
                                                                      
Programul de educație, burse, ucenicie  și antreprenoriatul tinerilor în România finanțat prin granturile SEE 2014-2021 

Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală 2018 

Proiectul: ,,O șansă pentru viitor,, cu nr. 2019-EY-PICR-0002 

 

1 
 

Proiect Nr: 2019-EY-PICR-0002 

Titlul proiectului: ”O șansă pentru viitor" 

Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Gorj 

Numele şi prenumele:  Stroie Marius Daniel 

Poziţia în cadrul proiectului: Manager de proiect 

Numărul și tipul contractului: Decizia nr. 1027/11.06.2021 

 

Educația pentru Drepturile Omului 

 

 

Numărul activității de formare   T4 

Titlul formării: Drepturi fundamentale ale cetățeanului european 

Tipul formării: Drepturile omului/copilului, toleranță, anti-discriminare 

Activitatea de formare privind: drepturile omului/copilului, toleranță, anti-discriminare 

Membrul din consorțiu responsabil cu activitatea de formare: Inspectoratul Școlar Județean Gorj 

Participanții: Numărul total al participanților va fi precizat în anexa „Tabelul bugetului detaliat” 

Descrierea formării: 

Activitatea de formare se desfășoară în 3 zile a câte 8 ore, în total 24 de ore din care: activitate teoretică -8 ore, 

activități aplicative- 13 de ore și evaluare- 3 ore. 

Formarea va fi realizată față în față și/sau online. 

 

Scopul: 

- dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice necesare pentru promovarea demersurilor 

educaționale (orelor și activităților extracurriculare) în spiritul respectării drepturilor omului 

- dezvoltarea competenței didactice pentru implementarea eficientă a finalităților curriculare a disciplinei Educație 

pentru drepturile omului, precum și predarea infuzională a valorilor drepturilor omului în cadrul tuturor 

disciplinelor de studiu la momentul oportun 

 

Competențe vizate: 

- Competența de a desfășura activități educaționale, axate pe conceptul și valorile drepturilor omului 

- Competența de a valorifica în activități educaționale conceptele și valorile drepturilor omului 

- Competența de a implementa finalitățile curriculare ale disciplinei opționale Educație pentru drepturile omului 
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- Competența de a realiza demersurile didactice la diverse discipline din trunchiul comun, care vizează drepturile 

omului 

 

Structura modului: 

Modulul I – Conceptul și problematica Drepturilor Omului 

Modulul II – Repere didactice ale implementării curriculumului la disciplina Educație pentru drepturile omului  

Modulul III – Implementarea infuzională a conceptelor și valorilor Drepturilor Omului în contextul diverselor 

discipline școlare de trunchi comun 

Metodologia: conversația, brainstormingul, cafeneaua ideilor, turul galeriei, reflecția individuală și colectivă, 

exercițiul, prelegerea-dezbatere, studiul de caz, dezbaterea, instruirea asistată de calculator, problematizarea, jocul 

de rol. 

Evaluarea finală constă în realizarea și susținerea portofoliului care conține 2 teme: un proiect de lecție integrată 

și un studiu de caz.  

 

Formator: Cornoiu Elena 

Programul de formare: Ziua 1: 8 ore/zi, Ziua 2: 8 ore/zi, Ziua 3: 8 ore/zi 

 

Prezentarea distribuției sarcinilor: 

Managerul proiectului asigură locația, logistica și resursele materiale necesare desfășurării cursului. 

Coordonatorul formării împreună cu formatorii stabilește calendarul formării pentru fiecare grupă și componența 

grupelor. Monitorizează prezența la cursuri. 

Formatorul realizează suportul de curs, materialele necesare formării, formarea și evaluarea cursanților. 

Formatorul este licențiat, are experiență în formarea adulților. 

 

Data de începere estimată: 01.02.2021 

Data de încheiere estimată: 31.01.2022 

Locația: Târgu-Jiu/online 

Cum va fi promovată formarea: Formarea va fi promovată în școli și în comunitate prin comunicate de presă, 

prin anunțuri postate pe site-ul ISJ Gorj, prin publicarea unor materiale realizate la curs pe diferite site-uri 

didactice. 
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Modulul I – Conceptul și problematica Drepturilor Omului 

Competențe specifice:  

- Competența de a desfășura activități educaționale, axate pe conceptul și valorile drepturilor omului 

- Competența de a valorifica în activități educaționale conceptele și valorile drepturilor omului  

- Competența de a implementa finalitățile curriculare ale disciplinei opționale Educație pentru drepturile omului 

 

 

I.   Conceptul și problematica Drepturilor Omului 

A.  Originile conceptului 

„În cadrul internațional, Drepturile Omului reprezintă un standard minim de drepturi pe care orice stat este 

obligat față de comunitatea internațională, prin tratatele pe care le încheie să le asigure tuturor persoanelor aflate 

în spațiul suveranității lor.”1 

Conceptul de drept a existat deja în rândul culturilor pre-moderne, dovada acestui fapt ne este oferită de 

Aristotel, pentru care dreptul cetățenilor la proprietate a reprezentat un drept natural. Filosofii stoici susțineau, de 

asemenea, că există o lege naturală în strânsă legătură cu toate ființele umane, dar nu aveau un concept clar al 

Drepturilor Omului. Nici romanii, nici grecii nu aveau un concept al Drepturilor Omului, pentru ei sclavia, de 

exemplu, a fost justificată ca o condiție naturală a omenirii.  

Ideea Drepturilor Omului este un produs al sec. al XVII-lea, care a fost mai apoi concretizat în timpul 

revoluției burgheze din Franța (1789) și a rebeliunii coloniilor engleze din America de Nord împotriva Marii 

Britanii (1776). 

Idealurile revoluționare franceze sunt rezumate în Declarația Drepturilor Omului și Cetățeanului, din 26 

august 1789, în formularea „Libertate, Egalitate, Fraternitate”. Această declarație dă expresie filosofică dreptului 

natural și consacră principiul egalității tuturor persoanelor în fața legii, ca principiu pe care se întemeiază celelalte 

drepturi și libertăți fundamentale: dreptul la proprietate, la securitate, la rezistență față de opresiune, libertatea de 

gândire, de expresie și de manifestare. Declarația de independență a coloniilor engleze din America de Nord, 

adoptată la 4 iulie 1776 la Philadelphia, proclamă principiul egalității între indivizi, iar dreptul la viață și libertatea 

ca drepturi care nu pot fi înstrăinate. Punerea în aplicare a drepturilor astfel proclamate, atât în SUA, cât și în 

Franța s-a realizat prin constituții scrise. 

Aceste declarații au avut intenția de a aduce schimbări fundamentale în ordinea publică a vremii, dominată 

de ierarhii tradiționale de natură economică, politică și ecleziastică și de a promova idealul egalității și fraternității, 

al convingerii că oamenii sunt prin naștere egali și înzestrați cu anumite drepturi naturale, inalienabile. 
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Legiferarea Drepturilor Omului a avut drept precursori:  

a. „Magna Carta Libertatum” („Marea Cartă a Libertăților”) care este o constituție proclamată la 

Runnymede în Anglia la 15 iunie 1215, în virtutea înțelegerii intervenite între regele Ioan Fără de Țară 

și baronii săi rebeli. Documentul care a inspirat evoluția teoriilor Drepturilor Omului a avut o dublă 

semnificație:  

1. el avea forma unui contract între partida regelui și cea a baronilor, contribuind astfel la teoria 

contractului social,  

2. conține anumite norme, care câteva secole mai târziu, au inspirat documente ca „The Petitions of 

Rights”, adresate regelui de către Parlament și „Habeas Corpus Act”, legea impusă de Parlamentul 

englez la 26 mai 1679, considerată a doua constituție a Angliei după „Magna Carta”. 

b. „Bill of Rights” (Legea ce proclamă drepturile și libertățile supușilor și reglementează succesiunea la 

tron) a reprezentat o încercare de aplicare la o scară mare a principiilor enunțate în actele anterioare. 

Rezultat din revoluția glorioasă de la 1688, „Bilul Drepturilor” a fost una din legile fundamentale 

adoptate de Parlamentul englez la 13 februarie 1689, care a proclamat anumite drepturi fundamentale 

ale individului, printre care interzicerea pedepselor ilegale și crude, obligația de a se comunica imediat 

unui deținut motivul deținerii sau eliberarea pe cauțiune. 

 

B.  Problematica Drepturilor Omului 

Omul, ca ființă rațională, născută liberă, ca măsură a tuturor lucrurilor, considerat ca scop și niciodată ca 

mijloc, reprezintă valoarea supremă pe care ar trebui să se concentreze tot ce însemnă scopuri ale societății 

organizate politic în stat. 

Drepturile Omului sunt înainte de toate, drepturi care definesc condiția umană într-o societate civilizată, 

însă, transpuse în planul preocupărilor juridice, definesc poziția acesteia în raport cu puterea politică, devin un 

ansamblu de norme juridice internaționale care au ca subiect de reglementare promovarea și garantarea drepturilor 

și libertăților omului. 

Drepturile Omului și libertățile fundamentale ale acestuia sunt „acele drepturi esențiale pentru viața, 

libertatea, demnitatea și dezvoltarea persoanei umane, a căror respectare universală și efectivă trebuie încurajată 

și promovată prin cooperarea internațională”.  

Omul este deținătorul acestor drepturi prin simplul fapt că există, este dotat cu aceleași atribute și aspiră 

la aceleași libertăți, indiferent de rasă, etnie, sex, credință sau naționalitatea la care aparține. 
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Drepturile fundamentale sunt drepturi esențiale pentru viața, libertatea și demnitatea cetățenilor, 

indispensabile pentru libera dezvoltare a personalității, drepturi stabilite și garantate prin Constituție. Aceste 

drepturi sunt subiective, așadar, în virtutea acestora, o persoană poate să adopte un anumit comportament sau să 

pretindă alteia un anume comportament.  

