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NOTĂ DE PREZENTARE
Programa şcolară pentru Drepturile omului reprezintă o ofertă curriculară de disciplină opţională pentru
liceu, proiectată pentru un buget de timp de 1 oră / săptămână, pe durata unui an şcolar.
Demersurile de educare civică propuse prin prezentul curriculum răspund cerinţelor formulate în Legea
învăţământului nr. 84/ 1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt, de asemenea,
concordante cu spiritul următoarelor documente internaţionale:
- Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei făcută ţărilor membre cu privire la
educaţia pentru cetăţenie democratică (16 octombrie 2002).
- Declaraţia Conferinţei permanente a Miniştrilor Europeni ai Educaţiei (Atena, 10-12 noiembrie 2003).
De asemenea, proclamarea de către Consiliul Europei a anului 2005 ca An european al cetăţeniei prin
educaţie a favorizat valorificarea cadrului educaţional în sensul pregătirii tinerilor pentru promovarea şi
protecţia drepturilor omului, esenţiale pentru funcţionarea democratică a unei societăţi.
Revizuirea programei şcolare a răspuns obiectivelor specifice formulate în Decizia Primului-ministru al
României nr. 298/ 17.12.2007 privind aprobarea Strategiei naţionale a României de aplicare a dreptului
internaţional umanitar.
Curriculumul şcolar propus este justificat din perspectiva următoarelor aspecte:
- actualitatea problematicii drepturilor omului pentru viaţa de fiecare zi, într-o societate democratică;
- necesitatea demersului de cunoaştere a drepturilor omului pentru dezvoltarea comportamentului de
respectare şi promovare a acestora, a toleranţei, pentru valorizarea pozitivă a diferenţelor;
- necesitatea dezvoltării spiritului civic, a competenţelor de exercitare a propriilor drepturi în condiţiile
respectării drepturilor celorlalţi, de aplicare a dreptului internaţional umanitar;
- importanţa familiarizării tinerilor cu instrumentele naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor
omului pentru dezvoltarea la tineri a comportamentului activ şi responsabil al acestora ca viitori
cetăţeni într-o societate democratică.
Succintul demers de abordare a drepturilor omului, realizat în gimnaziu, este dezvoltat în prezentul
curriculum, cu următoarele finalităţi:
- învăţarea despre drepturile omului (reflectată în cunoştinţe despre persoană, drepturi şi responsabilităţi
ale persoanei, apărarea drepturilor omului etc.);
- învăţarea pentru drepturile omului (reflectată în competenţe, în reflecţia critică asupra semnificaţiei
drepturilor omului, a respectării şi promovării acestora);
- învăţarea prin drepturile omului (reflectată în valori, atitudini şi comportamente).
Structura curriculumului include următoarele componente:
- Competenţe generale
- Valori şi atitudini
- Competenţe specifice şi conţinuturi
- Sugestii metodologice.
Competenţele generale sunt preluate din curriculumul şcolar de trunchi comun dezvoltat în liceu pentru
disciplinele socio-umane.
Competenţele specifice sunt corelate cu unităţile de conţinut, corespondenţa dintre acestea nefiind
biunivocă; o anumită competenţă specifică poate să fie atinsă prin diferite unităţi de conţinut.
Valorile şi atitudinile recomandate completează dimensiunea cognitivă a învăţării cu cea afectivatitudinală şi morală din perspectiva studierii acestei discipline, dar şi a finalităţilor educaţiei.
Sugestiile metodologice au rolul de a orienta utilizarea prezentului curriculum în proiectarea şi realizarea
activităţilor de predare-învăţare în concordanţă cu specificul disciplinei şi cu statutul acesteia de curs
opţional.
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COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de
cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii-problemă,
precum şi în analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul
diferitelor grupuri
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în
schimbare
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii

VALORI ŞI ATITUDINI
Procesul de predare-învăţare a disciplinei opţionale Drepturile omului are la bază şi
promovează următoarele valori şi atitudini:
9 demnitatea persoanei;
9 drepturi şi responsabilităţi;
9 înţelegere reciprocă;
9 dialog intercultural;
9 relaţionare pozitivă cu ceilalţi;
9 toleranţă.
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COMPETENŢE SPECIFICE ŞI CONŢINUTURI

Competenţe specifice
1.1. Recunoaşterea valorii şi a demnităţii propriei
persoane şi a celuilalt, pentru interrelaţionarea
pozitivă în cadrul societăţii
1.2. Explicarea semnificaţiei drepturilor omului
pentru funcţionarea unei societăţi democratice
1.3. Analizarea unor documente de referinţă cu
privire la drepturile omului, pentru exercitarea
acestora în cunoştinţă de cauză
1.4. Identificarea drepturilor omului şi a
responsabilităţilor asociate fiecărui drept
4.1. Exercitarea drepturilor proprii şi asumarea
responsabilităţilor respectând drepturile celorlalţi

Conţinuturi
Omul şi drepturile lui


Identitatea şi demnitatea fiinţei umane.



