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Activitatea 1 

”Sunt capabil…..” 

”Solidaritatea este unitatea etico-politică a unui grup sau a unei clase sociale, care se bazează pe 

comunitatea de interese, obiective și standarde. Se referă la legăturile dintr-o societate, care unesc 

oamenii împreună. Termenul este în general folosit în sociologie și alte științe sociale. Ceea ce 

formează baza solidarității diferă printre societăți. În societățile simple, se poate baza în principal 

pe rudenie și valori comune. În societățile mai complexe, există diverse teorii cu privire la ce anume 

contribuie la sentimentul de solidaritate socială.” 

Întrebări asupra textului  

1. Ce este Solidaritatea? 

2. Descrieți în trei cuvinte ce reprezintă solidaritatea pentru voi? 

3. Desenați Solidaritatea 

 

Activitatea 2 

"Draw-the-word" game – Desenează cuvantul 

Prezentare generală 

Este un joc de echipă în care participanții trebuie să-și arate creativitatea pentru a desena un cuvânt 

legat de drepturile omului, toleranță, solidaritate. 

Drepturi conexe 

• Libertatea de opinie și de exprimare 

• Libertatea de gândire  

• Egalitatea demnității și a drepturilor 

Obiectiv 

• Aprofundarea cunoștințelor despre DUDO 

• Dezvoltarea abilităților de comunicare și a gândirii creative  

• Afirmarea solidarității și a respectului pentru diversitate 

Materiale 

• Tabel de perete care enumeră articolele DUDO (Declarația Universală a Drepturilor Omului) 

• Foaie mare de hârtie sau tablă flip sheet și marker pentru înregistrarea rezultatelor  

• Foi de hârtie (dimensiune A4) și creioane pentru desen în grupuri; în fiecare rundă a jocului, o foaie 

de hârtie pentru fiecare echipă  

• Bandă adezivă sau butoane pentru agățat imagini 

Pregătire 
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• Găsiți textul abreviat al DUDO și rescrieți-l pe o foaie mare de hârtie  

• Propria listă de drepturi 

Instrucțiuni 

1. Cereți participanților să se împartă în grupuri mici de 4 și să vină cu un nume pentru echipa lor. 

2. Explicați că grupurile vor concura între ele în cadrul exercițiului. Un membru al fiecărei echipe 

primește un articol DUDO și îl prezintă într-un desen. 

3. Restul echipei trebuie să ghicească despre ce fel de lege vorbim. Prima echipă care dă răspunsul 

corect primește un punct. 

4. Câștigătorul este echipa cu cele mai multe puncte. 

5. Cereți echipelor să ia câteva coli de hârtie și creioane și să stea separat una de celălaltă. Echipele ar 

trebui să fie așezate astfel încât niciuna dintre ele să nu poată auzi despre ce vorbesc celelalte echipe. 

6. Apelați un jucător din fiecare echipă. Oferă fiecăruia unul dintre drepturile de pe lista ta, cum ar fi 

„libertatea de tortură” sau „dreptul la viață”. 

7. Cereți jucătorilor convocați să se întoarcă în grupurile lor și să deseneze o imagine care să ilustreze 

acest drept, iar restul echipei ar trebui să încerce să o ghicească. 

8. Este permis doar desenul, nu se pot scrie numere sau cuvinte. De asemenea, artistul nu are voie să 

vorbească, poate doar să confirme corectitudinea răspunsului. 

9. Restul membrilor echipei au voie să-și exprime presupunerile, dar nu pot pune întrebări. 

10. După fiecare rundă, cereți tuturor artiștilor să noteze titlul legii prezentat în imagine, indiferent dacă 

jocul s-a terminat sau nu, și lăsați hârtia deoparte. 

11. Desfășurați o a doua rundă cu alți participanți în rolul de artiști și alte drepturi. Petreceți 7-8 runde. În 

fiecare rundă, jucători noi extrag. 

12. Încercați să organizați jocul astfel încât fiecare participant să aibă ocazia să deseneze cel puțin o dată. 

13. La sfârșitul jocului, cereți echipelor să prezinte desenele toate pentru a putea fi comparate și discutate 

despre diferite, interpretări și descrieri ale diferitelor drepturi. 

