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Fişă de lucru  
Unitatea I – Drepturile omului. Forme de guvernământ şi regimuri politice  

Lecţia 1 – Cunosc şi respect drepturile omului  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drepturile omului sunt acele 
condiţii absolut necesare pentru 

starea de bine a oamenilor şi 
dezvoltarea lor. 

La 10 decembrie 1948, Adunarea 
Generală a Organizaţiei 

Naţiunilor Unite (ONU) a 
adoptat Declaraţia Universală a 

drepturilor omului, cel mai 
important document referitor la 

drepturi şi libertăţi. 

Descoperă conţinutul Declaraţiei 
Universale a drepturilor omului, 

accesând următorul link: 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR
/Documents/UDHR_Translations/

rum.pdf 

Declaraţia universală a 
drepturilor omului prevede 

o serie de drepturi 
fundamentale, precum: 

Drepturi civile şi 
politice generale 

Dreptul la viaţă, cetăţenie 
şi proprietate 
Dreptul la vot, Dreptul la 
egalitate în faţa legii  

Drepturile 
popoarelor 

Dreptul la pace şi 
dezvoltare  
Dreptul la identitate 
culturală 

Drepturi 
economice, sociale 

şi culturale 

Dreptul la muncă şi odihnă 
Dreptul la educaţie 
Dreptul la sănătate 

Drepturile 
persoanelor 
vulnerabile 

Dreptul la sănătate şi 
educaţie  
Dreptul la protecţie 
împotriva abuzurilor 

 

Descoperă mai multe drepturi 
prevăzute în articolele 

Declaraţiei, document ataşat 
mai sus 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
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TEMĂ 

1. Răspunde la întrebări:  

a. Ce drepturi sunt respectate/încălcate în şcoala şi în comunitatea ta? 

b. Ai fost vreodată în situaţia de a-ţi apăra drepturile? Prezentaţi pe scurt 
situaţia. Cum ai reacţionat?Cine te-a sprijinit?Cum s-a rezolvat problema? 

c. Tu respecţi drepturile celorlalţi? Oferă un exemplu.  

d. Cunoşti tări în care drepturile omului sunt încălcate? Prezintă o situaţie 
concretă.  

 

2. Creează un afiş(pe foaie A4) care să promoveze drepturile omului . 
Adaugă pe afiş un mesaj pentru încurajarea respectării drepturilor omului.  

 

Tema va fi realizată pe foi A4 ce vor fi ataşate portofoliului.  Informaţiile de 
pe fişa de lucru vor fi copiate pe foaie, după care vor fi rezolvate sarcinile 
menţionate mai sus. 

Documentul Word este format din trei pagini. Prima pagina are explicatiile 
lectiei (trebuie sa cititi informatiile si sa le transcrieti pe o foaie A4 alba), 
pagina 2, contine temele pe care le aveti de realizat(pe o foaie A4 alba) iar 
pagina 3 are o fisa cu un text referitor la dreptul la educatie(aveti aici de 
citit textul si de raspuns la intrebari, fara a copia textul) Succes! 

Dupa finalizarea temei va invit sa le trimiteti la adresa de mail: 
vasilicaden@gmail.com 
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