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Tema: Toți egali? - Drepturile omului 

 

Secțiunea 2: Drepturile voastre 
 
Eu am drepturi... Voi aveți drepturi... Cum mă afectează pe mine drepturile voastre? Această 
secțiune abordează drepturile celorlalți și legătura dintre drepturi și responsabilități. 
 
Atenție: Această unitate conține linkuri la site-uri cum ar fi YouTube. Conținutul site-urilor externe 
poate suferi modificări și ar trebui monitorizat, pentru a vă asigura că este adecvat pentru elevi. 
 
Obiectivele didactice ale acestei secțiuni 
 
Elevii vor fi în măsură:  

 să înțeleagă și să facă diferența dintre drepturi și responsabilități;  

 să înțeleagă relația dintre globalizare, tradiții locale și drepturi;  

 să își examineze propriile limite, precum și prioritățile, pentru ei și pentru alții. 
 
Materiale didactice puse la dispoziție 
 
Setul de materiale didactice nr. 4 Povestea lui Iqbal 
Setul de materiale didactice nr. 5 Citate din industria îmbrăcăminții  
Setul de materiale didactice nr. 6 Fotografii  
Setul de materiale didactice nr. 7 Povești 
Setul de materiale didactice nr. 8 Scenarii  
 
 
Activitatea în clasă nr. 1: Mai important decât drepturile mele?  
 
Cereți-le elevilor să se gândească unde au fost produse hainele pe care le poartă. Elevii 
dumneavoastră știu care este situația drepturilor omului în țara respectivă? Explicați-le că, în 
anumite țări, drepturile omului nu sunt protejate prin lege la fel ca în altele. În anumite țări, adulții 
lucrează mult peste 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână, pentru un salariu foarte mic și fără să 
beneficieze de protecție juridică. Se întâmplă să lucreze și copii, în loc să meargă la școală. Încercați 
să aflați cum se simt elevii dumneavoastră știind că, într-o altă țară, copiii s-ar putea să fie 
împiedicați să meargă la școală din cauză că trebuie să confecționeze, în schimb, hainele pe care le 
poartă chiar ei. 
 
Treceți în revistă citatele din industria îmbrăcăminții din setul de materiale didactice nr. 5 și 
comparați-le cu povestea lui Iqbal din setul de materiale didactice nr. 4. Întrebați-i pe elevi dacă simt 
că pot sau ar trebui să facă ceva. Unde se opresc libertățile și drepturile noastre și unde încep 
libertățile și drepturile altora? Dacă nu ați menționat deja acest lucru, explicați-le că drepturile 
noastre reprezintă obligații pentru ceilalți și invers. Cereți-le să identifice ce obligație se află în 
spatele fiecăruia dintre drepturile înscrise pe „peretele drepturilor” pe care l-au creat în cadrul 
secțiunii 1. 
 
Activitatea de grup nr. 1: Drepturile copiilor - trecut și prezent  
 
Întrebați-i pe elevi de ce în anumite țări drepturile sunt protejate prin lege. Arătați-le fotografiile din 
setul de materiale didactice nr. 6 și cereți-le să le comenteze. Pot să ghicească în ce context au fost 
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făcute? De unde par să fie acești copii? Unde cred că au fost făcute aceste fotografii? Explicați-le că, 
în timpul revoluției industriale, era normal ca copiii să lucreze în întreaga Europă. Școala nu era 
obligatorie și, din cauza sărăciei, familiile erau nevoite să își trimită copiii la muncă în fabrici sau în 
mine. După această discuție, împărțiți-i pe elevi în cinci grupuri relativ egale și cereți-le să descrie cât 
mai exact posibil două zile obișnuite dintr-o săptămână - una din cursul și una de la sfârșitul 
săptămânii. Cereți-le să facă un tabel pe ore și să îl completeze cu fiecare activitate pe care o fac, ca 
și cum ar înscrie-o în orar. Cereți-le apoi să discute aceste programe. Întrebați-i cât de mult cred că s-
a schimbat programul copiilor de-a lungul timpului. Distribuiți apoi fiecărui grup poveștile copiilor 
din setul de materiale didactice nr. 7 și cereți-le să completeze un tabel similar pentru două zile ale 
acestor copii. Pentru informații suplimentare despre această temă, profesorii pot să utilizeze acest 
link pentru a consulta un articol despre istoria drepturilor și a muncii copiilor: 
 

 
 
Activitatea de grup nr. 2: Mai important decât drepturile noastre?  
 
Există situații în care drepturile omului pot fi suspendate sau anulate? Poate fi justificată privarea 
unei persoane de drepturile sale fundamentale pentru a proteja interesul superior al societății în 
ansamblul său? Până unde poate merge o astfel de privare? Întrebați-vă elevii ce cred despre asta și 
dacă ar fi de acord ca cineva să fie privat de drepturile sale în anumite cazuri. Sunt nevoile societății 
mai importante decât drepturile fundamentale individuale? Cine are, în cele din urmă, dreptul de a 
decide dacă drepturile unui suspect pot fi suprimate? Folosiți materialele didactice din setul nr. 8 
pentru a discuta aceste aspecte pe baza unor exemple punctuale. 
 
Le puteți cere elevilor să lucreze împreună și să întocmească o listă cu drepturile pe care le consideră 
în unanimitate vitale și una cu cele la care ar renunța pentru interesul colectiv.  
 
Activitatea de grup nr. 3: Dezbatere  
 
Care este legătura dintre tradițiile locale și drepturile omului și ale minorităților? Se discută adesea 
despre faptul că există tradiții urmate de sute de ani în diverse părți ale lumii care încalcă uneori 
drepturile omului. Atunci când suntem obișnuiți să urmăm o anumită tradiție, uneori nu ne dăm 
seama care sunt implicațiile sale. Împărțiți clasa în două grupuri relativ egale. Spuneți-le că fiecare 
grup trebuie să se pregătească pentru o dezbatere privind drepturile omului și drepturile 
minorităților versus respectarea tradițiilor și a cutumelor. Cereți-le elevilor să găsească exemple de 
tradiții și practici care ar putea fi interpretate ca o lipsă de respect pentru drepturile omului în 
comunitatea dumneavoastră sau chiar ca o acțiune de subminare a acestora. Întrebați-vă elevii dacă 
interzicerea practicării anumitor tradiții și cutume de către o națiune sau un grup ar fi adecvată și 
cereți-le să își motiveze răspunsul. Pentru mai multe informații despre organizarea unei dezbateri în 
clasă, consultați acest document:  
 

 

http://menengage.org/wp-content/uploads/2014/06/History-of-child-rights-and-child-labour.pdf
http://www.edu.gov.mb.ca/k12/cur/socstud/frame_found_sr2/tns/tn-13.pdf