Jean Jacques Rousseau, în lucrarea „Discurs asupra originii și fundamentelor inegalității între oameni”, 

sublinia că drepturile omului sunt „daruri esențiale ale naturii, de care nimeni nu se poate atinge în nici un fel”. 

Alți autori arată că drepturile fundamentale reprezintă baza pentru celelalte drepturi și prezintă așadar importanță 

nu doar pentru om, ci și pentru stat.2 

Comunitatea internațională a creat sistemul de protecție și garantare al Drepturilor Omului, numit în 

literatura de specialitate „mecanisme de garantare internațională”, pentru a respecta și garanta în mod efectiv aceste 

drepturi. 

Drepturile Omului au evoluat de-a lungul timpului, în trei etape principale, de la preocupări esențiale 

precum dreptul la viață sau dreptul la libertate, la preocupări precum drepturile economice sau culturale. 

Drepturile civile și politice includ, printre altele, dreptul la libertate, dreptul la demnitate, dreptul de a nu 

fi ținut în sclavie sau robie, dreptul la egalitate în fața legii, dreptul la liberă circulație, dreptul la o cetățenie, sau 

dreptul la azil în caz de persecuție, ele fiind promovate și apărate de numeroase documente juridice internaționale. 

Drepturile economice, sociale și culturale, consacrate și recunoscute ceva mai târziu în legile fundamentale 

ale statelor și apoi în documentele juridice internaționale sunt întâlnite în tratate internaționale și includ, dar nu se 

limitează la dreptul la securitate socială, dreptul la muncă și la salariu egal pentru o muncă egală, dreptul la 

învățământ, dreptul de a întemeia sindicate, dar și dreptul de a participa în mod liber la viața culturală a 

colectivității. 

Drepturile colective reprezintă cea mai recentă etapă în evoluția Drepturilor Omului, care a apărut în 

spiritul solidarității internaționale, după adoptarea Cartei ONU și a consacrat ca principiu fundamental al 

popoarelor, dreptul la autodeterminare. Drepturi colective ale popoarelor mai sunt considerate și dreptul la 

dezvoltare sau dreptul la pace. 

Declarația Universală a Drepturilor Omului este primul document care anunță în mod solemn drepturile 

și libertățile fundamentale ale omului, după ce, mai ales în perioada interbelică, existența și demnitatea omului au 

fost puse sub semnul întrebării. 
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C.  Apărarea Drepturilor Omului în Uniunea Europeană 

Uniunea Europeană este o structură organizațională internațională cu caracter interguvernamental, la nivel 

regional european, care posedă propria sa personalitate juridică internațională. 

Uniunea Europeană are o activitate bogată în apărarea Drepturilor Omului prin activitatea Curții de Justiție 

a Comunităților Europene. La nivelul UE, instituțiile implicate în respectarea Drepturilor Omului sunt: 

Parlamentul European și Avocatul Poporului, Comisia, Consiliul Miniștrilor, în particular Curtea Europeană de 

Justiție. 

 

D.  Problematica Drepturilor Omului în România înainte de 1989 

Dacă în România postbelică, formal structurile de stat erau distincte de ale partidului, în realitate deciziile 

statului român erau deciziile partidului comunist. Deși România era stat membru al ONU și avea obligația 

respectării Cartei ONU și a pactelor internaționale referitoare la Drepturile Omului ratificate, drepturile omului în 

timpul regimului comunist nu au fost respectate. 

În 1975, România își asuma conținutul Actului Final de la Helsinki, inclusiv prevederile acestuia, fără însă 

a avea un efect real față de respectarea principiului Drepturilor Omului de către regimul comunist. Libertatea de 

exprimare, libertatea de conștiință și accesul la informație nu au fost respectate. După 1980, România și-a înăsprit 

atitudinea în relațiile externe, exprimându-și rezervele față de adoptarea Documentului Final al Reuniunii de la 

Viena din 15 ianuarie 1989, cu privire la respectarea și promovarea  Drepturilor Omului. 

 

E.  Cadrul juridic al Drepturilor Omului în România postdecembristă 

Constituția din 8 decembrie 1991 a stabilit cadrul juridic al Drepturilor Omului, afirmând în art. 1(3) că 

„România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, 

libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt 

garantate”. 

Potrivit art. 11 din Constituție, tratatele ratificate devin parte a dreptului intern, iar potrivit art. 20, 

interpretarea și aplicarea dispozițiilor constituționale privind drepturile și libertățile cetățenești se fac în 

concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și celelalte tratate la care România este 

parte. În caz de neconcordanță, reglementările internaționale cu privire la Drepturilor Omului au prioritate față de 

cele interne. 

După 1989, statul român a avut în vedere reafirmarea unor valori fundamentale ale dreptului internațional 

și a tradițiilor de prietenie între România și o serie de alte țări, în spiritul respectului pentru Drepturile Omului. 
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Astăzi toți cetățenii României beneficiază ce drepturi și libertăți consacrate prin Constituție și legi care 

prevăd la rândul lor egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii, fără privilegii și fără discriminări. 

În acest sens, atât în Constituția României din 1991, cât și în varianta revizuită din 2003, art. 16(2) 

stabilește cât se poate de clar că „nimeni nu este mai presus de lege”. 

Protecția statului român este oferită și cetățenilor români aflați în străinătate, care se bucură de acțiunile 

statului român pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase, 

cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni aceștia sunt. 

O inovație conceptuală majoră a Tratatului asupra UE este cetățenia europeană, care se suprapune, fără a 

se substitui însă, cetățeniei naționale și se dobândește de către orice persoană, având naționalitatea unuia dintre 

statele membre, conform legilor în vigoare în statul respectiv. 

Evoluțiile apărute în anii ’90 au impus schimbări fundamentale ale procesului început în anul 1973, la 

Helsinki. Catalogul de drepturi a fost suplimentat prin includerea drepturilor privind minoritățile naționale, 

concentrat pe activitatea de prevenire a conflictelor interetnice. 

În data de 20 iunie 1994, România a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, deschizând cu 

acest prilej calea petițiilor individuale în fața CEDO. 

În cursul anului 1995, relația României cu Consiliul Europei a cunoscut o ușoară tensiune datorită unui 

paragraf din Recomandarea 1201 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei: „În regiunile unde constituie 

majoritatea, persoanele aparținând unei minorități naționale, vor avea dreptul să dispună de administrație locală 

sau autonomă corespunzătoare, sau de un statut special, conform situației istorice și teritoriale specifice și în acord 

cu legislația națională a statului”3. 

Situația a găsit o rezolvare în textul final al Tratatului de bază cu Ungaria4, care face referire la 

Recomandarea 1201, însă conține o mențiune care afirmă că România nu are obligația să acorde dreptul la un 

statut special de autonomie teritorială, bazată pe criterii etnice. 

Art. 20 din Constituția României consacră supremația dreptului internațional față de dreptul intern, așadar 

Legea fundamentală a României trebuie să fie interpretată cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu 

pactele și cu celelalte tratate la care România este parte. Neconcordanța între tratatele internaționale și 

reglementările interne oferă prioritate reglementărilor internaționale față de cele cu caracter intern. 

 

II.  Minoritățile în România 

Un fenomen care demonstrează caracterul deschis al societății românești în secolul al XIX-lea a fost 

transformarea Principatelor mai întâi, mai apoi a României, în țări de imigrație, un fenomen care începuse din Evul 
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Mediu, dar care s-a generalizat în epoca formării statului național modern. Populațiile balcanice emigraseră la 

nordul Dunării, în căutarea unui trai mai liniștit, fenomen care a continuat până la 1877. Mii de bulgari, greci, 

albanezi au ajuns din supuși otomani, cetățeni români. După 1834 și valul imigrării evreiești în Moldova, a avut 

loc o colonizare încurajată de autorități, mai ales între 1834 și 1849. 

După 1859, dar mai ales o dată cu venirea principelui Carol de Hohenzollern, în România au venit 

„tehnocrați” austrieci, germani, transilvăneni, francezi, folositori noilor instituții și economiei. 

În perioada cuprinsă între mijlocul secolului al XIX-lea și 1914, populația României a fost, din punct de 

vedere etnic și religios, omogenă. 

a.           Evreii formau singura minoritate semnificativă din România în perioada amintită. Numărul lor a început 

să crească în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în special datorită imigrărilor din Rusia și din Imperiul 

habsburgic. În 1912 numărul lor era de 240000 sau 3,3% din populație. Evreii locuiau în special în orașele din 

Moldova. 

Din punct de vedere juridic, evreii din Țările Române erau împărțiți în evrei pământeni și sudiți. Evreii 

pământeni erau supuși autorității statale românești. În schimbul taxelor și impozitelor plătite de evreii pământeni, 

le-au fost acordate anumite privilegii, dar și ei intrau în categoria străinilor, deoarece nu aveau drept de proprietate 

asupra pământului și erau supuși la o seamă de restricții. Evreii sudiți, erau cetățeni ai altor state, nu plăteau 

impozite și nu erau obligați să efectueze serviciu militar. Erau sub jurisdicția consulilor țărilor ai căror cetățeni 

erau. 

Prin Regulamentele Organice (Țara Românească – 1831, Moldova – 1832), statutul juridic al evreilor din 

Principate s-a degradat. S-au impus noi restricții în ceea ce privește dreptul de așezare a evreilor în diferite localități 

rurale și de practicare a unor activități comerciale. 

Programele revoluției de la 1848 (Proclamația de la Izlaz, Dorințele Partidei Naționale din Moldova) 

prevedeau emanciparea imediată, respectiv emanciparea graduală a evreilor, dar aceste programe nu au fost puse 

în aplicare. 

Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) i-a numit pe evreii pământeni, români de cult mozaic. Odată cu această 

prevedere constituțională a apărut o problemă evreiască a cărei rezolvare a devenit obiectul unor presiuni 

internaționale în care s-au implicat Marile Puteri. 

Tratatul de pace de la Berlin din 1878 condiționa recunoașterea independenței României de acordare a 

cetățeniei române și locuitorilor de altă religie decât cea creștină. În acest sens, în România era necesară 

modificarea art. 7 din Constituția de la 1866. Parlamentul a aprobat modificare Constituției în 1879. Emanciparea 

devenea posibilă pentru anumite categorii de evrei, cei care au adus servicii deosebite statului, evreilor care au 
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luptat în războiul pentru independență și celor care înființaseră întreprinderi comerciale și industriale. Restul 

evreilor puteau dobândi cetățenia printr-o petiție individuală adresată guvernului, în care să arate averea care o 

posedă, profesiunea pe care o exercită și o perioadă de locuire de cel puțin 10 ani. 

Regimul minorităților înscris în Constituția din 1923 s-a încadrat în contextul caracterului democratic al 

acesteia, izvorând din atitudinea tradițională a poporului român de toleranță etnică și religioasă. 

Comitetul Democratic Evreiesc, care apăruse în 1945, reprezenta o încercare de a-i uni pe evrei într-un 

front comun. Deoarece situația politică și economică a cercurilor evreiești s-a înrăutățit, s-au înmulțit cererile de 

emigrare. Procedurile cultului mozaic au fost reglementate printr-un statut publicat în Gazeta oficială, la 12 iulie 

1949, conform căruia în fiecare oraș putea să existe doar o singură comunitate evreiască. Unificarea diferitelor 

comunități s-a făcut în iulie 1949, iar Consiliul a fost numit în septembrie 1949, atunci când Marele Rabin Moses 

Rosen a fost numit președintele lui. 

Politica față de evrei s-a concentrat în jurul problemei acordării vizelor pentru Israel. În septembrie 1958 

s-a acordat un val masiv de vize de plecare, dând naștere la intervenții din partea Orientului Mijlociu. În 1960, 

într-un flux redus, emigrația a început din nou să fie permisă. 

b.         Statutul rromilor pe teritoriul Principatelor era acela de robi. Până la eliberarea din robie nu au existat 

măsuri speciale din partea statului în vederea sedentarizării lor, aceasta producându-se într-un mod natural. 

Eliberarea rromilor din robie a fost prima mare reformă socială și a durat aproximativ 20 de ani. Prima lege care a 

desființat robia unei categorii de rromi a fost adoptată în Țara Românească la 22 martie 1843. Câțiva ani mai 

târziu, la 11 februarie 1847, la propunerea domnitorului Gheorghe Bibescu, s-a votat o lege prin care erau eliberați 

din robie toți rromii mitropoliei, ai episcopiilor, ai mănăstirilor și ai oricărui al așezământ public. Legea nu 

prevedea nicio despăgubire. Impozitul pe care statul urma să îl încaseze de la persoanele eliberate, urma să 

servească la răscumpărarea robilor pe care boierii urmau să-i vândă. În Moldova, la 31 ianuarie 1844, la propunerea 

domnitorului Mihail Sturza, a fost adoptată legea care îi elibera pe rromii aparținând bisericii și mănăstirilor. La 

14 februarie 1844, a fost votată legea prin care robii statului, atât cei așezați în localități, cât și cei nomazi, deveneau 

liberi, dobândind aceleași drepturi ca și ceilalți locuitori ai țării. La 20 februarie 1856, a fost desființată robia 

rromilor particularilor, care primeau despăgubire 10 galbeni pentru fiecare individ. 

Robii au fost eliberați, dar statul nu le-a dat acestora pământul și uneltele necesare lucrării lui, cu toate că, 

din punct de vedere juridic, au fost asimilați țăranilor și plăteau impozit la stat. Abia prin reforma agrară din anul 

1864, din timpul lui Alexandru Ioan Cuza, unii rromi au primit pământ, devenind țărani proprietari. 

b. 1)    „Problema” rromilor în timpul regimului Antonescu 
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Apariția „problemei” rromilor este, pe de-o parte, consecința evoluției naționalismului românesc, iar pe 

de altă parte, a modificării regimului politic din România prin guvernarea generalului Ion Antonescu. Politica de 

„românizare”, care a dus la deportarea rromilor în Transnistria în vara și la începutul toamnei lui 1942 a constituit, 

așa cum a declarat mareșalul Ion Antonescu la procesul său din 1946, propria hotărâre. Deportarea s-a făcut în 

baza unui recensământ din data de 25 mai 1942, care a clasificat rromii propuși pentru deportare în două mari 

categorii: rromii „nomazi” (căldărari, lingurari) și rromii „stabili” care nu aveau mijloace de existență sau ocupații 

precise ori care făcuseră pușcărie. Au fost deportați în jur de 40000 de rromi, care au fost așezați în hotarul sau în 

vatra unor sate situate pe malul Bugului. Bolile au lovit crunt oamenii, făcând victime numeroase, atât în rândul 

rromilor deportați, cât și printre jandarmii care trebuiau să-i păzească. 

În anul 1948, organizația rromilor a fost desființată de autoritățile comuniste, existența rromilor ca grup 

etnic distinct fiind ignorată. Rromii erau considerați elemente alogene care trebuiau românizate, identitatea rromă 

fiind asimilată unei culturi a sărăciei și subdezvoltării. Problema rromă era percepută în termeni de progres social. 

Transformările de orice natură suferite de societatea românească au modificat substanțial habitatul rrom, 

destrămând comunitățile tradiționale.  

b. 2)    Situația rromilor în zilele noastre 

Astăzi, populația rromă din România reprezintă un grup minoritar mare. Dată fiind lipsa datelor din noile 

state membre UE defalcate pe categorii etnice și având în vedere faptul că familiile rrome sunt adesea reticente să-

și declare apartenența etnică reprezentanților statului, este în continuare greu de evaluat cu exactitate dimensiunea 

populației rrome din România. Circa 613000 rromi, aproximativ 3,3% din populație, au declarat că sunt de etnie 

rromă în cadrul recensământului din 2011. Totuși, există dubii privind acuratețea acestei estimări din cauza faptului 

că prea puțini rromi și-au declarat adevărata origine etnică. 

Rromii sunt o populație tânără, o proporție crescândă de pe piața muncii provenind din familii rrome. 

Mai multe studii au constatat că școlile cu un procent mai mare de elevi rromi tind să aibă personal mai 

puțin calificat și cu mai puțină experiență. O concentrație de rromi într-o școală, de exemplu, este asociată cu 

calculatoare, laboratoare, terenuri de sport, biblioteci mai puține și de o calitate mai scăzută, precum și cu un număr 

insuficient de manuale per elev. Aceasta duce la șanse necorespunzătoare de învățare pentru copiii rromi. 

Discriminarea ar putea fi combătută în cel mai eficient mod prin adoptarea unei abordări bivalente: 

combaterea surselor de discriminare și sancționarea actelor de discriminare.  

Rădăcinile discriminării, precum stereotipurile negative și neîncrederea, trebuie combătute prin 

îmbunătățirea imaginii negative pe care o au rromii și prin intensificarea interacțiunilor dintre rromi și ne-rromi 
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pentru a obține un nivel de înțelegere reciprocă. Actele discriminatorii trebuie sancționate cu strictețe, cu un nivel 

de toleranță zero, prin aplicarea eficace și consecventă a legislației din domeniul discriminării. 

Pentru realizarea incluziunii rromilor din România sunt propuse măsuri în domeniul educației: 

- pentru a preveni părăsirea școlară; activități de consiliere și mentorat în special pentru copiii care se 

confruntă cu acest risc. Școlile trebuie să fie mai incluzive, să joace un rol mai pregnant și să fie mai deschise către 

copiii rromi. 

- pentru îmbunătățirea mediului din școală în scopul încurajării implicării, învățării și bunăstării tuturor 

elevilor 

- profesorii să deprindă obișnuința unor abordări și practici eficiente, concentrându-se pe educația 

incluzivă și pe istoria, limba și cultura rromilor 

- adaptarea curriculei pentru a reliefa contextele culturale ale comunităților de rromi; ajustarea orarului 

astfel încât să țină cont de activitățile obișnuite ale familiilor rrome; utilizarea materialelor de învățare relevante 

pentru nevoile elevilor 

- dezvoltarea abilităților socio-emoționale: activități de învățare care să promoveze modele de urmat din 

rândul comunităților de rromi în vederea creșterii respectului de sine al copiilor din punct de vedere etnic 

- includerea opiniei copiilor în procesul decizional al școlii prin crearea de consilii ale elevilor, care ar 

trebui să includă și reprezentanți ai copiilor rromi 

- stimularea profesorilor pentru a lucra cu elevii rromi: programul „Profesori pentru România” 

- programe de alfabetizare a adulților rromi 

- înlesnire înregistrării proprietății și simplificarea procedurii de emitere a documentelor de identitate, de 

stare civilă și a actelor de proprietate 

- programe de prevenire a utilizării drogurilor 

- administrarea copiilor rromi a vaccinurilor incluse în Schema de vaccinare obligatorie în România  

c.         Minoritatea maghiară în timpul regimului comunist 

O măsură de prudență dovedită de Ceaușescu față de minorități a fost faptul că primele sale vizite interne, 

după ce a devenit conducător de partid, s-au efectuat în zone cu populație maghiară numeroasă, iar discursurile 

ținute au trasat limitele politicii sale în privința minorităților. Pe de o parte, a recunoscut dreptul maghiarilor la 

propria cultură și la folosirea limbii materne, dar, pe de altă parte, a condamnat cu fermitate naționalismul și 

șovinismul. În 1967 și 1968 problema maghiară a regimului s-a plasat în contextul reformei administrative și 

teritoriale a întregii țări. Noua formă de organizare pe județe, adoptată de Marea Adunare Națională în februarie 

1968, lăsa vorbitorii de limbă maghiară să fie majoritari în mai multe județe decât înainte, pe vremea regiunilor, 
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dar fără posibilitate de crea un singur bloc, clar delimitat de maghiari. Spre deosebire de reacția sa la desființarea 

Regiunii Autonome Maghiare în 1960, guvernul maghiar nu și-a manifestat în niciun fel dezaprobarea față de 

această reorganizare teritorială. 

