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Scenariu didactic 
 

Disciplina de învăţământ: Educaţia Civică  

             

Unitatea de învăţare Viaţa şi conflictul de valori. Aspecte bioetice.  

 

Subiectul lecţiei: Eutanasia şi problematica legalizării ei în societate. 

 

Clasa a XII-a 

 

Competenţa specifică disciplinei:  

 

Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, în contextul unei lumi în continuă 

schimbare. 

 

Subcompetenţe: 

 analiza cadrului legal din Republica Moldova cu referire la stoparea traficului de fiinţe 

umane şi altor încălcări cu referirea la viaţa şi securitatea cetăţenilor; 

 identificarea soluţiilor pentru un mod de viaţă, bazat pe respectarea legii şi a normelor 

morale ale comunităţii. 

 

Obiectivele lecţiei: La finele lecţiei elevul va fi capabil: 

 

1. să determine caracterul complex al problema eutanasiei în societate; 

2. să prezinte argemente pro sau contra despre legalizarea eutanasiei; 

3. să propună modalităţi întru soluţionarea problemei eutanasiei, valorificând viaţa pe Pământ. 

 

Tipul lecţiei: Mixtă 

 

Tehnologii didactice: presupunerea prin termeni, discuţia dirijată, dezbaterea, interogarea 

multiprocesuală, cercetarea. 

 

Forme, metode, tehnici de evaluare: observaţia sistematică, fişa de arbitraj, autoevaluarea. 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: (sugestii de structurare schematică a activităţii) 
 

Etapele 

activităţii 

Timp   Activitatea profesorului Activitatea elevului Descrierea 

tehnicilor 

 

Captarea 

atenţiei/ 

evocarea. 

8 min Mobilizarea potenţialului elevilor şi 

motivaţia lor pentru a-i implica activ 

în actul de învăţare şi evaluare. 

Profesorul stimulează experienţa şi 

cunoştinţele elevilor prin conversaţie 

despre noţiunea de ”eutanasie”. 

 

Elevii utilizează experienţa 

anterioară din viaţă, de la alte 

obiecte (biologia) sau pe baza 

unor presupuneri generale la 

nivel de cunoaştere despre 

”eutanasie”. 

presupunerea 

prin termeni 

 

 

Anunţarea 

obiectivelor 

operaţionale 

ale activităţii. 

2 min Obiectivele operaţionale sunt 

anunţate şi discutate împreună cu 

elevii, pentru a determina nivelul lor 

de înţelegere. 

 

Elevii  presupun cum se vor 

implica în cadrul activităţii, 

ce aşteptări şi temeri au ei. 

discuţia 

dirijată  

  

Realizarea 25 min Din timp profesorul a propus câtorva Elevii îşi imaginează că sunt dezbatere 



obiectivelor 

operaţionale. 

elevi să se pregătească, studiind 

problematica eutanasiei. 

Profesorul propune celorlalţi elevi din 

clasă să se determine pentru a lua o 

atitudine pro sau contra legalizării 

eutanasiei. 

Profesorul organizează formarea a 

două grupuri în dependenţă de 

opţiunile elevilor, urmăreşte timpul şi 

face unele corecţii fără a-şi impune 

propria opinie.  

De asemenea solicită abordarea unei 

gândiri critice şi libere. 

 

în parlament şi ar trebui să 

voteze pro sau contra 

legalizării eutanasiei. De 

aceea trebuie să-şi determină 

poziţia şi formează grupuri în 

dependenţa de opţiunea pro 

au contra. La început sunt 

prezentate opiniile, 

raţionamentele şi exemplele 

cu referire la poziţia Pro 

legalizării eutanasiei şi apoi 

poziţia Contra legalizării 

eutanasiei. Elevii fac notiţe, 

prezintă argumente şi 

contraargumente, adresează 

întrebări reciproce.  

Elevii îşi notează opiniile pe 

fişele repartizate. Câţiva elevi 

analizează jocul de dezbatere, 

completând fişa de arbitraj. 

 

fişa de arbitraj 

Consolidarea 

cunoştinţelor 

3 min Analiza  gradului de realizare a 

obiectivelor operaţionale la nivel de 

cunoştinţe şi capacităţi. Profesorul 

adresează întrebări de diferite 

niveluri: 

Ce este eutanasia? 

Când este timpul pentru eutanasie? 

Trebuie legiferată eutanasia? 

Care ar putea fi avantajele şi 

dezavantajele legalizării eutanasiei? 

Poate pare legiferarea eutanasiei să 

fie o soluţie pentru societate? 

Cine hotărăşte când a venit timpul să 

mori? 

