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Abstract:
Through the social sciences studied by students in pre-university education, the premises of a culture of human

rights are created. Social education involves the development of critical thinking and, at the same time, the promotion of
human rights. Through its anthropocentric character, philosophy allows deepening of knowledge and education to foster
the specific values of a democratic society.
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Résumé: 
À travers les sciences sociales étudiées par les étudiants de l’enseignement pré-universitaire, les bases d’une culture

des droits de l’homme sont créées. L’éducation sociale implique le développement de la pensée critique et, en même
temps,  la  promotion  des  droits  de  l’homme.  De  par  son  caractère  anthropocentrique,  la  philosophie  permet
l’approfondissement  des  connaissances  et  de  l’éducation  afin  de  promouvoir  les  valeurs  spécifiques  d’une  société
démocratique.

Mots-clés: programme intégré, compétences transversales, éducation aux droits de l’homme, valeurs.

În  fiecare  domeniu  de  activitate,  există  un
specific  anume,  despre  care,  făcând  aprecieri
din afara sferei respective, un observator atent îl
evaluează  drept  relevant  pentru  că  marchează
caracteristica de bază a acelui domeniu. Pentru
învă ământ, poate fi acceptată ipoteza după care,ț
indiferent  despre  ce  profil  sau  specializare  de
studiu  este  vorba,  educa ia  are  o  direc ieț ț
comună: respectarea drepturilor omului. În acest
sens, în măsura în care în documentele de lucru
cum sunt programe colare, fi ele de proiectareș ș
i de planificare didactică, se ine cont de valoriș ț
i,  în  mod corespunzător,  se  urmăre te  efectivș ș

ca,  prin  activită i  didactice  dedicate,  să  seț
formeze atitudini prosociale – putând considera
că, implicit, sunt vizate i aspecte care in de oș ț
adevărată cultură a drepturilor omului.* 

Dacă avem în vedere că „idealul educa ionalț
al colii române ti constă în dezvoltarea liberă,ș ș
integrală i armonioasă a individualită ii umane,ș ț
în  formarea  personalită ii  autonome  i  înț ș
asumarea  unui  sistem  de  valori,  care  sunt
necesare  pentru  împlinirea  i  dezvoltareaș
personală”1,  atunci  educa ia  trebuie  să  fieț
centrată  pe  om  i  respectarea  drepturilorș
acestuia.

Educa ia  pentru  drepturile  omului  este  unț
concept  cu  o  sferă  amplă  de  în elesuri,ț

* Prof. dr. la Colegiul Na ional Spiru Haret, din Bucure ti.ț ș
E-mail: cristinastefan3000@yahoo.com.
1 Art. 2 din Legea nr. 1/2011, Legea educa iei na ionaleț ț ,
https://www.edu.ro/.

incluzând  demersuri  de  informare  privind
legisla ia care protejează respectarea drepturilorț
omului,  de  promovare a  unor  practici  corecte,
democratice,  de  formare  de  competen eț
prosociale  i  de  educare  în  spiritul  valorilorș
umaniste.

Preocuparea  pentru  educa ie,  în  sensulț
respectului i promovării drepturilor omului, seș
realizează  în  mod  explicit  prin  intermediul
tiin elor  sociale;  elevii  din  învă ământulș ț ț

preuniversitar,  au  ocazia  de a  studia  în  cadrul
disciplinelor  socio-umane  o  serie  de  teme
referitoare  la  problematica  drepturilor  omului.
Acestea sunt cuprinse în programele colare dinș
trunchiul  comun  sau  ca  discipline  op ionale,ț
gândite ca ocazii de a consolida educa ia civicăț
a elevilor. De pildă,  încă din anul 2008 a fost
propus  un  curs  intitulat  Drepturile  omului
(Curriculum la decizia colii pentru liceu)ș 2. 