Analiza si evaluarea 

Începeți prin a revizui activitatea în sine, apoi continuați să discutați ce știu participanții despre 

drepturile omului. Rugați participanții să răspundă la următoarele întrebări: 

1. A fost mai ușor sau mai dificil să desenați Drepturile Omului decât v-ați așteptat? 

2. Cum ați luat decizii cu privire la modul de a prezenta un anumit drept? De ce anume acesastă 

imagine? 

3. Dacă participanții au desenat încălcări pentru a ilustra drepturile, întrebați dacă astfel de încălcări ar 

putea avea loc în țara lor. 

4. Comparați diferite ilustrații ale aceluiași drept.  

Câte tehnici diferite au fost folosite pentru a reprezenta și interpreta același concept? 

5. După ce ați discutat toate imaginile, întrebați participanții cât de multe au învățat despre drepturile 

omului (sau deloc). 

6. Cred că drepturile omului au ceva de-a face cu viața lor? Care anume? 
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Sfaturi pentru profesor 

Pentru a selecta drepturile de desen, utilizați site-ul Declarația Universală a Drepturilor Omului.  

Pot fi propuse următoarele drepturi: dreptul la viață, libertatea de tortură, dreptul la un proces 

echitabil, libertatea de discriminare, dreptul la viață privată, dreptul la educație, libertatea de sclavie, 

libertatea de asociere, libertatea de exprimare, dreptul la cetățenie, libertatea de gândire și conștiință, 

dreptul de vot, dreptul la muncă, dreptul la sănătate, dreptul la proprietate, dreptul de a se căsători și 

de a întemeia o familie și dreptul de a alege soțul. 

 

 

Activitatea 3 

"Pot face bine..." 

Acest exercițiu are ca scop dezvoltarea stimei de sine pozitive, demonstrând în același timp 

diversitatea și solidaritatea între membrii grupului. 

Instrucțiuni 

1. Cereți tuturor să stea într-un cerc foarte larg; 

2. Invitați pe cineva să pășească în centrul cercului și să spună că se pricepe la ceva; 

3. Acum spuneți întregului grup să facă un pas înainte și să repete numele primului participant și la ce se 

pricepe el/ea; 

4. Apoi, invitați pe altcineva la rândul său să facă un pas mai departe. 

Sfaturi pentru profesor: Faceți cercul de început cât mai larg posibil, astfel încât să fie loc pentru 

fiecare rundă, după care cercul se micșorează treptat. La sfârșitul exercițiului, participanții vor sta 

foarte aproape unul de celălalt. 
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Activitatea 4 

”Eu Știu…” 

 

Scrieți în fișa de mai jos drepturile încalcate în situațiile prezentate. 

Cazuri de încălcări ale drepturilor omului 

Încălcarea sau nerespectarea drepturilor omului DO încălcate 

Dna X, care, în urmă cu câţiva ani, şi-a pierdut fiica şi 

soţul într-un accident de maşină, nu se putea căsători cu 

un alt bărbat decât dacă avea permisiunea explicită a 

cumnatului ei. 

 

Gardienii închisorii foloseau câini pentru a inspira frică şi 

a intimida deţinuţii cu ameninţări de atac, iar într-un caz 

au asmuţit câinii să muşte un deţinut. 

 

În fabrica din localitate, muncitorii trebuie să muncească 

cel puţin 10 ore pe zi fără pauză. 

 

De când au fost arestaţi, cei trei bărbaţi au întâmpinat 

dificultăţi în a avea acces la avocaţi. În numeroase ocazii, 

avocaţii au venit, dar nu le-a fost permis să îi vadă; 

bărbaţilor nu li s-a permis să aibă o discuţie colectivă cu 

avocaţii lor, ceea ce a însemnat, de fapt, că doi dintre ei 

nu au avut deloc acces la avocat. 

 

Femeia, care desfăşura exact aceeaşi activitate şi avea 

aceeaşi vârstă şi experienţă, primea un salariu mai mic 

decât colegii ei bărbaţi. 

 

X a răpit şi a ţinut pe Y în captivitate timp de trei zile şi l-

a împuşcat în cap, ceea ce a condus la moartea sa, după 

încă 3 zile. 