Acordul de la Helsinki a oferit minorității maghiare posibilitatea de a da frâu liber furiei până atunci 

reținute față de ceea ce considera a fi o politică discriminatorie. Maghiarii din Transilvania au început să vorbească 

cu glas tare despre modul în care erau tratați. Problema învățământului în limba maternă a dominat memoriile 

elaborate în 1977 de către maghiarii din Transilvania.  

În ultimii ani ai conducerii lui Nicolae Ceaușescu, minoritatea maghiară a fost lovită prin sistematizarea 

localităților, limitarea învățământului în limba maghiară, excluderea ungurilor, în număr mare, din armată și 

securitate, reducerea spațiului acordat emisiunilor în limba maghiară la radio și televizor sau desființarea acestora 

etc. Ca răspuns, minoritarii maghiari au emigrat în număr mare în Ungaria sau în Occident.  

d.         Minoritatea germană a fost socotită, imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, răspunzătoare pentru 

urmările marelui conflict. În consecință, etnicii germani au fost supuși unor măsuri represive (deportări, 

confiscarea bunurilor, lipsirea de drepturi politice etc.). Totuși, germanii din România nu au fost expulzați (așa 

cum s-a întâmplat în Cehoslovacia, Polonia sau Ungaria). De la jumătatea deceniului al șaselea al secolului trecut, 

măsurile represive au încetat. În conjunctura reluării relațiilor internaționale cu Republica Federală a Germaniei 

(1967), a fost încheiat un acord prin care România permitea etnicilor germani să imigreze în RFG, în schimbul 

unor sume importante de bani. Deteriorarea condițiilor de viață și accentuarea represiunii în ultimul deceniu al 

guvernării lui Nicolae Ceaușescu, au făcut ca majoritatea germanilor să părăsească România. 
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Modulul II – Repere didactice ale implementării curriculumului la disciplina Educație pentru drepturile 

omului  

Competențe specifice: 

- Competența de a valorifica în activități educaționale conceptele și valorile drepturilor omului 

- Competența de a implementa finalitățile curriculare ale disciplinei opționale Educație pentru drepturile omului  

 

Exemple de activități de învățare 

 

Exemplul 1. 

Subiectul I. 

Citiți cu atenție, sursele de mai jos: 

A.   „Art. 1 Regatul României este un stat național, unitar și indivizibil. 

Art. 5 Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau de religie, se bucură de libertatea conștiinței, de 

libertatea învățământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea de asociație și de toate 

libertățile și drepturile stabilite prin legi. 

Art. 8 […] Toți românii, fără deosebire etnică, de limbă sau de religie, sunt egali înaintea legii și datori a contribui 

fără osebire la dările și sarcinile publice.”  

                       (Constituția României din 29 martie 1923) 

 

B.   „Art. 1  

(1) România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil. 

Art. 5 

(2) România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de 

origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială. 

Art. 6 

(1) Statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la păstrarea, la 

dezvoltarea și la exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase. 

(2) Măsurile de protecție luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității persoanelor aparținând 

minorităților naționale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate și de nediscriminare în raport cu ceilalți 

cetățeni români.” 

                         (Constituția României din 1991) 
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Examinați cele două surse și răspundeți la următoarele cerințe: 

1. Analizați cel puțin șase drepturi de care se bucurau, în egală măsură, și românii, și minoritarii, în perioada 

interbelică, din sursa A.                                                     6 puncte 

2. Se justifică definiția statului român drept „stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil”, 

potrivit Constituției din 1991?                                                             3 puncte 

 

Barem de evaluare și de notare 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracțiuni 

de punct. 

 Se acordă 1 punct din oficiu.  

 

1. enunțarea a cel puțin șase drepturi selectate din sursă           0,5 p x 6 = 3 puncte 

analizarea a cel puțin șase drepturi selectate din sursă          0,5 p x 6 = 3 puncte  

2. argumentarea punctului de vedere formulat:                         0,6 p x 5 = 3 puncte 

- stat național 

- stat suveran 

- stat independent 

- stat unitar 

- stat indivizibil 

 

       Oficiu 1 punct 

 

Descriptori de performanță 

 

Subiectul CS Nivel maxim Nivel mediu Nivel minim 

I. 1. 2 Rezolvă sarcina corect Rezolvă sarcina cu mici 

erori care țin de 

identificarea și 

analizarea a cel puțin 

șase drepturi de care se 

Rezolvă sarcina parțial, având 

lacune în identificarea și 

analizarea a cel puțin șase 

drepturi de care se bucurau 
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bucurau românii și 

minoritarii în perioada 

interbelică. 

românii și minoritarii în 

perioada interbelică.  

I. 2. 3 Rezolvă sarcina corect Rezolvă sarcina cu mici 

erori care țin de 

argumentarea definiției 

statului român drept „stat 

național, suveran și 

independent, unitar și 

indivizibil”.  

Rezolvă sarcina parțial, având 

lacune în argumentarea 

definiției statului român drept 

„stat național, suveran și 

independent, unitar și 

indivizibil”. 

 

 

Exemplul 2. 

 

Subiectul I. 

Citiți cu atenție, sursa de mai jos:  

„Stau și mă gândesc chiar acum la câtă dragoste pentru oameni și cât sacrificiu este cerut pentru a lucra 

cu țiganii. Nu e nevoie decât să rostești cuvântul <<țigan>> pe stradă pentru a vedea fețe încruntate. Așa eram și 

eu… Până am ajuns la Dumbrava… Am văzut o lume nouă, o lume nevăzută de mulți oameni. Pentru cei care încă 

nu au înțeles despre ce vorbesc, închipuiți-vă o cameră de 4 pe 4 metri în care trăiesc de o viață întreagă un cuplu, 

soț și soție, majoritatea căsătoriți la vârste ilegitime, copiii lor care credeți sau nu credeți, în majoritatea familiilor 

depășesc numărul membrilor familiilor voastre, o curte mică – mică plină de noroi, praf și toți copiii îmbrăcați pe 

jumătate jucându-se fericiți în ea. Pentru ei acolo e <<acasă>>. Pentru noi uneori <<acasă>> înseamnă un 

apartament de cel puțin două camere unde mami ne așteaptă cu mâncarea pregătită, televizorul nu lipsește și 

calculatorul trebuie să fie pe birou, hainele teancuri în dulapul din cameră și un așternut curat cu o pernă moale și 

frumos mirositoare sub cap. Sună a poveste… și pentru unii chiar poveste pare. De multe ori spunem <<Vreau 

mai mult! >>, <<Doamne, scoate-mă de aici și dă-mi o viață mai bună>>, și de multe ori nu ne dăm seama că 

avem o viață mai bună.”  

                         (Sursa: http//revista.tanarcrestin.ro/nr6/social_tigani.html) 
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Pornind de la această sursă, rezolvați cerințele: 

1. Propuneți două măsuri care ar trebui să ducă la creșterea:    3 puncte 

a) nivelului cultural al rromilor 

b) nivelului de civilizație al rromilor  

c) nivelului material al rromilor 

2. Argumentați măsurile propuse la cerința anterioară.     3 puncte    

3. Propuneți două măsuri care să conducă la integrarea rromilor în societatea românească.                                                                                                      

3 puncte       

 

 Barem de evaluare și de notare 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracțiuni 

de punct. 

 Se acordă 1 punct din oficiu.  

 

1. 0,5 puncte pentru fiecare măsură propusă care să ducă la creșterea nivelului cultural, de civilizație și 

material al rromilor.        0,5 p x 2 x 3 = 3 puncte 

2. 0,5 puncte pentru argumentarea fiecărei măsuri propuse care să ducă la creșterea nivelului cultural, de 

civilizație și material al rromilor.      0,5 p x 2 x 3 = 3 puncte 

3. 1 punct pentru fiecare măsură propusă pentru integrarea rromilor în societatea românească.  

1 p x 2 = 2 puncte 

0,5 puncte pentru argumentarea fiecărei măsuri propuse pentru integrarea rromilor în societatea 

românească.         0,5 p x 2 = 1 punct 

     

       Oficiu 1 punct  
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Descriptori de performanță 

Subiectul CS Nivel maxim Nivel mediu Nivel minim 

I. 1. 2; 3 Rezolvă sarcina corect Rezolvă sarcina cu 

mici erori care țin de 

identificarea corectă a 

două măsuri care să 

ducă la creșterea 

nivelului cultural, de 

civilizație și material al 

rromilor. 

Rezolvă sarcina parțial, având 

lacune în identificarea corectă 

a două măsuri care să ducă la 

creșterea nivelului cultural, 

de civilizație și material al 

rromilor.  

I. 2. 2; 3 Rezolvă sarcina corect Rezolvă sarcina cu 

mici erori care țin de 

argumentarea 

măsurilor propuse care 

să ducă la creșterea 

nivelului cultural, de 

civilizație și material al 

rromilor. 

Rezolvă sarcina parțial, având 

lacune în argumentarea 

măsurilor propuse care să 

ducă la creșterea nivelului 

cultural, de civilizație și 

material al rromilor.  

I. 3.  2; 3  Rezolvă sarcina corect  Rezolvă sarcina cu 

mici erori care țin de 

identificarea și 

argumentarea a două 

măsuri care să conducă 

la integrarea rromilor 

în societatea 

românească. 