Prin  acest  curs,  având  ca  problematică
drepturile omului, s-a creat un bun prilej pentru
elevi  să  î i  formeze  competen e  legate  deș ț
gândirea  critică  i  proiectarea  unuiș
comportament  ra ional  care  să  le  permităț
integrarea  func ională  în  societate,  exercitareaț
responsabilă a drepturilor, precum i respectareaș
drepturilor celorlal i. ț

Mai  mult,  sunt  create  premisele  pentru
formarea  unor  competen e  transdisciplinareț
2 Programa colară pentru disciplina ș Drepturile omului –
Curriculum la decizia colii pentru liceu (OM 3774/2008),ș
http://oldsite.edu.ro/index.php/articles/6698.
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privind  cetă enia  responsabilă,  manifestareaț
interesului  pentru  problemele  comunită ii,ț
implicarea în activită ile publice, respect fa ă deț ț
drepturile  semenilor,  asumarea  responsabilă  a
faptelor.

Nu  în  ultimul  rând,  presupune  integrarea
valorilor  corelate  tematicii  drepturilor  omului:
respect  pentru  demnitatea  umană,  deschidere
fa ă de diversitate, toleran ă, solidaritate umană.ț ț

În  cadrul  acestei  discipline  op ionale,  suntț
cuprinse  drept  con inuturi  de  studiat:  Omul  iț ș
drepturile  lui  (Identitatea  i  demnitatea  fiin eiș ț
umane;  Ce  reprezintă  drepturile  omului?;
Perspectiva  istorică  asupra  drepturilor  omului;
Documente privind drepturile omului); Drepturi
i  responsabilită i  ale  omului  (Drepturi  aleș ț

persoanei;  Drepturi  politice  i  civile;  Drepturiș
economice,  sociale,  culturale;  Responsabilită iț
asociate  drepturilor);  Încălcarea  drepturilor
omului  (Regimuri  politice  care  încalcă
drepturile  omului;  Exemple  de  încălcare  a
drepturilor omului în diverse ări; Stereotipuri iț ș
prejudecă i);  Apărarea  drepturilor  omuluiț
(Drepturile  omului,  separarea  puterilor  iș
democra ia;  Organiza ii  care  apără  drepturileț ț
omului;  Instrumente  i  proceduri  pentruș
asigurarea  aplicării  documentelor  în  domeniul
apărării  drepturilor  omului;  Dreptul
interna ional umanitar)ț 3.

Ca metode didactice recomandate amintim,
printre  altele:  învă area  prin  descoperire,ț
învă area problematizată, analiza unor studii deț
caz care vizează încălcarea drepturilor omului. 

Pornind  de  la  cunoa terea  la  nivelș
conceptual,  a  tiiș  despre  drepturile  omului,  a
utiliza  în  mod  adecvat  termenii,  pe  baza
în elegerii  acestora,  educa ia  pentru  drepturileț ț
omului  presupune  i  cultivarea  unui  anumeș
civism,  care  implică  cooperare,  abordarea
pozitivă  a  situa iilor  de  via ă,  negocierea  iț ț ș
solu ionarea conflictelor, responsabilitate.ț

În orice societate este de dorit ca cetă enii săț
de ină  reperele  educa ionale  pentru  a  exercita,ț ț
prin  faptele  lor,  o  veritabilă  democra ieț
participativă, dezvoltarea unei adevărate culturi
a drepturilor omului. 

Pentru ca demersurile de educa ie să fie câtț
mai apropiate de via a de zi cu zi, se recomandăț
colaborarea  colilor  cu  organiza iileș ț
neguvernamentale  care  au  ca  preocupare

3 A se  vedea  Drepturile  omului  –  disciplină  op ionalăț ,
www.edu.ro.

respectarea  drepturilor  omului,  antrenarea
elevilor  i a părin ilor acestora în campanii  deș ț
promovare a drepturilor omului. 

Încă  din anul  colar  2017-2018,  în  clasa aș
V-a  elevii  au  început  să  studieze,  în  cadrul
orelor  de  Educa ie  socială  ț (OMENCS  nr.
3590/05.04.2016,  în  aria  curriculară Om  iș
societate)4 o  nouă  disciplină  numită  Gândire
critică i drepturile copiluluiș . Noutatea adusă de
această  abordare este  dată  de provocarea de a
implementa  un  curriculum  integrat,  care  să
permită  dezvoltarea  abilită ilor  cognitive  deț
gândire  critică  în  corela ie  cu  în elegereaț ț
tematicii drepturilor omului. Astfel este creat un
context de învă are stimulativ pentru formulareaț
de  întrebări,  exprimarea  opiniilor  proprii,
construirea  unor  argumente,  gândirea  critică
asupra  punctelor  de  vedere  proprii,  cât  i  aleș
celorlal i,  precum i  educa ia  fundamentată  peț ș ț
valori  privind  respectul  acordat  drepturilor
omului. 