 

Elevii îşi  exprimă opinia 

asupra problemei în cauză. 

Elevii dau răspunsuri, 

formulează definiţii, prezintă 

exemple. Ei formulează 

avantajele  şi dezavantajele 

legiferării eutanasiei, 

adresează  întrebări reciproce 

ce ţin de subiectul în cauză, 

participă cu sugestii pentru 

soluţionarea problemei 

eutanasiei în societate.  

interogarea 

multi-

procesuală 

Reflecţie. 4 min Consolidarea obiectivelor 

operaţionale pentru formarea 

atitudinilor şi convingerilor. Pentru a 

concluziona, putem spune că reacţiile 

şi atitudinile cu privire la eutanasie, 

fac din aceasta un subiect 

controversat în lumea largă. Conform 

religiei, eutanasia contravine poruncii 

”Să nu ucizi!”, iar medicii o văd ca 

urmare a unei suferinţe, care ar duce 

la moarte inevitabil. Tot odată există 

şi Jurământul lui Hipocrat pe care îl 

dau medicii la începutul carierii lor să 

ajute bolnavul până la ultima etapă 

posibilă.  

 

Elevii sunt implicaţi să 

reflecteze asupra mesajului 

activităţii. Părerea elevilor, 

fiind subiectivă, în funcţie de 

persoană şi de cazul în care, 

putem vedea în eutanasie o 

variantă pentru nevoile celui 

în cauză. Elevii se exprimă 

mai larg asupra esenţei vieţii 

pe pământ şi necesitatea 

abordării raţionale şi 

profunde a problemelor cu 

caracter controversat. Elevii 

trebuie să sesizeze că omul 

are dreptul să ia decizii, dar 

are şi mare responsabilitate 

pentru consecinţelor lor.  

 

discuţie dirijată 

Analiza 

(debrifarea) 

activităţii.  

3 min Profesorul  organizează împreună cu 

elevii o discuţie despre ceea ce s-a 

proiectat şi cum au participat la 

realizarea obiectivelor, cum s-au 

simţit, ce ar putea fi schimbat în 

viitor dacă am participa în asemenea 

activităţi etc. 

Cum v-aţi simţit la lecţia de azi? 

A fost complicat să susţineţi poziţia 

Elevii sunt implicaţi nu doar 

să analizeze activitatea 

desfăşurată, ci şi însăşi 

momentele de proiectare, 

propunând modalităţi de 

îmbunătăţire la nivel de 

tehnici şi modalităţi de 

realizare. 

Ei se exprimă asupra stării 

 întrebări 

reflexive  



pro sau contra? Ce tehnici am 

folosit? Ce metodă va plăcut mai 

mult? De ce? Ce aţi propune pentru 

schimbare dacă ar trebui să 

organizezi o asemenea activitate în 

altă clasă? 

 

emotive care a fost la lecţie, 

cum ar trebui să se comporte 

în situaţia când cineva are ală 

părere, cum ar trebui să 

decidă asupra unei probleme 

cu caracter controversat.  

Evaluarea 

finală şi 

autoevaluarea. 

3 min Profesorul formulează concluzii 

asupra activităţii desfăşurate de elev. 

Se apreciază prin diverse calificative, 

apoi se notează activitatea elevilor. O 

pondere mare o are autoevaluarea. 

 

Elevii participă la procesul de 

autoevaluare şi evaluare 

reciprocă. Elevii care au 

completat fişa arbitrajului vor 

comunica cele mai 

convingătoare argumente, 

cele mai eficiente prezentări, 

informaţia adecvată şi 

comportamentul colegilor 

fişa arbitrajului 

 

autoevaluarea  

Sarcini pentru 

extindere. 

2 min Se propune o sarcină de scurtă durată  

pentru următoarele zile: să analizeze 

materiale din internet (texte, filme, 

alte materiale cu referire la procesul 

eutanasiei) şi să-şi formuleze propria 

decizie cu referire la legiferarea 

eutanasiei  

 

 Elevii sunt orientaţi să realizeze o 

sarcină de lungă durată pentru a 

forma anumite competenţe de 

participare individuală sau în grupuri 

mici în anumite activităţi comunitare, 

implicând şi persoanele cu care 

comunică şi colaborează ei. Cu acest 

scop profesorul propune mai multe 

sarcini posibile, din care elevii pot 

alege una sau câteva: 

- elaborarea unui unui proiect de 

lege pentru soluţionarea unei 

probleme conroversate;  

- pregătirea unei comunicări despre 

manifestarea unui comportament 

social activ şi responsabil al 

cetăţenilor, în contextul unei lumi 

în continuă schimbare; 

- să realizeze un interviu cu cel puţin 

5 persoane din comunitate pentru a 

afla poziţia lor despre identificarea 

soluţiilor pentru un mod de viaţă, 

bazat pe respectarea legii şi a 

normelor morale ale comunităţii. 