Rezolvă sarcina parțial, având 

lacune în  identificarea și 

argumentarea a două măsuri 

care să conducă la integrarea 

rromilor în societatea 

românească.  
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Exemplul 3. 

 

Subiectul I. 

Citiți cu atenție, sursele de mai jos:  

A.   „Tuturor prim-pretorilor. La reședință 

În urma deciziunii poliției de stat din Cluj no. 3027/1921 din 31.XII.1921 și în urma adresei Companiei 

de Jandarmi din Cluj no. 11071/1922, prin aceasta ordonăm a lua măsuri urgente ca sălașele de țigani nomazi 

periculoși siguranței publice să fie expulzați de pe teritoriul județului Cojocna. Despre măsurile luate ne veți 

raporta în termen de 15 zile necondiționat. 

Subprefect 

[indescifrabil] Cluj la 25.II.1922” 

(Valentin Băluțoiu, Maria Grecu, Manual Istorie, clasa a XII-a, București, Editura Didactică și 

Pedagogică, R. A., 2008, p. 95) 

 

B. 1.   „Structura populației pe naționalități (potrivit recensământului din 1930): 

Români 71,9% 

Unguri 7,9% 

Germani 4,1% 

Evrei 4% 

Ruși 2,3% 

Ruteni, ucrainieni 3,2% 

Bulgari 2,0% 

Alte naționalități 4,6%” 

(Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smârcea, Documente privind istoria României între anii 1918-

1944) 

 

B. 2.   „Structura populației României după religie:  

Ortodocși 72,6% 

Greco-catolici 7,9% 

Romano-catolici 6,8% 

Reformați, calvini 3,9% 
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Evanghelici, luterani 2,2% 

Evrei 4,2% 

Mahomedani 1% 

Alte religii 1,5%” 

(Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smârcea, Documente privind istoria României între anii 1918-

1944) 

 

C. 1.   „Structura populației României (2002) după etnie: ”  

 

TOTAL POPULAȚIE STABILĂ 21698181 100 

ROMÂNI 19409400 89,5 

MAGHIARI   1434377   6,6 

RROMI (ȚIGANI)     535250   2,5 

 

(Rezultatele recensământului din anul 2002) 

 

C. 2.   „Structura populației României (2002) după religie: ”  

 

TOTAL POPULAȚIE STABILĂ 21698181 100 

ORTODOXĂ 18806428 86,7 

ROMANO-CATOLICĂ   1028401   4,7 

GRECO-CATOLICĂ     195481   0,9 

REFORMATĂ     698550   3,2 

EVANGHELICĂ DE CONFESIUNE AUGUSTANĂ       11203   0,1 

EVANGHELICĂ LUTHERANĂ SINODOPRESBITERIANĂ       26194   0,1 

UNITARIANĂ       66846   0,3 

MUSULMANĂ       67566   0,3 

MOZAICĂ         6179   * 

 

(Rezultatele recensământului din anul 2002)  

 



                                                                      
Programul de educație, burse, ucenicie  și antreprenoriatul tinerilor în România finanțat prin granturile SEE 2014-2021 

Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală 2018 

Proiectul: ,,O șansă pentru viitor,, cu nr. 2019-EY-PICR-0002 

 

21 
 

Pornind de la aceste surse, rezolvați cerințele:  

1. Identificați, pe baza sursei A, o măsură coercitivă la care a fost supusă minoritatea rromă (țigănească) 

din partea statului.         2 puncte 

2. Comparați sursele B.1. și B. 2. cu sursele C. 1. și C. 2. și stabiliți modificările observate în structura 

etnică a populației României, potrivit recensământului din 1930, respectiv al celui din 2002.                                                                                           

2,5 puncte 

3. Comparați sursele B.1. și B. 2. cu sursele C. 1. și C. 2. și stabiliți modificările observate în structura 

populației României după religie, potrivit recensământului din 1930, respectiv al celui din 2002.                                                                            

2,5 puncte 

4. Explicați modificările survenite în structura etnică și religioasă a populației României, potrivit 

recensământului din 1930 și al celui din 2002.      2 puncte 

 

Barem de evaluare și de notare 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracțiuni 

de punct. 

 Se acordă 1 punct din oficiu.  

 

1. 2 puncte pentru identificarea măsurii coercitive la care a fost supusă minoritatea rromă din partea statului.                                                                                             

2 puncte 

2. identificarea modificărilor observate în structura etnică a populației României, potrivit recensământului 

din 1930, respectiv al celui din 2002.       1 punct 

analiza modificărilor observate în structura etnică a populației României, potrivit recensământului din 

1930, respectiv al celui din 2002.       1,5 puncte 

3. identificarea modificărilor observate în structura populației României după religie, potrivit 

recensământului din 1930, respectiv al celui din 2002.     1 punct 

analiza modificărilor observate în structura populației României după religie, potrivit recensământului din 

1930, respectiv al celui din 2002 .       1,5 puncte  

4. câte 1 punct pentru explicarea modificărilor survenite în structura etnică și religioasă a populației 

României, potrivit recensământului din 1930 și al celui din 2002.   1 p x 2 = 2 puncte  

Oficiu 1 punct  
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Descriptori de performanță 

 

Subiectul CS Nivel maxim Nivel mediu Nivel minim 

I. 1. 2; 3 Rezolvă sarcina corect Rezolvă sarcina cu mici 

erori care țin de 

identificarea corectă a 

măsurii coercitive la care 

a fost supusă minoritatea 

rromă din partea statului. 

Rezolvă sarcina parțial, 

având lacune în 

identificarea corectă a 

măsurii coercitive la care a 

fost supusă minoritatea 

rromă din partea statului.  

I. 2. 2; 3 Rezolvă sarcina corect Rezolvă sarcina cu mici 

erori care țin de 

identificarea și analiza 

modificărilor observate 

în structura etnică a 

populației României, 

potrivit recensământului 

din 1930, respectiv al 

celui din 2002. 

Rezolvă sarcina parțial, 

având lacune în 

identificarea și analiza 

modificărilor observate în 

structura etnică a populației 

României, potrivit 

recensământului din 1930, 

respectiv al celui din 2002.  

I. 3. 2; 3 Rezolvă sarcina corect Rezolvă sarcina cu mici 

erori care țin de 

identificarea și analiza 

modificărilor observate 

în structura populației 

României după religie, 

potrivit recensământului 

din 1930, respectiv al 

celui din 2002.  

Rezolvă sarcina parțial, 

având lacune în 

identificarea și analiza 

modificărilor observate în 

structura populației 

României după religie, 

potrivit recensământului din 

1930, respectiv al celui din 

2002.  

I. 4. 2; 3  Rezolvă sarcina corect  Rezolvă sarcina cu mici 

erori care țin de 

explicarea modificărilor 

survenite în structura 

Rezolvă sarcina parțial, 

având lacune în explicarea 

modificărilor survenite în 

structura etnică și religioasă 
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etnică și religioasă a 

populației României, 

potrivit recensământului 

din 1930 și al celui din 

2002. 

a populației României, 

potrivit recensământului din 

1930 și al celui din 2002.  

 

 

Activități de învățare propuse pentru remediere și recuperare 

 

Activitățile remediale au drept scop eliminarea decalajului dintre ceea ce știu și ceea ce se așteaptă să știe 

elevii. 

Educația remedială reprezintă o parte a educației preocupată de prevenirea, investigarea și tratarea 

dificultăților de învățare provenite din orice sursă și care împiedică dezvoltarea normală a elevului. În acest sens, 

educația remedială oferă sprijin elevilor pentru absolvirea studiilor. 

Activitățile remediale se pot desfășura prin diferențiere în clasă sau prin activitate pe grupe mici, sub forma 

activităților suplimentare. 

De asemenea, profesorii pot crea programe educaționale individualizate, cu sprijin intensiv de remediere 

pentru a ajuta elevii să-și consolideze cunoștințele de bază la disciplina opțională Educație pentru drepturile 

omului, să stăpânească metodele de învățare, să-și consolideze încrederea și să sporească eficacitatea.  

Programul remedial poate debuta atunci când profesorul a identificat nivelul precar al achizițiilor elevului 

sau atunci când profesorul observă că progresul în învățare este prea lent sau când elevul conștientizează că are 

nevoie de sprijin și îl solicită. 

Pentru realizarea învățării remediale, este necesar ca profesorii să depășească aspectul formal și să 

personalizeze proiectarea, organizarea și evaluare învățării. 

În acest context, propunem o variantă de itemi în concordanță cu competențele specifice din programa 

școlară la disciplina Educație pentru drepturile omului. 

 

Subiectul I. 

Citiți cu atenție, sursele de mai jos:   

A.   „Pentru proprietarii care vor aduce ofrandă, dăruind libertatea țiganilor fără despăgubire, se va ține osebită 

condică în care se vor înscrie numele lor cu litere de aur și se va păstra în împătrit exemplar: una la Mitropolie în 



                                                                      
Programul de educație, burse, ucenicie  și antreprenoriatul tinerilor în România finanțat prin granturile SEE 2014-2021 

Proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală 2018 

Proiectul: ,,O șansă pentru viitor,, cu nr. 2019-EY-PICR-0002 

 

24 
 

arhivă, iar celelalte trei la episcopii. O zi de solemnitate publică se va hotărî prin care să se celebreze pe fiecare an 

în eternitate acest articol: al desființării sclaviei din principat. În această zi se va face slujbă în toate bisericile și se 

vor citi numele tuturor acelor binefăcători care vor fi dăruit libertatea sclavilor, chemându-se pentru dânșii 

binecuvântarea cerescului părinte.” 

(art. 7 din Legiuire pentru emanciparea tuturor țiganilor din Prințipatul Românesc) 

 

B.   „Poporul român leapădă de pe sine neomenia și rușinea de a ține robi, și declară libertatea țiganilor particulari. 

Cei care au suferit până acum rușinea păcatului de a avea robi sunt iertați de poporul român; iar patria ca o mumă 

bună, din visteria sa, va despăgubi pe oricine va reclama că a avut pagubă la această faptă creștinească”. 