Un aspect novator îl reprezintă i realizareaș
de  către  elevi,  în  echipă,  a  unor  proiecte
educa ionale  de  promovare  a  drepturilorț
copilului.  Elevii  sunt  antrena i  în  activită iț ț
educative de sensibilizare fa ă de dificultă ile deț ț
via ă cu care se confruntă copiii afla i în situa iiț ț ț
de risc, din medii dezavantajate socio-economic,
cu dizabilită i,  care apar in unor minorită i  sauț ț ț
din mediul rural. 

Exercitarea  drepturilor  este  corelată  cu
asumarea  responsabilită ilor,  faptele  de  via ăț ț
sunt discutate pentru a în elege consecin ele peț ț
care le implică.

Dreptul  la  identitate,  precum  i  cel  laș
familie, sunt subiecte de interes în activită ile deț
învă are  ale  elevilor.  Dreptul  la  educa ie  esteț ț
analizat în mod prioritar, în corela ie cu dreptulț
la joc i activită i recreative.ș ț

Un  instrument  de  lucru  modern  adresat
elevilor de clasa a V-a este manualul digital, în
care,  pe lângă  o structură  atractivă  a  lec iilor,ț
sunt  prezente  i  resursele  didactice  careș
stimulează interactivitatea formativ-educa ională.ț
Elevii  pot  căuta  diferite informa ii  pe  internetț
pornind de la sugestiile din lec ii.ț

Din  con inutul  acestora,  se  pot  remarcaț
titluri cum ar fi  Copiii, promotori ai propriilor
drepturi,  Cum îmi apăr drepturile  în coală –ș
4 Programa  colară  pentru  disciplina  ș Educa ie  socială,ț
OMENCS nr. 3590/05.04.2016, în aria curriculară Om iș
societate, http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2017/01/
Educatie-sociala.pdf.
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dreptul  la  participare,  coala  ca  spa iu  deȘ ț
exprimare, exercitare i asumare de către copiiș
a drepturilor i responsabilită ilorș ț 5. Printre alte
subiecte de interes este abordată i problematicaș
protec iei  copiilor, în calitate de participan i înț ț
cadrul re elelor de socializare.ț 6

Copiilor  le  sunt  prezentate  unele  dintre
activită ile promovate de organiza ii ca UNICEFț ț
i  Salva i  copiii.  De  exemplu,  ș ț Motive  pentru

abandonul colar în rândul copiilor apar inândș ț
minorită ii  romeț 7 sau  trimiteri  la  primul  ghid
pentru  utilizarea  în  siguran ă  a  internetului,ț
lansat în 2014 de organiza ia Salva i copiii.ț ț 8

Urmărind  ideea:  Copiii,  promotori  ai
propriilor  drepturi,  sunt  invocate  exemple  de
situa ii de via ă în care unii dintre cei care s-auț ț
remarcat  în  apărarea  drepturilor  lor  au  fost
răsplăti i într-un mod special. In acest sens esteț
dat  ca  exemplu  Malala  Yousafzai  care,  pentru
implicarea  în  lupta  pentru drepturile  fetelor  în
Pakistan, a primit în anul 2014 Premiul Nobel
pentru Pace. De asemenea, sunt aminti i Nkosiț
Johnson  din  Africa  de  Sud,  premiat  în  2005
pentru  campaniile  de  promovare  a  drepturilor
copiilor infesta i cu HIV i Om Prakash Gurjarț ș
din  India,  premiat  în  2006  pentru  lupta  sa
împotriva exploatării copiilor prin muncă.

Prin activită i educative diverse, copiii suntț
invita i  să  celebreze  data  de  20  noiembrie  caț
Ziua Interna ională a Drepturilor Copilului.ț

Educa ia  socialăț ,  proiectată  să  fie  studiată
de-a lungul a patru ani, în perioada gimnaziului,
începe  deci  prin  Gândire  critică  i  drepturileș
copilului,  în  conformitate  cu  noile  programe
colare, aflate în uz din anul colar 2017-2018ș ș 9.