Ce reprezintă drepturile omului?




Perspectivă istorică asupra drepturilor omului.
Documente privind drepturile omului:
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului;
- Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Drepturi şi responsabilităţi ale omului


Drepturi ale persoanei.



Drepturi politice şi civile.



Drepturi economice, sociale, culturale.

5.1. Participarea la luarea unor decizii cu referire
la situaţii reale sau imaginare, prin exercitarea
unor drepturi şi asumarea de responsabilităţi



Responsabilităţi asociate drepturilor.

1.5. Identificarea unor stereotipuri şi prejudecăţi
referitoare la drepturile omului

Încălcarea drepturilor omului


Regimuri politice care încalcă drepturile omului.

2.1. Formularea unui punct de vedere personal
asupra situaţiilor de încălcare a drepturilor omului



Exemple de încălcare a drepturilor omului în
diverse ţări.



Stereotipuri şi prejudecăţi.

2.2. Utilizarea procedurilor de protecţie a
drepturilor omului în soluţionarea unor cazuri
reale sau imaginare care implică drepturile omului

Apărarea drepturilor omului


Drepturile omului, separarea puterilor şi
democraţia.

3.1. Cooperarea cu ceilalţi pentru explicarea
necesităţii apărării drepturilor omului într-o
societate democratică



Organizaţii care apără drepturile omului:
- Organizaţii internaţionale (O.N.U., Consiliul
Europei, Uniunea Europeană), organizaţii şi
instituţii naţionale guvernamentale;
- Organizaţii internaţionale şi naţionale
neguvernamentale.
Instrumente şi proceduri pentru asigurarea
aplicării documentelor în domeniul drepturilor
omului.

4.2. Proiectarea unui comportament raţional al
cetăţeanului, care încurajează interculturalitatea şi
integrarea socială
5.2. Participarea la identificarea unor soluţii
pentru probleme ale comunităţii, care implică
drepturile omului





Dreptul internaţional umanitar.
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SUGESTII METODOLOGICE
Prezentul curriculum se adresează profesorilor care doresc să predea disciplina opţională Drepturile
omului şi a fost conceput astfel încât să contribuie la:
¾ sensibilizarea tinerilor pentru gestionarea diversităţii în cadrul drepturilor omului;
¾ promovarea de către tineri a drepturilor omului şi a responsabilităţilor asociate acestora.
Pentru formarea şi consolidarea competenţelor specifice pot fi folosite:
¾ diferite metode active, aşa cum sunt:
9

analiza de text;

9

brainstormingul;

9

simularea;

9

jocul de rol ;

9

studiul de caz;

9

analiza unor cazuri de încălcare a drepturilor omului prezentate în mass-media;

9

portofoliul;

9

învăţarea problematizată;

9

învăţarea prin descoperire;

¾ diferite modalităţi de lucru cu elevii, aşa cum sunt:
9

discuţiile libere în clasă în interpretarea unor cazuri;

9

argumentarea pro şi contra unei idei;

9

investigaţii ale unor cazuri de încălcare a drepturilor omului şi identificarea abuzurilor
comise;

9

campanii de promovare în şcoală a drepturilor şi a responsabilităţilor elevilor, a egalităţii
de gen etc.;

9

colaborarea cu organizaţii neguvernamentale pentru cunoaşterea activităţilor iniţiate de
acestea referitoare la promovarea şi apărarea drepturilor omului.

Modalităţile de evaluare trebuie concepute în strânsă legătură cu specificul cursului opţional propus. Se
recomandă, în acest sens folosirea cu precădere a metodelor alternative de evaluare, aşa cum sunt:
¾ elaborarea de proiecte pe teme date;
¾ analiza unor cazuri de respectare / încălcare a drepturilor omului;
¾ exerciţii de argumentare şi de contraargumentare a respectării / încălcării drepturilor omului, a
asumării de responsabilităţi;
¾ portofolii pe teme date;
¾ realizarea unor materiale (afişe, fluturaşi) de promovare în cadrul şcolii a drepturilor tinerilor;
¾ observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor;
¾ autoevaluarea.
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Grupul de lucru pentru curriculum:
Consilier, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în
Învăţământul Preuniversitar

Prof. Angela TEŞILEANU
(coord.)

-

Prof. Eugen STOICA

-

Prof. Dorina CHIRIŢESCU

-

Colegiul Naţional „Sf. Sava”, Bucureşti

Prof. Elena BĂLAN

-

Şcoala Superioară Comercială „N. Kretzulescu”, Bucureşti

Prof. dr. Mihai NĂZDRĂVAN

-

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, Bucureşti

Inspector general, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Direcţia
Generală Management Învăţământ Preuniversitar
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