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Scenariu didactic 
 
 

Instituţia de învăţământ:   Liceul teoretic “Gaudeamus”                                       Catedra științe socio-umane 
 
 
Cadrul didactic:     Șendrea Veaceslav 
 
 
Disciplina de învăţământ:                       Educația Civică 
 
Unitatea de învățare:                           Viața şi conflictul de valori. Aspecte bioetice.  
 
Subiectul:                                                Viața și conflictul de valori – eutanasia, eugenia 
 
 
Tipul lecţiei:    -    lecție de transmitere şi însuşire a noilor cunoştințe (predare-învățare) 
             
 
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 viața şi securitatea cetățenilor; 

 identificarea soluțiilor pentru un mod de viață, bazat pe respectarea legii şi a normelor morale ale 
comunității. 
 

 
Obiectivele lecţiei:  
 
La finele lecţiei elevul va fi capabil: 
1. să explice termenii eugenie și eutanasie; 
2. să determine caracterul complex al problemei eutanasiei și eugeniei în societate; 
3. să prezinte argemente pro sau contra despre legalizarea eutanasiei; 
4. să propună modalități întru soluționarea problemei eutanasiei, valorificând viața pe Pământ. 
 
Tehnologii didactice: presupunerea prin termeni, discuția dirijată, dezbaterea, interogarea 
multiprocesuală, cercetarea. 
 
Forme, metode, tehnici de evaluare:   observația sistematică, fișa de arbitraj, autoevaluarea. 
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII: 
 

ETAPE-LE 
ACTIVI-
TĂȚII 

Timp   Activitatea profesorului Activitatea elevului Descrierea 
tehnicilor 

 

Captarea 
atenției/ 
evocarea. 

8 min  Profesorul stimulează experiența şi 
cunoştințele elevilor prin conversație 
despre noțiunea de ”eutanasie”și 
eugenie. 
 

Elevii utilizează experiența anterioară 
din viață, de la alte obiecte (biologia) 
sau pe baza unor presupuneri generale 
la nivel de cunoaştere despre 
”eutanasie” și eugenie. 

presupunerea 
prin termeni 
 
 

Anunțarea 
obiective-
lor 
operaționa
le ale 
activității. 

2 min Obiectivele operaționale sunt 
anunțate şi discutate împreună cu 
elevii, pentru a determina nivelul lor 
de înțelegere. 
 

Elevii  presupun cum se vor implica în 
cadrul activității, ce așteptări și temeri 
au ei. 

discuţia 
dirijată  
  

 
 
Realizarea 
obiective 
lor 
operaționa
le. 

 
 
25 min 

Discuțiii dirijate Discuții dirijate 
Exprimare pro sau contra 
Dezbateri parlamentare 
Votarea proiectelor lgislative 

Discuții 
dirijate 
 

Consolidar
ea 
cunoştințel
or 

3 min Analiza  gradului de realizare a 
obiectivelor operaționale la nivel de 
cunoştințe şi capacități. Profesorul 
adresează întrebări de diferite 
niveluri: 
Ce este eutanasia?eugenia? 
Când este timpul pentru eutanasie? 
Trebuie legiferată eutanasia? 
Care ar putea fi avantajele și 
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 definiții, 
prezintă exemple. Ei formulează 
avantajele  şi dezavantajele legiferării 
eutanasiei, adresează  întrebări 
reciproce ce țin de subiectul în cauză, 
participă cu sugestii pentru 
soluționarea problemei eutanasiei în 
societate.  

interogarea 
multi-
procesuală 

Reflecție. 4 min Consolidarea obiectivelor 
operaționale pentru formarea 
atitudinilor şi convingerilor. Pentru a 
concluziona, putem spune că 
reacțiile 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 suferințe, 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 implicați să reflecteze 
asupra mesajului activității. Părerea 
elevilor, fiind subiectivă, în funcție de 
persoană şi de cazul în care, putem 
vedea în eutanasie o variantă pentru 
nevoile celui în cauză. Elevii se exprimă 
mai larg asupra esenței vieții pe 
pământ și necesitatea abordării 
raționale și profunde a problemelor cu 
caracter controversat. Elevii trebuie să 
sesizeze că omul are dreptul să ia 
decizii, dar are și mare responsabilitate 
pentru consecințelor lor.  
 