 

Elevii îşi notează tema şi  

indicaţiile pentru realizarea 

ei.  Adresează întrebări de 

înţelegere.  Cu referire la 

activităţile ulterioare elevii 

pot forma mini-grupe de 

activitate.  

 Cercetarea,  

mini-proiecte 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexe 

Anexa nr. 1. 

 

Ce este eutanasia? 

 

Eutanasia provine din limba greacă, de la cuvântul ”euthanasia” (”eu” – bine; ”thanatos” – 

”moarte”, însemnând “moarte uşoară”. Filosoful englez Francis Bacon utiliza conceptul de 

“eutanasie” cu sensul de  moarte fericită şi liniştită. 

Eutanasia este acţiunea prin care, într-un mod nedureros, se suprimă viaţa unei persoane a 

cărei suferinţă grea şi prelungită, este considerată iremediabilă. Hotărârea de a recurge la această 

metodă, poate aparţine bolnavului, rudelor sau medicului, având la bază compasiunea sau mila faţă 

de persoana care suferă. 

Eutanasia a fost legiferată în anul 1906 în statul Ohio, SUA. Ulterior a fost practicată în 

Germania, unde Hitler a ordonat să fie omorâţi copii nou-născuţi cu neajunsuri fizice, bolnavii 

incurabili şi invalizii. Conform cercetărilor făcute pe baza documentelor procesului de la 

Nuernberg, între anii 1939-1941 au fost eliminate peste 70 de mii de vieţi, considerate “existente 

fără valoare vitală". Pentru unele state eutanasia a devenit ceva normal în decursul anilor şi foarte 

multe persoane au decurs la aceasta metodă, în ciuda eforturilor Bisericii de a se opune acestei 

practici.  

Numai în anul 1995, în Olanda, au murit prin eutanasie 3% din cei decedaţi, iar în 1998 au 

fost înregistrate 2565 de decese folosind aceeaşi metodă. Acest lucru se întâmplă deoarece Olanda 

este prima ţară din lume în care eutanasia a fost legalizată. Condiţii ale practicării eutanasiei au fost 

stabilite următoarele:  

a) Existenţa unei boli incurabile sau a durerilor insuportabile;  

b) Aducerea la cunoştinţă pacientului a tuturor soluţiilor alternative;  

c) Formularea unei a doua opinii de către specialişti;  

d) Cererea eutanasiei de către pacientul însuşi, în deplinătatea facultăţilor sale;  

e) Interzicerea faptului că propunerea să vină din partea medicilor curanţi.  

      Exemplul Olandei a fost urmat numai un an de Belgia, iar în momentul de faţă din ce în ce în 

mai multe state pun în dezbatere recunoaşterii eutanasiei drept o practică legală. În marea majoritate 

a ţărilor lumii eutanasia este interzisă. De exemplu, în SUA, numai în statul Oregon aceasta este 

permisă. În Suedia doar în cazuri excepţionale, medicilor le este permis să deconecteze aparatele 

care menţin bolnavul încă în viaţă. În Anglia după mai multe dezbateri eutanasia a fost interzisă.  

 

Anexa nr. 2. 

 

Constituţia  Republicii Moldova  garantează: 

 

1. dreptul la viaţă;  

2. dreptul la integritate fizică şi psihică a persoanei; 

3. dreptul fiecărei persoane de a dispune de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile 

altora, ordinea publică sau bunele moravuri; 

4. dreptul la ocrotirea sănătăţii. 

 

Anexa nr. 3.  

Din Codul lui Hipocrat  

 

… ”Nu voi prescrie niciodată o substanţă cu efecte mortale, chiar dacă mi se cere, şi nici nu voi da 

vreun sfat în această privinţă”. 
 Notă: Rolul fundamental al medicului este  esenţialmente curativ, el nu se poate substitui,  nu poate 

dobândi puteri asupra vieţii şi a morţii,  nu poate decide privitor la întreruperea vieţii, nu  îi este permisă derogarea de la 

rolul de  terapeut. Prevederile legislative ale fiecărei ţări au izvorul  în cutume, prevederi anterioare, iar însuşirea  

legilor din alte sisteme rămâne o excepţie.   



Anexa nr. 4.  