(Proclamația de la Islaz, 11 iunie 1848) 

 

Pornind de la cele două surse, rezolvați cerințele:  

1. Stabiliți ideea centrală a fiecărei surse.      2 puncte 

2. 1 punct pentru argumentarea ideii centrale din sursa A. și B.    2 puncte 

3. Prezentați-vă propriul punct de vedere, aducând un argument pro și unul contra ideii centrale din sursa 

A. și sursa B.          2 puncte 

4. Menționați, pornind de la cele două surse, două drepturi ale omului la care fac referire aceste surse. 

2 puncte 

5. Aduceți două argumente în favoarea respectării drepturilor omului, indiferent de contextul politic sau 

social.          1 punct 

 

Barem de evaluare și de notare 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracțiuni 

de punct. 

 Se acordă 1 punct din oficiu.  

 

1. câte 1 punct pentru identificarea ideii centrale din sursa A., respectiv sursa B.  

1 p x 2 = 2 puncte 

2. câte 1 punct pentru argumentarea ideii centrale din sursa A. și B.    1 p x 2 = 2 puncte  
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3. prezentarea propriului punct de vedere, aducând un argument pro și unul contra ideii centrale din sursa A. 

și sursa B.          1 p x 2 = 2 puncte 

4. câte 1 punct pentru câte un drept al omului la care fac referire sursa A., respectiv sursa B.  

1 p x 2 = 2 puncte 

5. 0,5 puncte pentru fiecare argument adus în favoarea respectării drepturilor omului, indiferent de contextul 

politic sau social.        0,5 p x 2 = 1 punct 

 

Oficiu 1 punct  

 

 

Activități de învățare destinate elevilor cu risc educațional 

 

Activitățile remediale constituie o provocare pentru cadrul didactic și presupun un efort comun al 

acțiunilor binomului profesor-elev. Acest efort își atinge obiectivul dacă demersul este adaptat nevoilor 

colectivului de elevi. Prin urmare, profesorul are sarcina să găsească soluțiile cele mai potrivite pentru a asigura 

reușita tuturor elevilor, ținând cont de nivelul lor de dezvoltare, de competențele lor de comunicare orală și scrisă, 

de capacitatea de a-și exprima punctul de vedere etc. 

O dificultate  a elevilor care nu pot dezvolta competențe specifice este cea legată de înțelegerea mesajului 

cuprins în cadrul unui text cu caracter istoric. În acest scop, este necesară folosirea unor strategii didactice cu rol 

remedial. 

Activitatea didactică de predare-învățare- evaluare, presupune utilizarea a cât mai multor texte cu caracter 

istoric, elevii să fie astfel obișnuiți să învețe prin descoperire. Totodată, profesorul trebuie să ajute elevii să 

realizeze dicționare cu termeni istorici pe care să îi folosească treptat în diferite contexte. 

 

 Problema generală: analfabetismul funcțional. 

 Problema specifică: dificultăți în lectura conștientă, imposibilitatea realizării transferului de informații. 

Cauze: 

 nealocarea timpului necesar verificării lecturii conștiente a surselor istorice de către elevi; 

 explicarea sarcinilor de lucru, fără a se verifica înțelegerea acestora de către elevi; 

 evaluarea defectuoasă realizată pe parcursul traseului educațional; 

 tendința academismului profesorului și insuficienta ilustrare a ideilor transmise. 
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Modalități de intervenție a profesorului: 

 activități de învățare pentru dezvoltarea lecturii conștiente a elevilor, atât pentru parcurgerea surselor 

istorice, cât și pentru înțelegerea sarcinilor de lucru; 

 lecturarea cerinței pe secvențe, astfel încât aceasta să devină inteligibilă și abordabilă, iar elevul să-și 

formeze un algoritm de abordare și înțelegere a cerințelor; 

 explicarea așteptărilor vizate de cerință, în sensul specificării competenței testate, astfel încât elevul să fie 

capabil să selecteze din gama de conținuturi, conținutul necesar soluționării cerinței și demonstrării 

faptului că și-a format competența respectivă; 

 utilizarea și explicarea unui set de achiziții fundamentale specifice disciplinei; 

 organizarea activității astfel încât să ofere elevilor posibilități de exprimare prin exersarea limbajului 

istoric, precum și construirea de conexiuni, relații, înțelegeri. 

Pentru formarea competențelor menționate mai sus este important ca elevii să lucreze cu texte cu caracter 

istoric și să fie învățați să învețe prin descoperire. Lectura progresivă a unui material se realizează  în trei pași: 

 citirea textului cu atenție, de la început până la sfârșit, nu pentru a reține informații, ci pentru familiarizarea 

cu tema, pentru a vedea ce anume atrage atenția, ce stârnește curiozitatea, ce pare dificil la prima vedere; 

 se reia textul, într-un ritm mai lent, cu o concentrare mai mare a atenției; această lectură va ajuta la 

identificarea ideilor principale ale textului și la modul în care acestea se leagă între ele și formează mesajul;  

 a treia lectură este aceea în care se face rezumatul textului, în care se iau notițe, se scriu ideile principale 

și secundare identificate, definițiile cuprinse în text, se trag concluzii. 

Dacă materialul de studiat este mai amplu, acesta trebuie împărțit astfel încât să existe unitate logică.  

În continuare, propunem un exemplu de activitate de învățare destinată elevilor cu risc educațional. 

 

Activitatea de învățare nr. 1. 

 

Observați, cu atenție, următoarele surse: 

 

Sursa A. 
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Corturile, pictură de Nicolae Grigorescu 

 

Sursa B. 

 

  

 

Chiar Regina Maria a descris cu lux de amănunte civilizația din taberele țigănești în cartea Țara mea, 

publicată în 1916:  
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„[..] Pentru mine aceste tabere au fost totdeauna un nesfârșit izvor de interes. Oricând am zărit de departe 

siluetele corturilor țigănești, n'am lipsit să merg acolo, și am cules impresii fără număr între acești străini 

vagabonzi. Adesea am așteptat să se descarce carăle; cu mult zgomot și multă gâlceavă, parii de cort sunt înfipți 

în pământ, zdrențe descolorate de tot felul sânt întinse asupra lor, fiecare familie ridicând coperișul supt care va 

ocroti o clipă veșnica-i neodihnă. [..]” 

 

Sursa C. 

 

Tot în această notă de miraj în fața culturii poporului nomad descris, Regina Maria continuă prin descrierea 

vrăjitoarelor: 

„Am văzut bahadârce culcate în corturile lor, plecate asupra oalelor în fierbere, mestecând mâncări 

misterioase cu bucăţi de beţe rupte. Nicio vrăjitoare bătrână din poveştile de zâne ale lui Andersen ori din «Nopţile 

arabe» nu poate sta la întrecere cu aceste ciudate făpturi bătrâne înfăşurate în zdrenţe veştede care odată au fost 

strălucitoare, dar care acum erau tot aşa de murdare şi de vechi ca şi fiinţele bătrâne pe care numai pe jumătate le 

acoperiau”. 
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            Ursăreasa din Bolduri, pictată de Nicolae Grigorescu 

 

Pornind de la o idee pe care v-o sugerează fiecare din cele trei surse, încercați să descoperiți alte idei 

similare, dar în domenii diferite, în cadrul unei opere literare, într-un film și într-o fotografie. Stabiliți asemănări 

și deosebiri cu ideea de bază. 

 

Barem de evaluare și de notare 

 Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerințelor. 

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se acordă fracțiuni 

de punct. 

 Se acordă 1 punct din oficiu.  

 

câte 1 punct pentru identificarea ideii centrale din fiecare sursă.   1 p x 3 = 3 puncte 
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identificarea altor idei similare din domeniul:  

        - unei opere literare         2 puncte 

        - unui film          2 puncte 

        - unei fotografii         2 puncte  

 

Oficiu 1 punct   

 

 

Activități de învățare destinate elevilor capabili de performanță 

 

„Ziariștii […] au stabilit următoarele recomandări pentru presă: 

1. Respectă-ți semenii, indiferent de sex, nivel de educație, vârstă, apartenență etnică, religioasă, 

orientare sexuală sau politică. 

2. Menționează nivelul de educație, vârsta sau apartenența etnică, religioasă, sexuală sau politică a 

persoanelor despre care relatezi numai atunci când acest lucru este relevant în context. 

3. Întreabă-i pe cei implicați cum doresc să fie identificați și folosește această denumire în relatarea ta. 

4. Identifică-ți propriile stereotipuri și prejudecăți și asigură-te că nu îți afectează relatarea. 

5. Impune un ton neutru atunci când utilizezi știrile preluate din alte surse. 

6. Nu amesteca experiențele personale în relatările de presă despre o minoritate, deoarece sunt irelevante. 

7. Acordă în mod egal atenție tuturor părților implicate în subiectul despre care relatezi. 

8. Fii conștient că între tine și minoritățile despre care relatezi pot exista diferențe culturale care 

blochează accesul la informații. 

9. Corectează gramatical citatele dacă pun într-o lumină nefavorabilă sursele.  

(Program de sensibilizare a jurnaliștilor la problemele minorităților, Centrul pentru Jurnalism 

independent, 2001-2002) 

 Pornind de la textul de mai sus, imaginați-vă că ați fi jurnalist și ar trebui să scrieți un articol 

despre o minoritate. Care dintre regulile citate vi se pare cel mai ușor de respectat? Notați-le 

pe primele trei. Stabiliți două și explicați motivele alegerii. 

