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Tema: Toți egali? - Drepturile omului 

 
 

Secțiunea 3: Drepturile cui? /să acționăm 
 
 
Această secțiune se concentrează asupra aspectelor istorice ale drepturilor omului și ale drepturilor 
minorităților și asupra principiilor fundamentale ce stau la baza lor. 
 
 
Obiectivele didactice ale acestei secțiuni 
 
Elevii vor fi în măsură:  

 să discute legăturile dintre regimurile totalitare și privarea de drepturi; 

 să își formeze și exprime mai bine părerile și opiniile asupra acestui subiect prin mijloace 
creative; 

 să formuleze un raționament propriu, bine articulat, cu privire la importanța drepturilor 
omului. 

 
 
Materiale didactice puse la dispoziție 
 
Setul de materiale didactice nr. 9 Citate ale unor militanți faimoși pentru drepturile omului 
Setul de materiale didactice nr. 10 Citate ale unor persoane care au trăit în regimuri totalitare 
Setul de materiale didactice nr. 11 Ierarhia nevoilor propusă de Maslow 
Setul de materiale didactice nr. 12 Citat 
Setul de materiale didactice nr. 13 Articol 
Setul de materiale didactice nr. 14 Saharov 
Setul de materiale didactice nr. 15 Cântece și desene legate de tema drepturilor omului 
 
 
Activitatea în clasă nr. 1: Militanți pentru drepturile omului care ne inspiră  
 
Întrebați-vă elevii dacă se simt în siguranță în viața de zi cu zi și încurajați-i să își exprime părerile și 
să își motiveze răspunsurile. Cereți-le apoi să reflecteze la istoria țării lor și să dea exemple de 
încălcări ale drepturilor omului. Răspunsurile pot fi legate de un eveniment important, de exemplu 
un război, o dictatură sau un incident similar. Explicați diferența dintre încălcările directe ale 
drepturilor omului și cele indirecte. În acest sens, cereți-le să se gândească la expresii din limbajul de 
zi cu zi pe care le utilizează ei sau persoane din jurul lor și care ar putea fi jignitoare față de alte 
persoane sau grupuri sociale. Întrebați-i dacă aceste expresii li se par inofensive și cereți-le să 
prezinte motivele pentru care un astfel de limbaj ar putea fi jignitor și ar putea să constituie o 
ofensă. De asemenea, cereți-le să menționeze o persoană care a luptat pentru drepturile omului. 
Utilizați setul de materiale didactice nr. 9 pentru această activitate. 
 
 
Activitatea în clasă nr. 2: Regimurile totalitare. Ce ai putea primi în schimbul privării de drepturi  
 
Distribuiți-le elevilor setul de materiale didactice nr. 10 și explicați-le că prezintă părerile unor 
persoane care au trăit sub regimuri totalitare și care, din diferite motive personale, nu au contestat 



 

2 

sau nu au fost deranjate de faptul că au fost private de anumite drepturi ale omului. Elevii vor citi, de 
asemenea, un scurt pasaj dintr-o carte celebră - Ferma animalelor - care descrie viața într-un regim 
totalitar. Cereți-le elevilor să identifice elemente comune cu părerile exprimate în setul de materiale 
didactice nr. 9 și întrebați-i dacă cred că toată lumea s-a simțit la fel ca aceste persoane. 
 
Concentrați discuția pe nevoile și dorințele oamenilor (și pe înțelesul lor) ca motivație ce duce la 
nașterea unui drept. Și dorințele și nevoile sunt foarte importante în viața noastră de zi cu zi, dar are 
fiecare dintre aceste categorii și drepturi asociate? Este una dintre categorii mai importantă decât 
cealaltă? Pentru a-i ajuta pe elevi să înțeleagă relația dintre dorințe, nevoi și drepturile asociate, 
distribuiți setul de materiale didactice nr. 11. În 1943, psihologul Abraham Maslow a propus o 
ierarhie a nevoilor umane la baza căreia se află nevoile fiziologice sau necesitățile fizice pentru 
supraviețuirea omului. Dacă aceste necesități nu sunt satisfăcute, organismul uman nu poate 
funcționa corect. Nevoile fiziologice sunt considerate a fi cele mai importante și ar trebui să fie 
satisfăcute primele. Urmează nevoia de securitate, care cuprinde securitatea personală, siguranța 
financiară și sănătatea. Întorcându-ne la Declarația universală a drepturilor omului, vedem că aceste 
nevoi sunt consacrate ca drepturi fundamentale ale omului. Cereți-le elevilor să coreleze celelalte 
drepturi din declarație cu piramida lui Maslow.  
 
Discutați apoi modul în care această ierarhie a nevoilor ne poate ajuta să înțelegem de ce anumite 
persoane, atunci când sunt private de unele drepturi, cum ar fi libertatea de exprimare, libera 
circulație etc., nu se opun, atât timp cât le sunt respectate drepturile fundamentale. Atunci ce 
împiedică un regim autoritar să ne priveze și de alte drepturi? Uneori, un regim autoritar poate 
proteja o mare parte a populației, prejudiciind în schimb drepturile anumitor grupuri sociale sau 
minorități.  
 