discuţie 
dirijată 



Șendrea Veaceslav, profesor de istorie și geografie, grad didactic doi                               LT "Gaudeamus", mun. Chișinău 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

3 
©Biblioteca Electronică Școlară                                                                                              www.biblionline.md 

Vă atenționăm asupra respectării necondiționate a «LEGII privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293-XIII  din  23.11.1994» ! 

Analiza 
(debrifare
a) 
activității.  

3 min Profesorul  organizează împreună cu 
elevii o discuție despre ceea ce s-a 
proiectat şi cum au participat la 
realizarea obiectivelor, cum s-au 
simțit, ce ar putea fi schimbat în 
viitor dacă am participa în asemenea 
activități etc. 
Cum v-aţi simţit la lecţia de azi? 
A fost complicat să susţineţi poziţia 
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? 
 

Elevii sunt implicați nu doar să 
analizeze activitatea desfăşurată, ci şi 
însăşi momentele de proiectare, 
propunând modalități de îmbunătățire 
la nivel de tehnici şi modalități de 
realizare. 
Ei se exprimă asupra stării emotive 
care a fost la lecție, cum ar trebui să se 
comporte în situația când cineva are 
ală părere, cum ar trebui să decidă 
asupra unei probleme cu caracter 
controversat.  

 întrebări 
reflexive  

Evaluarea 
finală şi 
autoevalu
area. 

3 min Profesorul formulează concluzii 
asupra activității 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 fișa 
arbitrajului vor comunica cele mai 
convingătoare argumente, cele mai 
eficiente prezentări, informația 
adecvată și comportamentul colegilor 

fișa 
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) și să-și 
formuleze propria decizie cu referire 
la legiferarea eutanasiei  
 
 Elevii sunt orientați să realizeze o 
sarcină de lungă durată pentru a 
forma anumite competențe de 
participare individuală sau în grupuri 
mici în anumite activități 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  
indicațiile pentru realizarea ei.  
Adresează întrebări de înțelegere.  Cu 
referire la activitățile ulterioare elevii 
pot forma mini-grupe de activitate.  

 Cercetarea,  
mini-proiecte 
etc. 
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Follow-up.  
 
(activități 
speciale 
organizate 
pe 
parcursul 
studiului 
cursului cu 
scopul 
evaluării 
competenț
elor 
formate). 

1 min Profesorul discută cu elevii când şi 
cum preconizează să revină şi sa 
aprecieze nivelul de realizare a 
sarcinilor de extindere de lungă 
durată (în cadrul altor ore 
curriculare, şedințelor de clasă, 
orelor de educație civică sau alte 
discipline, ori organizarea altor 
activități extracurriculare, poate 
special organizate în şcoală sau 
localitate (comunitate). 

Elevii participă în realizarea sarcinilor 
de lungă durată având în vedere 
competențele sau sub-competențele 
din Curricula modernizată şi prezintă la 
nivel de finalitate cunoştințele şi 
capacitățile formate, transformate în 
competențe  cu caracter de integrare 
socială. 

Sugestii de 
activități care 
pot fi 
organizate: 
mese rotunde, 
conferinţe,  
lecţii de 
sinteză,  
întâlniri cu 
persoane 
resursă, ore de 
dirigenţie, 
şedinţe cu 
părinţii etc. 
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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 acțiunea prin care, într-un mod nedureros, se suprimă viața unei persoane a cărei 
suferință grea şi prelungită, este considerată iremediabilă. Hotărârea de a recurge la această metodă, 
poate aparține bolnavului, rudelor sau medicului, având la bază compasiunea sau mila față 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 omorâți copii nou-născuți 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 vieți, 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 decedați, iar în 1998 au fost 
înregistrate 2565 de decese folosind aceeaşi metodă. Acest lucru se întâmplă deoarece Olanda este prima 
țară din lume în care eutanasia a fost legalizată. Condiții 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 față din ce în ce în mai multe 
state pun în dezbatere recunoaşterii eutanasiei drept o practică legală. În marea majoritate a țărilor lumii 
eutanasia este interzisă. De exemplu, în SUA, numai în statul Oregon aceasta este permisă. În Suedia doar 
în cazuri excepționale, medicilor le este permis să deconecteze aparatele care mențin bolnavul încă în 
viață. În Anglia după mai multe dezbateri eutanasia a fost interzisă.  