 Organizați-vă în grupuri și stabiliți propria voastră listă de recomandări pentru jurnaliști. 
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 Organizați-vă în grupuri. Fiecare grup face o listă cu atitudini de urmat în comunicarea cu 

colegii de clasă. Afișați listele. Realizați un ghid de bune practici legat de comunicarea între 

elevii clasei, pe care îl puteți afișa sau tipări.” 

             (Valentin Băluțoiu, Lucia Copoeru, Aurel Constantin Soare, Ecaterina Stănescu, Constantin Vitanos, 

Istoria secolului al XX-lea și educația pentru cetățenie democratică, Editura Educația 2000+, București, 2006, 

capitolul Dialogul intercultural, redactat de Lucia Copoeru)  
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Modulul III – Implementarea infuzională a conceptelor și valorilor Drepturilor Omului în contextul 

diverselor discipline școlare de trunchi comun 

Competențe specifice:  

- Competența de a implementa finalitățile curriculare ale disciplinei opționale Educație pentru drepturile omului 

- Competența de a realiza demersurile didactice la diverse discipline din trunchiul comun, care vizează drepturile 

omului  

 

Modul în care profesorii comunică și interacționează cu elevii are o influență majoră asupra valorilor, 

atitudinilor și abilităților dobândite de elevi. Acestea nu pot fi dezvoltate doar printr-un proces formal de predare 

a Drepturilor Omului, ci ele trebuie și practicate. 

Alegerile profesorilor pot sprijini sau împiedica dezvoltarea unui etos democratic în rândul elevilor. La 

nivelul clasei, valorile și principiile Consiliului Europei care stau la baza societăților democratice durabile sunt 

transmise mai mult prin relațiile cu profesorii decât prin puterea curriculumului. Prin atitudinile, comportamentele 

și practicile lor, profesorii pot crea medii de învățare sigure, pot aduce în discuție teme precum discriminarea și 

pot sprijini învățarea individualizată a unor componente umanistice de bază. 

Discriminarea directă apare atunci când o persoană este tratată mai puțin favorabil decât modul în care o 

altă persoană este, a fost sau ar fi tratată într-o situație similară pe motive de sex, origine rasială sau etnică, 

dizabilitate, vârstă, religie, convingeri sau orientare sexuală. 

Discriminarea indirectă apare atunci când o prevedere aparent neutră ar dezavantaja în mod specific 

persoane de o anumită origine rasială sau etnică, în comparație cu alte persoane, cu excepția cazului în care acea 

prevedere este justificată în mod obiectiv printr-un scop legitim, iar măsurile necesare obținerii acelui scop sunt 

adecvate și necesare. 

Adesea, este foarte greu de măsurat și de stabilit gradul și influența discriminării într-o societate. 

Teoreticienii au încercat să măsoare discriminare în mod palpabil folosind tehnici statistice, în special în legătură 

cu discriminarea pe piața muncii. Totuși, dovezile statistice obiective de discriminare sunt rare, iar dacă aceste 

dovezi chiar există, confirmarea acestora este și mai rară. Experiențele declarate personal și sentimentele de 

nedreptate, deși imposibil de cuantificat, arată în mod semnificativ nivelul discriminării. 

De exemplu, profesorii care aleg să analizeze cum se manifestă „corectitudinea” în activitățile lor zilnice 

cu elevii pot încerca o nouă practică bazată pe această valoare, o pot pilota și reflecta asupra sa. Profesorii care 

doresc să meargă mai departe pot colecta date cu ajutorul interviurilor sau chestionarelor distribuite elevilor cu 
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privire la felul în care o nouă practică a schimbat dinamica clasei și analiza aceste date pentru a continua să-și 

examineze practica.  

Acest ciclu de cercetare – acțiune creează spațiu pentru ca profesorii să reflecte asupra practicilor lor și să 

acționeze pentru a le îmbunătăți, devenind astfel agenți ai schimbării către o cultură școlară democratică care îi 

capacitează pe elevi să devină cetățeni democratici autonomi. 

Toate disciplinele școlare pot folosi tehnici de formare a grupurilor și alte activități de dezvoltare a echipei 

și evaluare pentru a transforma clasa într-o comunitate de sprijin între elevi, care devin tot mai motivați să învețe 

împreună, care au încredere unii în alții și doresc să coopereze. 

Profesorii pot dezvolta metode prin care să creeze oportunități în cadrul curriculumului existent. 

Educația pentru Drepturile Omului, educația interculturală, educația pentru cetățenia democratică pot fi 

abordate în cadrul anumitor discipline: istoria, educația socială și civică, dar toate materiile pot sprijini dezvoltarea 

competențelor de a valorifica în activitățile educaționale conceptele și valorile Drepturilor Omului, inclusiv limba 

și literatura română, matematica, științele, geografia, arta, teatrul, limbile moderne, educația fizică, muzica sau 

tehnologia informației și comunicării. 

Oferim, în continuare, exemple concrete din cadrul disciplinelor:  

a.   Limba și literatura română 

Profesorii de limba și literatura română pot opta să selecționeze texte care abordează diferite aspecte 

sociale: discriminare, rasă, gen și violență, examinând modurile în care scriitorii și poeții tratează Drepturile 

Omului, demarând astfel o analiză socială și morală. 

Exercițiile de citire și înțelegere pot avea la bază texte care sprijină analizarea ideilor din mai multe 

perspective. Alte texte îi pot ajuta pe elevi să devină conștienți de fenomenele psihologice pe care le trăiesc, fără 

să știe că sunt influențați, de exemplu ajutându-i să reflecteze asupra relațiilor cu (și asupra respectului orbesc față 

de) autorități, asupra comportamentelor grupurilor și mulțimilor sau asupra presiunii colegilor. 

De asemenea, eseurile scrise se pot concentra asupra respectării Drepturile Omului. 

b.   Matematica 

Profesorii de matematică pot explica semnificația istorică a contribuțiilor diferitelor civilizații sau pot face 

calcule matematice pornind de la exemple luate din datele demografice actuale. Ar putea, de asemenea, include 

exerciții în care clasificările contribuie la sensibilizarea elevilor cu privire la reflexele cognitive, cum ar fi 

stereotipurile și activități care sprijină înțelegerea elevilor cu privire la faptul că o persoană atât de complexă cum 

e ființa umană nu poate fi redusă la o singură dimensiune, cum ar fi genul, etnia, statutul financiar, orientarea 

sexuală, religia sau ocupația. 
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Exemplu: profesorul construiește un tabel în care fiecare rând conține o funcție diferită. Fiecare coloană 

conține o trăsătură conform căreia putea fi clasificată ca având (sau neavând) acea trăsătură, de exemplu, dacă 

funcția este pară, impară, crescătoare, descrescătoare, continuă, trece prin origine sau satisface condiția f (a + b) = 

f (a) + f (b). 

După ce completează tabelul cu „da” sau „nu”, elevii remarcă cât de greu este să găsească o singură 

proprietate simplă pe care să o aibă toate funcțiile, sau să găsească un singur rând care să fie definit în mod unic 

de oricare dintre caracteristicile sale. Cu toate acestea, oare majoritatea cazurilor de intoleranță nu izvorăsc din 

ipoteze care au forma „toți oamenii din grupul y au caracteristica x”? 

Ecuațiile matematice contribuie la dezvoltarea toleranței. Această activitate poate fi adaptată cu ușurință 

la alte lecții de matematică, schimbând denumirile rândurilor și coloanelor din tabel. Elevii pot primi o versiune 

mai simplă nu numere întregi (de exemplu de la 1 la 10) în loc de funcții. 

„Caracteristicile” posibile ale numerelor pot fi: dacă numărul este par, prim, compus, pătrat, perfect, 

factorial etc. 

c.   Geografia 

Profesorii de geografie pot aborda subiectul toleranței față de imigrație folosind metode inovative. De 

exemplu, reconstituind călătoria unei persoane care și-a părăsit țara pentru a avea o viață mai bună. Elevii pot 

studia țara natală a acelei persoane (economia, topografia, demografia), pot urmări traseul urmat, studia hărțile și 

topografia țărilor prin care au trecut. Acest fel de activități îi pot încuraja pe elevi să aprecieze felul în care s-a 

format țara lor. Fără a avea cunoștințe de geografie, avem tendința, în mod natural, să ne percepem în centru, 

plasând astfel restul lumii la periferie. Studierea hărților vechi, în care cartografii din Evul Mediu au înfrumusețat 

ținuturile vestice, pe care nu le cunoșteau, cu ceea ce și-au imaginat ei că ar putea fi acolo, poate contribui la 

înțelegerea unor aspecte precum stereotipurile și la descentralizarea propriilor perspective. Aceste activități pot fi 

urmate de realizarea unei analize a propriilor orașe și cartiere, în care elevii să identifice și să înțeleagă diferențele 

etnice și socio-economice, granițele invizibile și ceea ce contribuie la formarea lor. 

d.   Științe 

Profesorii de științe pot integra diferite arii din curriculum pentru a aborda subiecte și aspecte relaționate 

cu discriminarea și justiția socială. Mediul înconjurător este o temă care face posibilă o astfel de reflecție. De 

exemplu, o unitate de învățare despre calitatea aerului le dă șanse elevilor să compare și să analizeze diferențele și 

inegalitățile în ceea ce privește morbiditatea și mortalitatea din cauza poluării aerului, pe baza unor factori cum ar 

fi: clasă socială, rasă, care determină locul unde trăim, muncim și mergem la școală. Elevii pot studia concepte 

științifice precum indicele calității aerului; pot analiza indicele calității aerului din diferite orașe, pot relaționa 
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indicele calității aerului cu temperatura, pot reflecta asupra relației cauză-efect – metode de comparație și analiză 

pe care le pot folosi și pentru aspectele sociale relaționate cu Drepturile Omului și dreptatea. 