Din Codul deontologic al medicilor din diferite state: 

 

 a) Codul profesional al medicilor din Italia interzice expres eutanasia în art. 36, în sensul 

că un medic, chiar şi la cererea pacientului, nu poate practica sau facilita tratamente apte să cauzeze 

moartea pacientului. 

 b) Articolul 45 din Codul deontologic al medicilor din Luxemburg interzice eutanasia, 

prin aceea ca medicul nu are dreptul de a provoca în mod deliberat moartea pacientului. 

 c) În România în Codul de deontologie medicală din 2005 se menţionează:  

- "Se interzice cu desăvârşire eutanasia, adică utilizarea unor substanţe sau mijloace în scopul de a 

provoca decesul unui bolnav, indiferent de gravitatea şi prognosticul bolii, chiar dacă a fost cerut 

insistent de un bolnav perfect conştient.";  

- "Medicul nu va asista sau indemna la sinucideri ori autovătămări prin sfaturi, recomandări, 

împrumutarea de instrumente, oferirea de mijloace. Medicul va refuza orice explicaţie sau ajutor în 

acest sens". 

 d) Declaraţia asupra eutanasiei publicata de Congregaţia pentru Doctrina credinţei la 5 mai 

1980 – subliniază sensul dorinţei de a muri: - "Rugăminţile bolnavilor foarte grav, care uneori îşi 

cer moartea, nu trebuie interese ca fiind expresia unei adevărate voinţe de eutanasie; ele sunt 

aproape întotdeauna cereri de ajutor şi afecţiune ale unor suflete răvăşite de tulburare". 

 

Anexa nr. 5.  

Aspecte legislative din Olanda 

 

 În Olanda, eutanasia este legiferata din anul 2001. Asociaţiile profesionale ale medicilor şi 

asistenţilor medicali au conceput ghiduri de buna practică medicală în cazuri de eutanasie. 

Eutanasia poate fi practicata numai de către un medic. Legea privind sfârşitul vieţii la cerere şi 

sinuciderea asistată statuează ca eutanasia nu este privita ca infracţiune şi nu se pedepseşte dacă 

sunt îndeplinite câteva condiţii: medicul curant este exceptat de la aplicarea pedepsei prevăzute de 

codul penal dacă a respectat cu stricteţe criteriile expres prevăzute în lege şi a raportat săvârşirea 

acestui act, urmând ca o comisie de control să aprecieze daca în speţa s-au respectat întocmai 

cerinţele legale. Documentaţia întocmită de medicul de familie este verificată de medicul legist şi 

de un tribunal abilitat pentru a se evita orice abuz. 

 

Anexa nr. 6.  

 

 

Sugestii pentru dezbatere la moţiunea: “Legalizarea eutanasiei e justificată”. 

Cuvinte cheie: 

a) eutanasie - moarte fără dureri; metodă de provocare a unei morţi nedureroase unui bolnav  

incurabil, pentru a-i curma o suferinţa îndelungată şi grea; 

b) a legifera – a elabora şi a adopta legi. 

 

 Argumente pro 

 
 Argumente contra 

1.     Bolnavul aflat în stadiul terminal al unei 

boli are dreptul să aleagă dacă doreşte să 

trăiască în continuare sau nu.  
       Este adevărat că fiecare om are dreptul la 

viaţă, însă acesta este însoţit mereu de libertatea 

de a alege, atâta timp cât este lucid. The Harris 

Poll, un sondaj realizat în aprilie 2005 în SUA 

1. Opţiunile pe care le facem exprimându-ne 

libertatea de a alege pot fi revocate. 

  

     Constituţia Republicii Moldova şi alte legi se 

menţionează despre dreptul persoanei la viaţă şi 

nimeni nu are dreptul să încalce legislaţia. 

Eutanasia este un act definitiv şi iremediabil care 



arată că 2 din 3 americani sunt de acord cu 

eutanasia, ceea ce demonstrează că în zonele cu 

vechi tradiţii democratice oamenii iau în 

considerare opţiunea eutanasiei.  

 

2.      O persoană aflată în stadiul terminal al 

unei boli nu mai dispune de autonomie.  
      Pentru om important este ca viaţa lui să aibă 

sens şi să demonstreze permanent că este o 

persoană care produce şi respectă anumite 

valori.  Deteriorarea fizica şi psihică face 

imposibilă autoguvernarea, libertatea individuală 

dispare, iar persoana în cauză devine dependentă 

de cei din jur şi de aparatele de menţinere în 

viaţă. Din cauza durerii insuportabile se va afla 

încontinuu sub îngrijire, paliativele folosite, 

precum morfina, având efecte puternice asupra 

lucidităţii persoanei, transformând-o într-o 

„legumă”. Calitatea vieţii este mai importantă 

decât durata sa.  

