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Fiecare individ face parte dintr-o comunitate – grup de oameni cu interese și valori
comune. Poate fi vorba de familie, vecini, sat, oras, județ, stat, regiune, țară și poate
cuprinde oameni de diferite vârste, etnii, medii educaționale sau venituri (Gardner
2003).
Persoanele pot aparține mai multor comunități, în care, conform valorilor și
principiilor democratice au drepturi, obligații și responsabilități civice.
Responsabilitatea civică e totodată o valoare umană. Definite de oameni și transmise
prin educație și socializare, fiind asimilate în timp în diferite situații de viață și
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interiorizate până la convingere și mentalitate, valorile dobândesc un caracter
normativ, orientându-le atitudinea și comportamentul.
O dată cu evoluția individului, comunității, națiunilor, omenirii se redefinește și
sistemul de valori, acestea reconsiderându-se în timp prin raportarea la cele
anterioare și proiectarea spre viitor.
Formându-se în copilărie, unde familia este primul exemplu în relaționarea cu
ceilalți și mediul de viață, valorile se pot transforma pe măsură ce persoana
înaintează în vârstă, mai ales că în definirea lor intervin și alții factori - școala,
educația nonformală și informală.
Educația axiologică desfășurată în școală promovează valorile general-umane,
sprijină și prioritizează valorile personale în plan descriptiv (între bine și rău) și
prescriptiv (valorizarea celor pozitive), cadrul didactic devenind astfel un agent
important în transmiterea, definirea și promovarea valorilor ce determină stilul de
viață și comportamentul copiilor.
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Exerciții:
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1. Pornind de la gruparea valorilor realizată de psihosociologul Shalom Schwartz
în 10 categorii:
 Puterea - orientarea spre a deţine un prestigiu social înalt, spre a deţine
controlul asupra celorlalţi oameni şi a resurselor;
 Realizarea - obţinerea succesului personal prin demonstrarea de competenţe
şi merite în conformitate cu standardele sociale existente, atingerea de
obiective cât mai înalte, mai rar atinse alţii;
 Hedonismul – obținerea de

gratificaţii şi satisfacţii ţinând de plăcerea

personal;
 Stimularea: similară hedonismului, însă orientată explicit spre derivarea de
gratificaţii şi plăcere din lucruri noi, extrem de dificile (ex. sport extrem);
 Auto-direcţionarea: preferința de a fi independent, spre a avea controlul
asupra propriei vieţi, spre a cunoaşte, crea, inova, explora;
 Universalismul - toleranţă, înţelegere, armonie cu alţi membri ai societăţii şi
cu natura;
 Benevolenţa -

preocuparea pentru bunăstarea altora, mergând până la

orientarea către filantropie, ajutorarea necondiţionată a semenilor;
 Tradiţionalismul - respectarea a normelor si valorilor existente, repetarea
lucrurilor mergând pe „căi bătătorite”, conservatorism, respingerea schimbări;
 Conformismul - respectarea unor reguli, structuri şi ierarhii clare, obedienţă;
 Securitatea: orientarea către stabilitate, siguranţă, armonie a propriei
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persoane, relaţiilor în care este implicată, a societăţi în ansamblul ei, către
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 confortul oferit de existenţa unor forţe care să protejeze această siguranţă),
realizați un chestionar de identificare și ierarhizare a valorilor personale ale
tinerilor.
2. Creați exerciții pentru identificarea valorilor personale de către tineri, adulți.
3. Scrieți povești pentru promovarea valorilor pozitive la copii.
Valorile se regăsesc și la nivel de grupuri, organizații, state, uniuni.
În cazul Uniunii Europene, valorile consfințite prin Tratatul de la Lisabona și Carta
drepturilor fundamentale a UE sunt: demnitatea umană, libertatea de mișcare,
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democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului.
Demnitatea umană este inviolabilă. Trebuie să fie respectată și protejată și constituie
baza propriu-zisă a drepturilor fundamentale.
Libertatea de mișcare le dă cetățenilor dreptul de a se deplasa și stabili în mod liber
pe teritoriul Uniunii. Libertățile individuale, cum ar fi respectul față de viața privată,
libertatea de gândire, libertatea religioasă, libertatea de întrunire, dreptul la
informație și libertatea de exprimare, sunt protejate de Carta drepturilor
fundamentale a UE.
Funcționarea Uniunii se întemeiază pe democrația reprezentativă. Statutul de
cetățean european implică și exercitarea unor drepturi politice. Fiecare cetățean adult
din UE are dreptul de a candida și de a vota la alegerile pentru Parlamentul
European, fie în țara de reședință, fie în țara de origine.
Egalitatea presupune drepturi egale în fața legii pentru toți cetățenii. Principiul
egalității între femei și bărbați stă la baza tuturor politicilor europene și reprezintă
piatra de temelie a integrării europene. Se aplică în toate domeniile. Principiul plății
egale pentru muncă egală a fost integrat în tratatul din 1957. Deși mai există încă
inegalități, UE a făcut progrese semnificative.
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Uniunea Europeană este întemeiată pe statul de drept. Tot ce face UE se bazează pe
tratate, asupra cărora au convenit toate statele membre, în mod voluntar și
democratic. Dreptul și justiția sunt protejate de un organism judiciar independent.
Țările membre au conferit competență judiciară definitivă Curții Europene de
Justiție,