 
 

Anexa nr. 2. 
 

Constituția  Republicii Moldova  garantează: 
 

1. dreptul la viață;  
2. dreptul la integritate fizică şi psihică a persoanei; 
3. dreptul fiecărei persoane de a dispune de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertățile altora, 

ordinea publică sau bunele moravuri; 
4. dreptul la ocrotirea sănătății. 

 
 
 



Șendrea Veaceslav, profesor de istorie și geografie, grad didactic doi                               LT "Gaudeamus", mun. Chișinău 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

6 
©Biblioteca Electronică Școlară                                                                                              www.biblionline.md 

Vă atenționăm asupra respectării necondiționate a «LEGII privind dreptul de autor şi drepturile conexe nr.293-XIII  din  23.11.1994» ! 

 
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  esențialmente curativ, el nu se poate substitui,  nu poate dobândi puteri 
asupra vieții şi a morții,  nu poate decide privitor la întreruperea vieții, nu  îi este permisă derogarea de la rolul de  terapeut. 
Prevederile legislative ale fiecărei țări au izvorul  în cutume, prevederi anterioare, iar însuşirea  legilor din alte sisteme rămâne o 
excepție.   

 
 

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 și 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 menționează:  
- "Se interzice cu desăvârșire eutanasia, adică utilizarea unor substanțe sau mijloace în scopul de a provoca 
decesul unui bolnav, indiferent de gravitatea și prognosticul bolii, chiar dacă a fost cerut insistent de un 
bolnav perfect conștient.";  
- "Medicul nu va asista sau indemna la sinucideri ori autovătămări prin sfaturi, recomandări, împrumutarea 
de instrumente, oferirea de mijloace. Medicul va refuza orice explicație sau ajutor în acest sens". 
 d) Declarația asupra eutanasiei publicata de Congregația pentru Doctrina credinței la 5 mai 1980 – 
subliniază sensul dorinței de a muri: - "Rugămințile bolnavilor foarte grav, care uneori își cer moartea, nu 
trebuie interese ca fiind expresia unei adevărate voințe de eutanasie; ele sunt aproape întotdeauna cereri 
de ajutor și afecțiune ale unor suflete răvășite de tulburare". 
 

 
Anexa nr. 5.  

Aspecte legislative din Olanda 
 

 În Olanda, eutanasia este legiferata din anul 2001. Asociațiile profesionale ale medicilor și 
asistenților medicali au conceput ghiduri de buna practică medicală în cazuri de eutanasie. Eutanasia poate 
fi practicata numai de către un medic. Legea privind sfârșitul vieții la cerere și sinuciderea asistată 
statuează ca eutanasia nu este privita ca infracțiune și nu se pedepsește dacă sunt îndeplinite câteva 
condiții: medicul curant este exceptat de la aplicarea pedepsei prevăzute de codul penal dacă a respectat 
cu strictețe criteriile expres prevăzute în lege și a raportat săvârşirea acestui act, urmând ca o comisie de 
control să aprecieze daca în speța s-au respectat întocmai cerințele legale. Documentația întocmită de 
medicul de familie este verificată de medicul legist şi de un tribunal abilitat pentru a se evita orice abuz. 
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Anexa nr. 6.  
 
 

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

Cuvinte cheie: 

a) eutanasie - moarte fără dureri; metodă de provocare a unei morți nedureroase unui 
bolnav  incurabil, pentru a-i curma o suferința îndelungată şi grea 

b) eugenie – reproducerea selectivă și controlată a rasei umane. 

c) a legifera – a elabora și 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 
viață, însă acesta este însoțit mereu de 
libertatea de a alege, atâta timp cât este lucid. 
The Harris Poll, un sondaj realizat în aprilie 2005 
în SUA arată că 2 din 3 americani sunt de acord 
cu eutanasia, ceea ce demonstrează că în 
zonele cu vechi tradiții democratice oamenii iau 
în considerare opțiunea eutanasiei.  
 
2.      O persoană aflată în stadiul terminal al 
unei boli nu mai dispune de autonomie.  
      Pentru om important este ca viața lui să aibă 
sens și să demonstreze permanent că este o 
persoană care produce și 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 
menținere în viață. Din cauza durerii 
insuportabile se va afla încontinuu sub îngrijire, 
paliativele folosite, precum morfina, având 
efecte puternice asupra lucidității persoanei, 
transformând-o într-o „legumă”. Calitatea vieții 
este mai importantă decât durata sa.  
 
5. Eutanasierea permite pacientului sa moară 

demn.  
     Agonia prelungită obligă persoanele din jurul 
pacientului să asiste la decăderea şi în acelaşi 

1. Opțiunile pe care le facem exprimându-ne 
libertatea de a alege pot fi revocate. 
  
     Constituția Republicii Moldova și alte legi se 
menționează despre dreptul persoanei la viață și 
nimeni nu are dreptul să încalce legislația. 
Eutanasia este un act definitiv şi iremediabil 
care exclude posibilitatea unei vindecări sau 
varianta unei răzgândiri. Sunt cunoscute multe 
cazuri când unele persoane pot să revină din 
comă sau din situații de criză peste un anumit 
timp.  
 
2. Eutanasia slăbeşte respectul societății față 
de sanctitatea vieții.  
      Toți oamenii sunt valoroşi indiferent de rasă, 
sex, religie, statut social sau condiție fizică. 
Legalizarea eutanasiei ar crea impresia că acele 
persoane care suferă de anumite boli nu sunt 
foarte relevanți pentru societate, merită mai 
puțin să trăiască decât cei sănătoşi.  
     Viața este o valoare în sine, care nu-şi pierde 
din importanță nici în cazul în care persoana în 
discuție se află în imposibilitatea de a acționa 
din punct de vedere fizic. Nu omul ia decizie 
despre viața pe pământ şi nu el ar trebui să 
hotărască despre curmarea vieții altor persoane.  
 
 
3. Durerea poate fi evitată prin îngrijire 
potrivită.  
     În prezent există numeroase studii asupra 
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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 puține cheltuieli din partea 
statului şi a persoanelor apropiate. 
 
 
6. Legalizarea eutanasiei ar asigura un mai 

bun control al fenomenului.  
     O lege care să specifice exact condițiile şi 
circumstanțele în care să aibă loc procesul  
legalizării eutanasiei ar stopa abuzurile care au 
loc în prezent. Printre statele care au introdus 
aceasta legislație se numără Oregon şi Olanda, 
unde prevederile sunt foarte stricte. Noi 
considerăm că eutanasia ar trebui folosită doar 
în cazuri excepționale, când nu mai există alte 
metode de prelungire a vieții și acest proces 
trebuie să aibă loc în condițiile legii.  

paliativelor care permit o permanentă 
îmbunătățire a calității acestora. Efectul 
principal este reducerea semnificativă a durerii 
şi conservarea pe cât posibil a calității vieții 
bolnavului. De asemenea progresează medicina, 
deoarece aceasta permite savanților și 
specialiștilor să descopere noi medicamente și 
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-nascuților cu diferite 
probleme de sănătate, iar în anul 1990 doctorii 
au fost implicați 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 împărțire a averii etc.) 
Astfel, este foarte greu de controlat şi respectat 
legislația în cazul eutanasiei.  

 
 