 

4. Eutanasierea permite pacientului sa 

moară demn.  
     Agonia prelungită obligă persoanele din jurul 

pacientului să asiste la decăderea şi în acelaşi 

timp pacientul trebuie să suporte durerile 

îngrozitoare. Prin eutanasiere, bolnavul va muri 

rapid şi fără dureri, fără să devină o povară, atât 

pentru propria persoană, cât şi pentru cei din jur. 

Vor fi mai puţine cheltuieli din partea statului şi 

a persoanelor apropiate. 

 

 

5. Legalizarea eutanasiei ar asigura un mai 

bun control al fenomenului.  
     O lege care să specifice exact condiţiile şi 

circumstanţele în care să aibă loc procesul  

legalizării eutanasiei ar stopa abuzurile care au 

loc în prezent. Printre statele care au introdus 

aceasta legislaţie se numără Oregon şi Olanda, 

unde prevederile sunt foarte stricte. Noi 

considerăm că eutanasia ar trebui folosită doar în 

cazuri excepţionale, când nu mai există alte 

metode de prelungire a vieţii şi acest proces 

trebuie să aibă loc în condiţiile legii.  

exclude posibilitatea unei vindecări sau varianta 

unei răzgândiri. Sunt cunoscute multe cazuri 

când unele persoane pot să revină din comă sau 

din situaţii de criză peste un anumit timp.  

 

2. Eutanasia slăbeşte respectul societăţii faţă 

de sanctitatea vieţii.  
      Toţi oamenii sunt valoroşi indiferent de rasă, 

sex, religie, statut social sau condiţie fizică. 

Legalizarea eutanasiei ar crea impresia că acele 

persoane care suferă de anumite boli nu sunt 

foarte relevanţi pentru societate, merită mai puţin 

să trăiască decât cei sănătoşi.  

     Viaţa este o valoare în sine, care nu-şi pierde 

din importanţă nici în cazul în care persoana în 

discuţie se află în imposibilitatea de a acţiona din 

punct de vedere fizic. Nu omul ia decizie despre 

viaţa pe pământ şi nu el ar trebui să hotărască 

despre curmarea vieţii altor persoane.  

 

 

3. Durerea poate fi evitată prin îngrijire 

potrivită.  
     În prezent există numeroase studii asupra 

paliativelor care permit o permanentă 

îmbunătăţire a calităţii acestora. Efectul principal 

este reducerea semnificativă a durerii şi 

conservarea pe cât posibil a calităţii vieţii 

bolnavului. De asemenea progresează medicina, 

deoarece aceasta permite savanţilor şi 

specialiştilor să descopere noi medicamente şi 

tehnologii de îngrijire a bolnavilor.   

 

4. Fenomenul eutanasiei ar scăpa de sub 

control.  
     În cazul Olandei, unde după introducerea legii 

pro eutanasie, în 1973, s-au înregistrat cazuri de 

abuz. În anii '80 devenise o rutină pentru ei 

eutanasierea nou-nascuţilor cu diferite probleme 

de sănătate, iar în anul 1990 doctorii au fost 

implicaţi în 9% din numărul total de decese 

înregistrate, jumătate din oamenii respectivi 

necerându-li-se acordul. Anumite persoane 

„neconvenabile” ar putea fi eutanasiate „la 

comanda” de adversarii lor (în lupta politică, 

cazuri de împărţire a averii etc.) 

Astfel, este foarte greu de controlat şi respectat 

legislaţia în cazul eutanasiei.  

 

 

 

 



 

Anexa nr. 7. 

Fişa de arbitraj 

 

Data _______ Liceul ________________Clasa_____Disciplina _________ Profesorul __________ 

 

Rangul vorbitorilor Afirmator 

1 

Afirmator 

2 

Afirmator 

3 

Negator 

 1 

Negator 

2 

Negator 

3 

Numele, prenumele       

Organizarea răspunsului       

Argumentarea poziţiei       

Evidenţă, suport, exemple       

Prezentarea, corectitudinea       

Punctaj       

Rangul          

 

Notă. Cod: I – Impecabil; E – Excelent; B - bine; S - satisfăcător; R – rău. 

          Punctaj:  30 – 29            28-27      26-25      24-23            22-21 

          Rang:     De la 1 la 6. Atenţie! Nu există ranguri egale. 

Comentarii individuale – argumentele şi ideile forte 

Cazul afirmator Cazul negator 

 ………………………………………………. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

Ariile de conflict şi motivele deciziei arbitrului 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Echipa câştigătoare___________ Numele echipei __________Numele arbitrului ______________Semnătura________ 

 

 

 

 

 

 