ale

cărei

hotărâri

trebuie

respectate

de

toată

lumea.

Drepturile omului sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a UE. Acestea
includ dreptul de a nu fi discriminat pe motive de sex, origine etnică sau rasială,
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, dreptul la protecția
datelor cu caracter personal și dreptul de a obține acces la justiție.
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(https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_ro).

Exerciții:

1. Identificați proiecte realizate de ONG-urile locale și naționale care să ilustreze
respectarea valorilor și principiilor Uniunii Europene.
Prezentate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene proclamată
în 7 dec (la Nisa) de către Comisia europeană (care propune acte legislative),
Parlamentul European (ce adoptă și modifică propunerile legislative și bugetul) și
Consiliul Uniunii Europene (care reprezintă guvernele statelor, adoptă legislația și
coordonează politicile) și incluse în Tratatul de la Lisabona, drepturile
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fundamentale ale omului obligă instituțiile Uniunii și statele membre sunt din punct
de vedere juridic, atunci când pun în aplicare dreptul UE, să respecte aceste
drepturi.
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Drepturile omului pot să fie naturale (ex. dreptul la viață), civile (ex. dreptul la
proprietate, la căsătorie) și politice (ex. dreptul la vot, dreptul de a deține funcție
publică). Pentru fiecare drept există o obligație legală ce presupune neîncălcarea
drepturilor celorlalți și protejarea interesului public, neîndeplinirea obligațiilor
civile având consecințe juridice.
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Exercițiu:
1. Realizați un regulament al clasei/al excursiei școlare ilustrând drepturile și
obligațiile elevilor
Responsabilitatea civică se refera la participarea activă a unei persoane în viața
publică a unei comunități într-un mod conștient, dedicat și constructiv, cu impact
asupra binelui comun (Gottlieb & Robinson, 2006, p.16).
Responsabilitățile civice sunt voluntare, opționale și țin de comportamentul uman
(ex. votul, serviciile în folosul comunității, acțiuni de ajutor și solidarizare, servicii
de ecologizare, semnarea de petiții, participarea la decizii publice).
Cetățenia actică presupune implicarea cetățenilor în viața publică, aceasta fiind
posibilă pe mai multe niveluri: local (ex. o masă caldă pentru persoanele
defavorizate), național (ex. Ziua curățeniei), global (ex. UNICEF).
Cetățenia activă presupune:
- Cunoașterea drepturilor
- Luarea de decizii informate
- Identificarea consecințelor acțiunilor proprii asupra celorlalți
- Exprimarea opiniei în legătură cu sine și ceilalți, fără lezarea drepturilor.
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Exerciții:
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1. Elaborați proiecte de responsabilitate civică pentru copii și părinți, având drept
scop informarea și constientizarea drepturilor umane, implicarea activă în societate,
dezvoltarea de abilități sociale, dezvoltarea comunitară.
2. Realizați schița unei campanii de comunicare publică, prezentând: numele,
beneficiarii, sloganul, logo-ul, mesajul campaniei, forma, canalele publice de
comunicare, pentru un proiect de cetățenie activă.