 
Activitatea în clasă nr. 3: Apărarea umanității 
 
Distribuiți-le elevilor setul de materiale didactice nr. 12, care conține un citat faimos din Martin 
Niemöller, un supraviețuitor al lagărelor de concentrare naziste. Urmăriți reacțiile elevilor la acest 
citat. Natura noastră umană ne leagă pe toți, iar drepturile fundamentale ale omului sunt direct 
legate de acest concept. Apărarea acestor drepturi este o chestiune universală care se aplică tuturor, 
indiferent de etnie, religie, context social sau alte aspecte.  
 
Dacă doriți să aprofundați această discuție, distribuiți-le elevilor setul de materiale didactice nr. 13. 
Este vorba de un articol scris în 2012 de un profesor de criminologie care susținea că, prin 
caracterizarea unui grup larg de oameni prin imagini legate de animale, se dezumanizează grupul 
țintă în ochii altora. O astfel de dezumanizare a avut consecințe tragice atât în trecut, cât și în zilele 
noastre. Cereți-le elevilor să dea exemple de astfel de situații. 
 
 
Activitatea de grup nr. 1: Parlamentul European și lupta pentru drepturile omului  
 
Întrebați-vă elevii cine poate garanta respectarea drepturilor omului. Acordați-le timp să își prezinte 
și să își justifice răspunsurile. Precizați că uneori organizațiile cu un domeniu mai larg de acțiune pot 
fi mai eficiente în acest domeniu. Spuneți-le elevilor că respectarea drepturilor omului este una 
dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Parlamentul European a înființat Premiul Saharov 
pentru libertatea de exprimare în 1988. Întrebați-vă elevii dacă știu de unde vine numele premiului. 
În setul de materiale didactice nr. 14  distribuit elevilor, vor găsi o scurtă explicație a originii numelui 
acestui premiu. Plecând de la asta, cereți-le să se gândească la contextul istoric și simbolic al acestei 
inițiative și să discute despre el. 
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După această scurtă discuție, împărțiți clasa în grupuri și cereți-le elevilor să analizeze setul de 
materiale didactice nr. 14 și să răspundă la întrebările din el. Reamintiți-le originea Premiului 
Saharov și lupta pentru drepturile omului din contextul Războiului rece. Cereți-le să compare situația 
de atunci cu cea de acum, ținând seama de cei care au primit premiul. Premiul se acordă unor 
persoane care aduc o contribuție excepțională la lupta pentru drepturile omului din întreaga lume. 
Arătați-le elevilor cine sunt laureații Premiului Saharov din ultimii ani aici: 
 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/laureates/since-2010.html 
 
Cereți-le apoi elevilor să se gândească la motivele pentru care UE monitorizează încălcările 
drepturilor omului care au loc în afara UE. Explicați-le că fiecare echipă va trebui să le prezinte 
celorlalți colegi opiniile, reflecțiile și concluziile sale, într-o discuție de grup. 
 
Dacă aveți timp, cereți-le să se gândească la prioritățile pe care le-ar stabili dacă ar face parte din 
Comitetul pentru Premiul Saharov. Întrebați-i ce ar face dacă ar avea de ales între un caz foarte grav 
de încălcare a drepturilor omului din afara UE și unul mai puțin grav din UE. Cui i-ar acorda premiul și 
de ce? 
 
 
Activitatea de grup nr. 2: Cercetători responsabili în acțiune în domeniul drepturilor omului  
 
Împărțiți clasa în 5-6 grupuri relativ egale și atribuiți fiecărui grup un drept individual sau al unei 
minorități. Alternativ, puteți să lăsați fiecare grup să își aleagă un drept al unei minorități, real sau 
fictiv. Explicați-le elevilor că trebuie să își asume rolul unor experți în marketing care lucrează pentru 
grupuri de protecție a drepturilor omului și cărora le-a fost atribuită de curând o campanie de 
publicitate privind un anumit drept sau o anumită categorie de drepturi. Fiecare grup trebuie să 
pregătească o campanie completă, inclusiv textele, materialele promoționale, planul de acțiune și 
prezența mass-mediei. Pot să folosească drept nume al campaniei titlul de mai sus (Cercetători 
responsabili în acțiune în domeniul drepturilor omului) sau să găsească ei un alt nume. Pot să-și 
creeze propria identitate vizuală cu ajutorul posterelor și afișelor sau pot chiar să scrie un cântec. Pot 
folosi desenele din setul de materiale didactice nr. 14 ca sursă de inspirație. Fiecare grup trebuie să 
le prezinte colegilor campania pregătită ca și cum ar prezenta-o unor potențiali susținători pentru a 
vedea în ce măsură reușesc să îi convingă să se alăture cauzei lor. Explicați-le că doriți ca ei să fie 
obiectivi și să evite să își exprime părerile personale.  
 

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/ro/laureates/since-2010.html

