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Tema: Toți egali? – Drepturile omului 

 
 

Secțiunea 1: Drepturile mele 
 
Ce sunt drepturile? Cum au apărut? Cum ne afectează? Care este relația între drepturi, dorințe și 
nevoi? Această secțiune oferă o privire de ansamblu a drepturilor omului: ce sunt, cum au apărut și 
cum ne influențează în viața cotidiană.  
 
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. 
 
Obiective didactice ale acestei secțiuni 
 
Elevii dumneavoastră vor fi în măsură:  

 să înțeleagă conceptul de drepturi 

 să cunoască originile drepturilor moderne 

 să înțeleagă care le sunt drepturile și obligațiile 
 
 
Resurse puse la dispoziție 
 
Setul materiale didactice nr. 1 Lista drepturilor 
Setul materiale didactice nr. 2 Originile drepturilor omului 
Setul de materiale didactice nr. 3 Ce-ar fi dacă...? 
 
 
Activitatea în clasă nr. 1: Pentru a înțelege drepturile 
 
Există întotdeauna numeroase discuții în jurul nostru privind drepturile. Dar ce sunt de fapt 
drepturile? Și ce înseamnă pentru noi? Pentru a pregăti elevii pentru acest exercițiu, arătați acest 
scurt material video realizat de Națiunile Unite despre drepturile omului. Eliberați apoi un perete din 
clasă. Cereți elevilor să lucreze individual și să aleagă nu mai mult de trei drepturi pe care le 
consideră foarte importante din motive personale. Cereți-le să scrie drepturile alese pe un bilet post-
it. Cereți-le să-și arate reciproc biletele, să le lipească pe perete și să explice, dacă vor, în ce fel 
aceste drepturi le afectează viața de zi cu zi. Dacă nu sunt siguri de unde să înceapă, distribuiți setul 
de materiale didactice nr. 1 cu lista drepturilor.  
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JpY9s1Agbsw 
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Activitatea în clasă nr. 2: Categorii de drepturi  
 
Care sunt diferitele tipuri de drepturi? Putem identifica un model în cazul drepturilor specifice sau le 
putem clasifica în vreun fel? Cereți-le elevilor să clasifice biletele post-it astfel încât să creeze grupuri 
tematice. În acest stadiu, elevii pot alege propriile categorii. După ce au terminat această activitate, 
cereți-le să dea nume diferitelor grupuri. Felicitați-i pentru crearea propriului lor „perete al 
drepturilor omului”! Discutați cu ei dacă activitatea li s-a părut grea sau ușoară. Cereți-le să-și 
argumenteze răspunsurile.  
 
 
Activitatea de grup nr. 1: Sunt drepturile exclusive în anumite cazuri?  
 
Urmează acum să discutați cu elevii diferențele dintre drepturile minorităților și drepturile omului. 
Pentru această activitate, împărțiți clasa în patru grupuri aproximativ egale. Începeți prin a scrie pe 
tablă fraza: „Drepturile există pentru a-i proteja pe toți și nu doar anumite grupuri” și cereți-le să o 
discute pe grupuri. Fiecare grup trebuie să-și exprime opinia și să explice din ce motiv sunt de acord 
cu această frază sau nu. Apoi puteți să-i încurajați să completeze peretele drepturilor din clasă cu 
drepturi care nu au fost menționate anterior. Pentru informații suplimentare care să-i ajute să-și 
sprijine argumentația, grupurile au acces la Declarația Universală a Drepturilor Omului (în mai multe 
limbi) și la următoarele seturi de materiale didactice: 
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http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx 
 

 
Activitatea în clasă nr. 3: Drepturile din punct de vedere cronologic 
 
Este important ca elevii să înțeleagă că drepturile nu au existat dintotdeauna. Au fost stabilite ca 
urmare a unor evenimente sau situații specifice, au fost adaptate de-a lungul timpului și au evoluat. 
Cereți fiecărui elev să aleagă un drept de pe „peretele drepturilor” și să se gândească la 
evenimentele care ar fi putut conduce la instituirea acestuia. A fost vorba de o revoluție? Poate fi 
ceva în legătură cu Națiunile Unite sau abolirea sclavagismului sau alt episod din istorie. În cazul 
unora dintre drepturi, originea este clară, dar pentru altele aceasta ar putea fi mai greu de stabilit. 
Pentru a-i ajuta în acest proces, distribuiți setul de materiale didactice nr. 2 privind originile 
drepturilor omului. 
 
 
Activitatea în clasă nr. 4: Cum se naște un drept?  
 
În zilele noastre, drepturile au un aspect juridic. Dar ce se întâmpla în trecut, înainte ca drepturile 
specifice să fie recunoscute legal? Cereți elevilor să se gândească la persoane sau grupuri minoritare 
care s-au confruntat sau se confruntă încă cu probleme juridice și/sau sociale înainte de instituirea 
drepturilor respective. Posibile sugestii: dreptul de vot pentru femei, abuzurile împotriva copiilor și 
femeilor sau discriminarea persoanelor LGBTI (lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersex). Îi puteți 
orienta și spre Violența împotriva femeilor a Organizației Amnesty International urmând linkul de 
mai jos: 
 

 
http://www.amnestyusa.org/our-work/issues/women-s-rights/violence-against-women/violence-
against-women-information  
Le puteți arăta, de asemenea, următorul material video a ONU:  
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XvpHn_zdkTY   
 
Activitatea în clasă nr. 5: Nevoi contra drepturi contra nevoi  
 
Ne putem considera privilegiați că trăim în societăți în care drepturile sunt respectate. Dar este 
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aceasta un dat? Prezentați elevilor un scenariu moral: imaginați-vă că orașul sau locul în care trăiți 
cunoaște o amenințare. La ce drepturi sunteți dispuși să renunțați pentru a garanta securitatea 
publică? Distribuiți setul de materiale didactice nr. 3 pentru a începe această activitate. Explicați 
elevilor că trebuie să se folosească de „peretele drepturilor” și să reorganizeze biletele post-it în 
două categorii: drepturile la care ar refuza în mod absolut să renunțe și cele pe care ar fi pregătiți să 
le sacrifice. Informați-i că toți trebuie să lucreze împreună pentru a decide asupra rezultatului final. 
Rezultatul va fi o contrapropunere pe care o vor prezenta guvernului sau autorităților de conducere 
în legătură cu drepturile pe care sunt dispuși să le piardă sau nu. După ce au terminat, cereți-le să-și 
justifice alegerea și explicați-le apoi că guvernul nu este de acord cu clasificarea drepturilor făcută de 
ei și dorește să impună măsuri mai stricte. Elevii trebuie să revină asupra categoriei „drepturi la care 
refuză în mod absolut să renunțe”, să lase doar jumătate din drepturi și să mute restul în cealaltă 
categorie. Repetați activitatea până când elevii consideră că nu mai pot muta alte drepturi. Întrebați-
i dacă activitatea li s-a părut dificilă și de ce.  
 
Puteți purta acum o discuție de încheiere cu elevii. Întrebați-i: cât de departe suntem dispuși să 
mergem pentru a garanta că avem tot ce ne trebuie? Elevii pot, de asemenea, vota în secret dacă 
preferă să aibă acces la drepturile fundamentale la hrană, adăpost, un loc de muncă etc. și să 
renunțe la drepturi societale, cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea de religie etc. O dilemă 
dificilă, dar una la care elevii trebuie să reflecteze cu atenție! 