Programa  amintită  este  în  concordan ă  cuț
prevederile unor documente europene cum sunt:
Declara ia  Universală  a  Drepturilor  Omuluiț
(1948), Convenția Organizației Na iunilor Uniteț
cu  privire  la  drepturile  copilului (1989),

5 A se vedea Zaschievici L., Cre u L., Manatu T., Nedelcuț
E., Stoica M.D., Educa ie socialăț , Manual pentru clasa a
V-a, Ed. Litera, Bucure ti,  2017, p. 69.ș
6 Cu titlu de exemplu: Cine poate să- i facă un cont pe oș
re ea de socializare? Cum îmi protejez identitatea? Undeț
vor apărea pozele postate de mine? Ce responsabilită i amț
când navighez  pe internet?  Când fac  apel  la  informa iaț
apărută pe o re ea de socializare? De ce nu este bine săț
spun altora parola contului meu de socializare?
7 http://www.unicef.ro/, p. 31.
8 https://oradenet.salvaticopiii.ro/.
9 Programa  pentru  Educa ie  socială,ț  Gândire  critică  iș
drepturile copilului, http://www.ise.ro/wp-content/uploads
/2017/01/Educatie-sociala.pdf.

Strategia Consiliului Europei privind Drepturile
Copilului:  2012-2015,  Educație  pentru
democrație,  Rezolu ia  Naț țiunilor  Unite
A/67/L.25  (2012),  Carta  Consiliului  Europei
privind educația pentru cetățenie democratică iș
educația pentru drepturile omului (2010). 

Încă  din  anul  2006,  prin  Programa colarăș
pentru  ciclul  superior  al  liceului  la  disciplina
Filosofie10,  elevii  claselor a 12-a au ocazia să
studieze  problematica  drepturilor  omului  –
Idealul  democratic.  Drepturile  omului –  prin
abordarea unui capitol intitulat  Politica, în care
mai sunt teme ca:  Libertate i responsabilitateș
social-politică,  Egalitate  i  dreptate,  Teoriiș
politice  moderne  i  contemporaneș .  Printre
competen ele  specifice  vizate  se  află  iț ș
„Identificarea  i  analizarea  unor  cazuri  deș
încălcare  a  drepturilor  omului,  în  cadrul  unor
activită i  pe  grupe,  pornind  de  la  surseț
mediatice”. 

Filosofia,  ca  disciplină  colară,  se  poateș
caracteriza prin câteva dimensiuni reprezentative:
dimensiunea explicativ-informativă, dimensiunea
interogativ-reflexivă i valorizatoare, dimensiuneaș
practică.  În  mod  special,  poate  fi  remarcată
dimensiunea normativă,  referitoare la însu ireaș
principiilor  referitoare  la  drepturile  omului
precum i a unor principii i norme etice. ș ș

Problematica drepturilor omului este implicit
abordată i în alte discipline socio-umane cumș
sunt  Sociologia,  studiată  în  clasa  a  XI-a  la
profilul  uman,  precum i  la  ș Studii  sociale,  de
către  elevii  de la  profilul  umanist  i  de la  celș
militar,  specializarea  tiin e  sociale  prin  temeȘ ț
referitoare  la  stereotipuri,  prejudecă i,  discriț -
minare, amenin ări i probleme în func ionareaț ș ț
democra iei.ț

Educa iei  formale  îi  sunt  complementareț
demersurile  de  educa ie  non-formală,  de  pildăț
cele  desfă urate  prin  ș Programul  „Să  tii  maiș
multe, să fii mai bun!”, căruia îi este alocată o
săptămână în decursul unui an colar. ș

Un exemplu ilustrativ la care pot să mă refer
este  marcarea  zilei  de  9  noiembrie,  Ziua
Interna ională  de  combatere  a  fascismului  iț ș
antisemitismului,  ocazie  prin  care  invita i,ț
exper i  din  domeniul  drepturilor  omului,ț
persoane  care  au  avut  de  suferit  i  suntș
supravie uitori  ai  unor  încercări  dramatice  aleț
istoriei,  le vorbesc elevilor  despre semnifica iaț
zilei respective, comentează împreună cu ace tiaș

10 A se vedea O.M. Nr. 5959/2006.
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consecin ele intoleran ei i deduc necesitatea deț ț ș
a  se  implica  în  demersuri  dedicate  respectării
drepturilor omului. 

