
Proiect didactic 
 

Unitatea de învăţământ:  
Data:  
Clasa: XII  
Disciplina: Filosofie 
Tema: Drepturile omului 
Unitatea de învățare: Politica 
Profesor:  
 

Competenţe specifice 
 
Formularea unor opinii personale, 
judecăţi de valoare argumentate, asupra 
raportului stat – cetăţeni 
 
Identificarea şi analizarea unor cazuri de 
încălcare a drepturilor omului 
 

Activităţi de învăţare 
 
Reactualizarea cunoștințelor anterioare referitoare la concepte precum: 
democrație, dictatură, stat de drept, liberalism. 
 
Se anunță tema lecției. 
 
Profesorul prezintă următoarea propoziţie: “Fiindcă sunt om, am dreptul la 
...”. Aplicând metoda brainstorming (activitate pe grupe) profesorul solicită 
elevilor să completeze propoziţia cu diferite drepturi, care se notează apoi 
pe tablă. 
 
Profesorul enunţă şi explică o definiţie a drepturilor omului. 
 
Se solicită elevilor să numească un drept al omului care le-a fost 
respectat/încălcat de curând (activitate frontală). 
 
Este realizată o scurtă prezentare privind drepturile omului: 

- originea teoriei privind drepturile omului - activitate individuală (se 
distribuie Fișa 1) 

- clasificarea drepturilor omului: negative (civile, politice) şi pozitive 
(economice, sociale, culturale) - activitate pe grupe (se distribuie 
Fișa 2) 

 
Profesorul solicită elevilor să realizeze o ierarhie a drepturilor omului – 
metoda bulgărele de zăpadă (activitate pe grupe - se distribuie Fișa 3). 
Prezintă relaţia drepturi-responsabilităţi şi cere elevilor să precizeze 
responsabilităţi ce pot fi asociate diferitelor drepturi. 
 
Se prezintă o serie de probleme controversate privind drepturile omului şi se 
solicită elevilor să prezinte situaţii conflictuale între drepturile omului 
(activitate pe grupe). 

 
Evaluare 
 
Se evaluează activitatea din clasă, măsura în care elevii au participat la 
lecţie, modul în care au răspuns cerinţelor. 

 
Temă pentru acasă 
 
Urmăriţi informaţiile din mass-media timp de o săptămână şi identificaţi 
cazuri de încălcare a drepturilor omului. Propuneţi soluţii pentru 
prevenirea/combaterea acestora. 
 

Competenţe derivate 
 
Elevii vor identifica drepturile 
fundamentale ale omului 
  
Elevii vor conştientiza problemele 
controversate privind exercitarea 
drepturilor omului 
 
Elevii vor realiza corelaţia dintre drepturi 
şi responsabilităţile corespunzătoare 
fiecărui drept 
 
Elevii îşi vor forma deprinderi de 
comportament civic 
 

Metode şi strategii 
 
Activitate frontală 
Activitate pe grupe 
Brainstorming 
Conversaţie 
Bulgărele de zăpadă 
 

Materiale utilizate 
 
Manual 
Fişe de lucru 
Prezentare PowerPoint (computer, 
videoproiector) 
 

Termeni cheie 
 
Drepturile omului 
Drepturi naturale 
Drepturi pozitive şi negative 
Responsabilitate 
 

 



PRINCIPALELE DECLARAŢII ŞI CONVENŢII CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI 

 

 
Anul 

 

 
Promotorul 

 
Titlu/Conţinut 

1776 Congresul continental Declaraţia de independenţă / Afirmarea 
drepturilor la viaţă, la libertate, la căutarea fericirii 
 

1789 Adunarea naţională constituantă 
franceză 

Declaraţia drepturilor omului şi ale cetăţeanului / 
Afirmarea drepturilor de libertate, egalitate, de 
gândire şi opinie 
 

1948 Adunarea generală a ONU Declaraţia universală a drepturilor omului / 
Principiul absolut al egalităţii între toţi oamenii: 
drepturi fundamentale la viaţă, libertate şi 
securitate; drepturi civile, economice, sociale şi 
culturale 
 

1959 Adunarea generală a ONU Declaraţia drepturilor copilului / Copiii trebuie să 
se bucure de protecţie socială şi să le fie asigurată 
o dezvoltare normală pe plan fizic, moral, spiritual 
şi social 
 

1961 Consiliul Europei Carta socială europeană / Reglementare juridică a 
drepturilor economice şi sociale prevăzute în 
Declaraţia universală 
 

1966 Adunarea generală a ONU Pact internaţional referitor la drepturile 
economice, sociale şi culturale; pact privind 
drepturile civile şi politice cu valoare obligatorie 
pentru semnatari 
 

1969 Adunarea generală a ONU Convenţie privind eliminarea oricărei discriminări 
rasiale 
 

1973 Adunarea generală a ONU Convenţie privind eliminarea apartheidului (a 
politicii de separare rasială aplicată în Africa de 
Sud) 
 

1975 Acordurile de la Helsinki 
(Conferinţa pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa) 
 

Respectarea drepturilor omului, a celor civile şi 
politice; protecţia minorităţilor 
 

1979 Adunarea generală a ONU Convenţie privind eliminarea discriminării femeilor 
 

1984 Adunarea generală a ONU Convenţie împotriva torturii 
 

 





FIŞĂ DE LUCRU 

 

 

1. Notați dreptul ales de grupa voastră. 

 

 

2. Precizaţi responsabilităţile asociate acestuia. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prezentaţi o situaţie în care dreptul ales de grupa voastră intră în conflict cu 

un altul. 

 

 

 

 