Pe lângă ceea ce face fiecare profesor în contextul unei discipline specifice, cooperarea între profesori de 

mai multe discipline poate avea rezultate valoroase în ceea ce privește Drepturile Omului. Această cooperare poate 

fi între mai mulți profesori care predau la aceeași clasă și care își coordonează activitatea pentru a contribui la 

dezvoltarea Drepturilor Omului, dar poate fi și între profesori care predau la clase diferite, care sunt încurajate să 

lucreze în parteneriat și să coopereze în activități de învățare. 

Profesorii care predau la aceeași clasă își pot planifica activitatea astfel încât să se asigure că se 

completează unii pe alții pentru a acoperi toate elementele Drepturilor Omului. 

De asemenea, pot plănui împreună activități de învățare mai complexe bazate pe proiecte sau pot acoperi, 

din perspectiva diferitelor discipline și pe o perioadă mai lungă, subiecte precum: Drepturile Omului, egalitatea de 

gen, diversitatea socio-culturală și lingvistică, prevenirea discriminării și violenței.
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Fișa nr. 1 

a) Pe perechi, discutați următoarele: 

- Care sunt valorile pe care generația ta le prețuiește? (exemple) 

- Cu ce este generația ta diferită de cea a părinților tăi? 

- Care sunt problemele majore cu care se confruntă generația ta? 

- Cine/ce oferă soluționarea problemelor generației tale? 

- Există o singură soluție reala? 

b) ,,drepturile omului sunt drepturi ce aparțin ființelor umane prin simplul fapt că sunt ființe umane” („Tratat 

de Drepturile Omului”, Editura Europa Nova, 1995, p. 38) 

 

Completați următorul tabel: 

 

Am dreptul la     Libertatea gândirii, conștiinței, religiei 

      La viață… 

      Informare și la libertatea de exprimare… 

      Educație… 

 

c) Găsiți soluții la următoarele probleme. Toate sunt exemple de discriminare: 

- în Atena, marele filozof Socrate a fost acuzat că încearcă să corupă mințile tinerilor cu învățăturile sale. 

Judecătorii atenieni i-au atras atenția lui Socrate că dacă nu renunță la acestea va fi condamnat. Socrate a 

răspuns că nicio oficialitate nu-i poate impune ce să gândească și ce să spună. Socrate a fost condamnat la 

moarte. 

- suntem în Anglia secolului XVIII. Jeanne lucrează la spitalul din Leeds ca îngrijitoare. Deși stă în spital 

din zori până noaptea, ea câștigă doar câteva lire pe săptămână. Patronul îi amintește mereu ca i-a făcut o 

mare favoare angajând-o, fiindcă politica de personal a spitalului prevede angajarea, ca îngrijitori doar a 

bărbaților. 

-părinții din cartierul tău nu-și lasă copiii să se joace cu copiii țiganilor. Mai mult, copiii de țigani nu sunt 

lăsați să se joace în parcul din cartier
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Fișa nr. 2 

 

 

a) Selectați din ziare și reviste exemple despre ceea ce considerați a fi cazuri de încălcare a drepturilor omului 

și discutați cu colegii, aducând argumente. 

 

b) Încercați să descoperiți persoane sau organizații care, înainte de căderea sistemului comunist din România, 

au redactat documente sau declarații care  apărau ideea de respectare a drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului. Prezentați pe scurt activitatea acestor persoane/organizații și conținutul 

documentelor respective. De ce aceste persoane sunt numite „disidenți”. 

 

c) Să presupunem că doriți să  porniți o afacere. Angajați un număr de salariați. Există legi care impun  

efectuarea unui anumit număr de ore de muncă și obligația de a nu plăti mai puțin de o sumă stabilită pe 

oră.  Este aceasta o limitare a dreptului tău de libertate și de proprietate? 
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Fișa nr. 3 

 

A. Citiți următoarea informație și discutați întrebările cu colegii:  

Reguli privind frecvența și întârzierea la ore în școala nr. Alfa. 

La primul semnal al soneriei elevii au cinci minute ca să ajungă în clasă și să se așeze în bănci. La al doilea 

semnal, ei trebuie să fie gata pentru începerea orei. Dacă elevii nu sunt în bănci, ei vor primi o atenționare de 

întârziere.  

Elevii care au patru atenționări de întârziere într-o lună vor presta 40 de minute de muncă în folosul școlii.  

Când elevul absentează de la cursuri, dirigintele trebuie anunțat de către părinte sau medic la începutul 

zilei respective. La 50 de absențe nemotivate elevul este exmatriculat din școală. 

a) Ce înseamnă aceste reguli pentru disciplina în școală? 

b) Considerați aceste reguli un exemplu de intoleranță? 

c) Cum se împacă dreptul la libertate cu normele stabilite mai sus? 

d) De ce crezi că acestea sunt necesare? Poate veni fiecare la școală când vrea? 

e) Comparați aceste reguli cu cele din școala voastră. Îmbunătățiți cu sugestii regulamentul din școala 

voastră. 

 

B. Ați fost martor la arderea caselor de rromi în satul în care locuiesc bunicii unui prieten. Ce reacție ați 

avut? Cum ați media negocierile între cele două părți? Credeți că o educație civică adecvată ar diminua 

riscul unor astfel de conflicte? 

 

C. Mergeți la sediile diferitelor partide din localitate, ale instituțiilor locale. Intervievați femeile care au 

funcții importante, în legătură cu opinia lor în ceea ce privește egalitatea femeilor cu bărbații. Redactați 

un articol.
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Fișa nr. 4 

 

A. Din următoarele răspunsuri alegeți pe cel ce vi se pare mai relevant: 

- Cine sunt cei mai expuși sărăciei?  

 a) familiile numeroase 

 b) femeile singure cu un copil 

 c) bărbații singuri 

- Ce efect are sărăcia? 

 a) scade perioada de viață cu aproape 10 ani 

 b) influențează creșterea violenței 

 c) creează dependența de alcool și droguri 

- Care este grupul de vârstă cel mai expus sărăciei? 

 a) bătrânii 

 b) copiii 

 c) adulți care trăiesc singuri 

 

B. Scrieți două paragrafe cu următorul titlu: „De ce sunt mândru de familia mea”. 

C. În filmul „Kramer contra Kramer” se vorbește despre un tată divorțat de soția lui care vrea să 

aibă dreptul să-și crească el copilul. Sunteți avocatul d-lui Kramer sau avocatul d-nei Kramer. 

Faceți parte din grupul de jurați sau sunteți parte din publicul din sală. Organizați clasa 

asemănător cu o sală de tribunal și judecați acest caz. 
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Fișa nr. 5 

  

A. Cum se poate manifesta libertatea de exprimare a elevilor în școală? Notați cu „V” situațiile care vi se 

par posibile: 

- să-și exprime părerile în fața profesorului sau dirigintelui  

- să formeze un grup de protest și să meargă la direcție 

- să boicoteze orele 

- să instige colegii la absenteism 

- să scrie articole în revista școlii 

- să organizeze un grup care să pună afișe de protest pe pereții școlii 

 

B. Religia și școala 

Ce părere aveți: 

a) În fiecare clasă există o icoană. Sunteți de acord? De ce da, de ce nu? 

b) Un grup de elevi solicită conducerii să folosească o sală de clasă după cursuri pentru întâlniri cu 

caracter religios. Ce îi sugerați directorului prin reprezentantul vostru în Consiliul de administrație al 

școlii? 

c) Să presupunem că o învățătoare începe ziua cu o rugăciune pe care copiii au învățat-o. Încalcă acest 

lucru libertatea religioasă a fiecărui copil? 

 

C. Un vecin al dumneavoastră a fost arestat și dus în arestul poliției. Selectați drepturile pe care le 

considerați importante: 

- dreptul de a nu spune nimic 

- dreptul de a spune ce vrea 

- dreptul de a cunoaște de ce este arestat 

- dreptul de a fi arestat în libertate 

- dreptul de a fi asistat de un avocat 
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Fișa nr. 6 

 

A. Ce credeți despre următoarele situații:  

a) În toate aeroporturile din țară, pasagerii și bagajele lor trebuie să fie verificate și chiar deschise la 

nevoie. 

b) În unele țări, persoanele suspecte, în special de delicte politice, sunt torturate pentru a se obține de la 

acestea informații și mărturisiri complete. 

c) În unele țări se păstrează pe computerele agențiilor guvernamentale informații despre diferite 

persoane. Este destul de ușor pentru oricine să aibă acces la aceste informații: depozite în bancă, 

salarii, vârstă, diverse probleme persoanale. 

d) În romanul „1984” de George Orwell, fiecare persoană avea în casă un aparat de televizor prin care 

poliția o supraveghea permanent pentru a descoperi virtuali infractori. 

 

B. Cu ce probleme se confruntă tinerii azi? Pe o foaie de hârtie creați câteva graffiti care să conțină aceste 

probleme. Folosiți multe culori. Expuneți aceste creații și întrebați colegii dacă ar fi sau nu de acord cu scrierea 

sloganurilor în stil graffiti pe zidurile clădirilor din localitatea voastră.  

 

 C.  Completați o listă cu responsabilitățile unui diriginte. Analizați aceste responsabilități, în funcție de: 

persoanele care beneficiază de aceste responsabilități; sursa responsabilității; dacă responsabilitățile sunt voluntare 

sau impuse; recompensele și pedepsele implicate. 

 

D. Citiți ziarul local. Notați trei momente care implică responsabilitate. Descrieți sursa sau sursele 

responsabilității respective. 

 

Probabil ați citit vestitul Jurnal al Annei Frank. Anna era o tânără evreică ascunsă cu familia ei în podul 

unei case. Aflăm din jurnalul ei că era sensibilă, delicată și dornică de dragoste ca orice adolescentă. Dar Anna a 

fost descoperită, trimisă în lagăr și omorâtă.  

Sunteți prietenii Annei. Nu știți unde se ascunde, dar știți că e încă în oraș. Faceți un plan pentru a o scăpa 

pe Anna de pericol. 