 

A fost făcută o fotografie a Dnei X, persoană dependentă 

de droguri, când aceasta părăsea o întâlnire a 

Dependenţilor de Droguri Anonimi. Ulterior, fotografia a 

fost publicată. 

 

O femeie, abuzată de soţul său, a putut obţine divorţul 

numai după ce i-a dat acestuia casa, maşina şi toate 

posesiunile sale. Nu i-a mai rămas nimic. 

 

X, care suferea de un caz de pneumonie ce îi punea viaţa 

în pericol, nu a beneficiat de tratament medical într-un 

spital, deoarece pătrunsese ilegal în ţară. 

 

Şaptezeci la sută din populaţia din zona X a fost forţată 

să îşi părăsească locuinţele, iar mai târziu a fost 

împiedicaţi să se întoarcă. Nu li s-a permis să părăsească 
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taberele pentru a merge în câmpurile din apropiere să-şi 

cultive terenul şi li s-a interzis să călătorească pe multe 

drumuri. 

Africanii de culoare au fost cumpăraţi în Africa în 

schimbul unei sticle de whisky, de exemplu, şi vânduţi în 

America de Nord pentru preţuri cuprinse între 1 200 şi 1 

500 USD. 

 

În ţara X, toate mijloacele de supravieţuire pentru 

populaţia locală au fost distruse în mod intenţionat: 

culturi, resurse de apă şi animalele domestice. 

 

În ţara X, cetăţenii pot fi încarceraţi fără a fi puşi sub 

acuzare. 

 

 Un reporter în vârstă de 26 de ani de la un cotidian a fost 

împuşcat mortal într-un presupus atac ca represalii pentru 

reportajul pe care l-a făcut în legătură cu campaniile 

electorale desfăşurate recent. 

 

Dl X a fost citat pentru a fi recrutat în armată. A scris 

biroului de recrutare pentru a declara că refuză să-şi 

îndeplinească serviciul militar din motive religioase şi a 

refuzat să se prezinte pentru stagiul militar. A fost acuzat 

de insubordonare şi i s-a interzis să părăsească ţara. 

 

În ţara X, celor care doresc să aparţină religiei Falun 

Gong li se interzice să se întâlnească. 

 

Majoritatea etnică a hotărât ca cei care aparţin grupurilor 

minoritare, precum evreii şi cei de etnie rromă să fie 

obligaţi să locuiască în anumite zone ale oraşului. 

 

Copiii care trăiesc în sat nu pot frecventa şcoala primară, 

deoarece nu există nicio şcoală primară pe o distanţă 

rezonabilă. 

 

Deoarece autorităţile religioase ale ţării nu au fost de 

acord, X nu a putut candida la alegerile parlamentare. 

 

Deoarece este de culoare, X nu poate obţine o slujbă de 

doctor la spitalul din localitate. 

 

În unele ţări, persoanele defavorizate nu au acces la 

niciun fel de programe de alimente sau locuinţe, şi nici la 

servicii medicale pe care să şi le poată permite. 

 

Dl X, a cărui casă a ars din temelii, nu a putut face cerere 

de despăgubire. 

 

X, o femeie în vârstă de 47 de ani, care a muncit 

întotdeauna acasă, fiind casnică şi mamă a cinci copii, 

pierde orice beneficiu de protecţie socială din momentul 

în care divorţează de soţul ei. 

 

Dl X, tată a doi copii, a fost închis şi torturat în ţara X 

pentru că a scris poezii care critică regimul aflat la 

putere. Cererea sa de azil politic în ţara A a fost refuzată. 

A pretins că va fi supus la torturii dacă se întoarce acasă, 

aşa cum este acum obligat să facă. 
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Din aşa-zise motive practice, persoanele cu dizabilităţi 

fizice, precum cei imobilizaţi în scaune cu rotile, nu pot 

participa la evenimente culturale la teatrul din localitate. 

 

 Pentru a aplica pentru primirea cetăţeniei în ţara X, este 

necesară o perioadă de reşedinţă de 15 ani, plus un 

examen medical fizic şi psihologic şi taxe administrative 

exagerat de mari. Pe cale de consecinţă, mii de cetăţeni 

de etnie rromă, care au legături îndelungate cu ţara lor, 

sunt apatrizi în propria ţară. 
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