Drepturile copilului
Reglementat de Convenția asuprea Drepturilor Copilului adoptată de Adunarea
Generală a Națiunilor Unite în 20 nov. 1989, documentul cu privire la drepturile și
principiile dezvoltării normale a copilului, acest document a fost asumat de România
prin legea nr.18/1990, publicată în Monitorul Oficial 314 din 13 iunie 2001.
Principalele drepturi ale copilului:
1. Copilul are dreptul la stabilirea și păstrarea identității sale.
2. Copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții,
rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de
atașament.
3. Copilul care a fost separat de ambii părinți sau de unul dintre aceștia, printr-o
măsura dispusă în condițiile legii are dreptul de a menține relații personale și contacte
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directe cu ambii părinți, cu excepția situației în care acest lucru contravine interesului
superior al copilului.
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4. Copilul ai cărui părinți locuiesc în state diferite are dreptul de a întreține relații
personale și contacte directe cu aceștia, cu excepția situației în care acest lucru
contravine interesului superior al copilului.
5. Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permit dezvoltarea în condiții
nediscriminatorii a aptitudinilor și personalității sale.
6. Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate
atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru
asigurarea realizării efective a acestui drept.
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7. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva exploatării și nu poate fi constrâns la o
munca ce comportă un risc potențial sau care este susceptibilă să îi compromită
educația ori să îi dăuneze sănătății sau dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale,
morale ori sociale.
8. Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa
fizică, mentală, spirituală, morală și socială.
9. Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în
funcție de resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea
cărora se găsește.
10. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva folosirii ilicite de stupefiante și
substanțe psihotrope, așa cum sunt acestea definite de tratatele internaționale în
materie.
11. Copilul are dreptul la protecție împotriva oricărei forme de exploatare;
12. Copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor.
13. Copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice și a vieții sale intime, private
și familiale. Este interzisă orice acțiune de natură să afecteze imaginea publică a
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copilului sau dreptul acestuia la viața intimă, privată și familială.
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14. Copilul are dreptul la libertate de exprimare. Părinții sau după caz alți
reprezentanți legali ai copilului, persoanele care au în plasament copii precum și
persoanele care prin natura funcției promovează și asigura respectarea drepturilor
copiilor au obligația de a le asigura informații, explicații și sfaturi în funcție de vârsta
și gradul de înțelegere al acestora precum și de a le permite să-și exprime punctul de
vedere, ideile și opiniile.
15. Copilul capabil de discernământ are dreptul de a-și exprima liber opinia sa asupra
oricărei probleme care îl privește. În orice procedură judiciară sau administrativă care
îl privește, copilul are dreptul de a fi ascultat. Este obligatorie ascultarea copilului care
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a împlinit vârsta de 10 ani. Cu toate acestea poate fi ascultat și copilul care nu a
împlinit vârsta de 10 ani dacă autoritatea competentă apreciază că audierea lui este
necesară pentru soluționarea cauzei.
16. Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și religie. Potrivit Art. 491
al Codului Civil al României:[1] "(1) Părinții îndrumă copilul, potrivit propriilor
convingeri, în alegerea unei religii, în condițiile legii, ținând seama de opinia, vârsta și
de gradul de maturitate ale acestuia, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie
sau la un anumit cult religios. (2) Copilul care a împlinit vârsta de 14 ani are dreptul să
își aleagă liber confesiunea religioasă."
17. Copilul are dreptul la libertate de asociere, în structuri formale și informale,
precum și dreptul la libertatea de întrunire pașnică, în limitele prevăzute de lege.
18. Copilul aparținând unei minorități etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la
viață culturală proprie, la declararea apartenenței sale religioase, la practicarea propriei
sale religii, precum și dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alți membrii ai
comunității din care face parte.
19. Copilul are dreptul la respectarea personalității și individualității sale și nu poate fi
supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante.
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20. Copilul are dreptul la odihnă și vacanță.
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21. Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva orocăror forme de violență,
neglijență, abuz sau rele tratamente
22. Copilul are dreptul să crească alături de părinții săi. Copilul are dreptul sa fie
crescut într-o atmosferă de afecțiune și de securitate materială și morală.
23. Orice copil care este, temporar sau definitiv, lipsit de ocrotirea părinților săi sau
care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija acestora, are dreptul
la protecție alternativă.
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24. Copilul are dreptul sa depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor
sale fundamentale;
(https://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_copilului#Drepturile_copilului,_a%C8%99a
cum_sunt_ele_enun%C8%9Bate_%C3%AEn_Conven%C8%9Bie)
Exerciții:

1. Realizați materiale didactice informative cu privire la respectarea drepturilor
copilului ce pot fi utilizate în munca cu copiii și părinții acestora.
2. Identificați în presa locală și națională știri care prezintă cazuri de încălcare a
drepturilor copilului. Cum poate școala preveni încălcarea drepturilor copilului?
3. Realizați un chestionar cu privire la respectarea drepturilor copilului, aplicabil
elevilor din ciclul gimnazial.
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