Printre activită ile educative agreate de cătreț
elevi  sunt  dezbaterile,  care au ca drept  suport
vizionarea  unor  filme  documentare.  Discu iileț
pot  fi  fundamentate  prin  prezentarea
problematicii specifice luptei pentru respectarea
drepturilor omului, prin valorificarea unor date
istorice relevante privind victimele fascismului.

De  asemenea,  evenimentele  trecute  prin
intermediul  unor  pove ti  de  via ă  autentice,ș ț
având un impact direct emo ional, sunt apreciateț
de către  elevi  i  considerate  adevărate  modeleș
de  umanism.  De  pildă,  prin  invocarea
personalită ii  omului  de  afaceri  german  Oskarț
Schindler, care a salvat via a a peste o mie deț
evrei  de  origine  poloneză  în  timpul
holocaustului.  Din  fapte  de  o  remarcabilă
solidaritate umană, cum sunt cele prezentate în
filmul  regizat  de  Steven  Spilberg,  Lista  lui
Schindler,  sau  din  altele  mai  pu in  cunoscute,ț
cum este ac iunea umanitară a lui Sir Nicholasț
Winton, un cetă ean britanic care în anul 1939 aț
salvat  669 de copii  din Cehoslovacia  ocupată,
găsindu-le  familii  adoptive  în  Anglia,  se  pot
desprinde multe valen e educative.ț

Interesant este cum, prin puterea exemplului
pozitiv  al  unor semeni,  a  generoaselor  inten iiț
umane  de  a  ajuta,  indiferent  de  contextul
socio-cultural,  via a  oamenilor  poate  fi  făcutăț
mai bună.

Mul i  dintre  elevi  î i  manifestă  dispoț ș -
nibilitatea  de  a  intra  într-un  dialog  avizat  cu
persoanele  invitate  în  activită ile  non-formale,ț
ocazie de a proba cultura lor generală, de a face
dovada unor competen e demne de un cetă eanț ț

european al societă ii contemporane.ț
Educa ia  în  spiritul  respectării  drepturilorț

omului presupune o abordare nuan ată a ceea ceț
se  desfă oară  în  sfera  publică,  în  corela ie  cuș ț
pia a  for ei  de  muncă,  în  acord  cu  exercitareaț ț
cetă eniei democratice, dar i în legătură cu ceeaț ș
ce  presupune  a  avea  o  via ă  decentă  în  sferaț
privată,  în  care  o  serie  de  dificultă i,  de  laț
neglijarea familiei sau chiar abandonul acesteia,
la  violen ă  domestică,  probleme grave precumț
sărăcia  i  marginalizarea  socială  să  nu  maiș
afecteze calitatea vie ii. Astfel, educa ia privindț ț
respectul fa ă de drepturi poate avea un caracterț
unitar,  într-un  ansamblu  firesc  care  abordează
aspectele de via ă reală, indiferent că sunt trăiteț
în sfera publică sau în cea privată.

În  concluzie,  în  cadrul  învă ământuluiț
preuniversitar prin educa ia în spiritul valorilorț
umaniste,  în  general,  i  prin  studiul  dedicatș
problematicii  drepturilor  omului  în  cadrul
tiin elor  sociale,  în  special,  nuan at  în  modș ț ț

complementar  prin  activită ile  educative  cuț
caracter  non-formal,  putem  considera  că  se
creează premisele unei adevărate culturi pentru
respectarea  drepturilor  omului.  Astfel,  din
profilul  de  formare  european  al  elevilor  sunt
vizate atât competen ele sociale i civice, cât iț ș ș
cele de expresie i dezvoltare culturală. Aceastaș
poate fi, în acela i timp, o formă de manifestareș
prin  practici  corecte  la  nivel  comunitar  a
cetă eniei democratice europene.ț

Într-o  societate  marcată  de  schimbări  fără
precedent,  cum  este  societatea  contemporană,
sub  toate  formele  ei,  educa ia  în  spiritulț
respectului  fa ă  de  drepturile  omului  deschideț
orizonturi  spre  ceea  ce  dă  în  mod  autentic
relevan ă vie ii în dimensiunea ei profund umană.ț ț
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