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In scopul realizării circularei Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării
al Republicii Moldova nr. 03/1-09/4712 din 27.11.18, DGETS informează cu
privire la desfăşurarea campaniei de promovare a Educaţiei pentru Drepturile
Omului şi Cetăţeniei Democratice, organizată în contextul aniversării a 70 ani a
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, având ca obiectiv promovarea şi
dezvoltarea, în rândul elevilor, a cunoştinţelor si relevantei în viata de zi cu zi a
drepturilor omului.
Campania de informare cu genericul „Cetăţenie activă pentru o
guvernare democratică” va fi organizată de către instituţiile de învăţământ
general, în perioada 10-15 decembrie 2018, în parteneriat cu Parlamentul
Republicii
Moldova,
Oficiul
Avocatului
Poporului,
organizaţiile
nonguvemamentale de profil.
Instituţiile de învăţământ general vor desfăşura activităţi curriculare şi
extracurriculare de familiarizare cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,
precum şi activităţi care vor oferi experienţă şi oportunităţi reale de exersare a
drepturilor omului şi a principiilor democratice în mediul şcolar, prin exerciţii de
implicare a elevilor în procesele de luare a deciziilor la nivelul şcolii, consultarea
elevilor asupra subiectelor importante pentru comunitatea şcolară.
DGETS recomandă comunităţii educaţionale utilizarea materialelor
didactice şi a suportului informaţional prezentat în anexă.
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Lista link-urilor recomandate pentru desfăşurarea activităţilor didactice în cadrul
campaniei „Cetăţenie activă pentru o guvernare democratică”.
Ghid didactic. D eclaraţia Universală a Drepturilor Omului. http://amnestv.md/ro7media/ghiddidactlc-declaratia-unlversala-a-drepturiior-omului/

M ateriale suport ale Consiliului Europei privind educaţia pentru cetăţenie democratică şi
drepturile omului http://www.living-democracv.com/ro/textbooks/:
Logo for the 70th anniversary o f the UDHR (in six languages):
https://trello.eom/c/l CIkwvco/1 1-logo
UN website including the UDHR text in six languages, history o f the document, and more:
http://www.un.org/en/unlversal-declaration-human-r'ights
Translations o f the UDHR in 500+ languages:
www.ohchr.org/BN/UDHR/Pages/SearchBvLang.aspx
Video recordings o f UDHR articles in 40+ languages;
https://www.tm.org/en/udhr-video/curated.shtmi
https://www.voutube.eom/c/UniversalDeclarationofHumanRightsVideoCollection/videos
Audio recordings o f the UDHR in 70+ languages:
https://trello.eom/c/ZRfqn7TZ/2-audio-in-70-languages
Sign language versions (British, Spanish, Portuguese):
https://trello.eom/c/PT3sM7PI/4-sign-language
Photo gallery: https://www.flickr.com/photos/un photo/sets/72157677599327615
Video about the UDHR (6mins, English only, by OHCHR):
httPs://www.voutube.com/watch?v=5RR4VXNX3iA
Materials on the UDHR: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx

