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Conferinţa: ”Drepturile omului şi drepturile copilului în lume şi în România”, 
urmată de workshop cu diseminare de bune practici 

 
 

Data: 10.12.2009 
Locul: Liceul Teoretic “Gheorghe Şincai” Cluj – Napoca 
Grup ţintă vizat: cadre didactice, reprezentanţi ai ONG-urilor clujene, alţi membri ai comunităţii  
Participanţi: 49 de profesori, directori, inspectori şcolari şi reprezentanţi ai societăţii civile 
Rezultate aşteptate: multiplicarea, prin adaptare la specificul unităţilor şcolare, a exemplelor de bună 
practică prezentate. 

    
Obiectivele conferinţei:  
                                                           

- marcarea celor 61 de ani de la adoptarea şi proclamarea de către Adunarea Generală a ONU a 
Declaraţiei Universale  a Drepturilor Omului 

- cunoaşterea de către educatori a drepturilor omului şi a drepturilor copilului în vederea 
prevenirii abuzurilor împotriva copiilor şi a asumării responsabilităţilor ce revin educatorilor 

- diseminarea bunelor practici în activitatea de predare a drepturilor omului în şcoli 
- creşterea interesului pentru respectarea  şi promovarea egalităţii de şanse 

 
           În deschiderea conferinţei doamna Ileana Iepure, profesor metodist la Casa Corpului Didactic  
Cluj, a vorbit despre  Oportunităţile oferite de Casa Corpului Didactic Cluj şi de Centrul Regional de 
Resurse pentru Educaţie Civică Cluj  în realizarea educaţiei pentru drepturile omului şi a educaţiei 
civice în  învăţământul preuniversitar clujean.   
 Doamna cercetător drd. Carmen Greab de la Centrul pentru Studiul Democraţiei al Facultăţii de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj – Napoca, a prezentat 
lucrarea Drepturile omului – Cadrul legislativ la nivel internaţional şi European. 
Doamna  prof. dr. Maria Roth de la  Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Babeş 
– Bolyai, Cluj – Napoca , a conferenţiat despre : Drepturile copilului în context internaţional, european 
şi românesc. 
Domnul Hadrian  Arion, inspector şcolar de specialitate pentru istorie şi discipline socio - umane de la 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj,  a prezentat un material despre  Importanţa predării drepturilor 
omului în şcolile judeţului Cluj. 
Doamna Maria Man de la Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului a prezentat un studiu de caz 
referitor la  Încălcarea drepturilor omului în Republica Moldova . 
Au urmat discuţii pe marginea lucrărilor prezentate. 
 
        Conferinţa a fost urmată de un workshop cu diseminare de bune practici care a constat  în 
prezentarea de materiale, studii de caz şi exemple de bune practici privind predarea drepturilor omului 
în şcolile judeţului Cluj şi cultura civică a elevilor de liceu. 
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Doamna profesor Argentina Galoş de la Liceul Teoretic “Gh. Şincai” a vorbit despre: Modificarea 
atitudinii elevilor cu privire la promovarea egalităţii de şanse  în urma predării opţionalului “Human 
Rights” la  clasa a X-a. 
Doamna profesor Delia Coadă de la Liceul Teoretic “Avram Iancu”  a vorbit despre: Creşterea 
interesului elevilor faţă de cunoaşterea şi respectarea drepturilor omului în urma  predării  
opţionalului  „Drepturile omului şi drepturile refugiaţilor.” 
Doamna Carmen Greab a prezentat rezultatele cercetării internaţionale “ Cultura civică a tinerilor. Un 
studiu comparat asupra elevilor de liceu din România, Belgia şi Canada”  cercetare la care a participat 
Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB Cluj - Napoca. 
Fiecare prezentare a fost urmată de întrebări şi schimb de idei în legătură cu problematica abordată. 
La final, doamna Ileana Iepure a donat, din partea CCD Cluj, 14 exemplare din publicaţia „Educaţie 
pentru democraţie”, publicaţie realizată în cadrul proiectului „Educaţie pentru democraţie”,proiect 
implementat de Asociaţia Pro Democraţia.  

 
 

 
 
 
     
     
Coordonator activitate, 
prof. Ileana Iepure 

 
 
 
 


