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PROGRAMA OPŢIONAL 

EDUCAŢIE PENTRU DREPTURILE COPILULUI 

 
 

DURATA : doi ani şcolari 

CLASELE   : a- III- a , a-IV-a 

 

ARGUMENT               

 [ … ] 

 „ Eu sunt copilul, 

 Tu  ţii în mâinile tale destinul meu, 

 Tu determini, în cea mai mare măsură, 

 dacă voi reuşi, sau voi eşua în viaţă! 

 Dă-mi, te rog, acele lucruri care 

 să mă îndrepte spre fericire, 

 Educă-mă, te rog, ca să pot fi 

 o binecuvântare pentru lume !” 

 

( Child’s Appels, Mamie Gepe Cole ) 

 

         Ratificarea de către România a Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului a creat 

necesitatea cunoaşterii şi respectării acestora de către întreaga societate. Este foarte important 

, însă ca drepturile copilului ca şi responsabilităţile ce decurg din acestea să fie însuşite, în 

primul rând, de beneficiarii lor : COPIII. 

         Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, cunoaşterea drepturilor copilului 

are semnificaţii aparte. Opţionalul propune nu numai explicarea şi înţelegerea conceptelor 

utilizate în acest domeniu, ci şi dezvoltarea unui anumit mod de a gândi, de a acţiona, a unei 

capacităţi sporite de a percepe realitatea vieţii naţionale şi internaţionale, a voinţei de a 

întreprinde ceva pentru construirea unei lumi în care drepturile omului, ale copilului să fie 

cunoscute şi respectate. 

         Multiplele şi variatele încălcări ale drepturilor copilului pot fi diminuate prin educaţie, 

prin conştientizarea copiilor şi, prin ei, a mediului educaţional şi comunitar asupra faptului 

că sunt protejaţi prin convenţii internaţionale şi prin legile statului român. 

 

OBIECTIVE CADRU 

 

1. Iniţierea, prin joc, în cunoaşterea drepturilor copilului. 

2. Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate. 

3. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica şi de a participa activ la dialog 

4. Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE 

 

1.1 –să se implice efectiv şi afectiv în activităţile de grup privind drepturile copilului. 

 jocuri de rol pe teme date; 

 exersarea unor roluri specifice în activitatea de grup; 

 

1.2 – să descrie, în cuvinte proprii, tipuri de relaţii şi 

atitudini sociale din situaţii concrete. 
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 discutarea unor cazuri concrete care solicită exprimarea deciziilor proprii; 

 

2.1 – să identifice reguli şi norme de comportament în  diferite situaţii. 

 observarea şi comentarea unor imagini şi texte cu conţinut specific; 

 

2.2 – să compare situaţii care privesc drepturile şi îndatoririle copilului 

 recunoaşterea după imagini a situaţiilor de respectare sau încălcare a drepturilor 

copilului; 

 reprezentarea prin desen a unor situaţii de respectare sau de încălcare a drepturilor 

copilului; 

 jocuri de rol; 

 folosirea dramatizării pentru evidenţierea unor relaţii sociale 

 elaborarea unui regulament al clasei cu drepturi şi îndatoriri; 

 

3.1 – să-şi dezvolte vocabularul, utilizând termeni specifici: 

 găsirea termenilor potriviţi pentru relatarea unor situaţii; 

 utilizarea de glosare, dicţionare, texte, liste de cuvinte pentru desprinderea sensului 

unor termeni specifici; 

 

3.2 - să relateze fapte, situaţii, în cuvinte proprii, vizând drepturile copilului; 

 discutarea unor situaţii concrete; 

 realizarea unor scurte povestiri 

 

3.3 – să formuleze opinii personale în aprecierea unor situaţii. 

 analizarea unor studii de caz; 

 realizarea unor postere pe teme date 

 

3.4 – să iniţieze şi să întreţină un dialog pe teme date 

 dramatizarea unor situaţii; 

 simularea; 

 formularea unor întrebări 

 jocuri de rol;  

 

4.1 – să manifeste disponibilitate şi plăcere în a cunoaşte drepturile cop 

 completarea de integrame, rebusuri pe teme specifice 

 imaginarea unor situaţii pentru membrii grupului; 

 

4.2 – să manifeste disponibilitate şi plăcere de a lucra în echipă 

 realizarea unor portofolii, utilizând munca în echipă 

 exersarea unor roluri specifice activităţii de grup; 

 

 

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

 

 România şi Convenţia ONU privind drepturile copilului 

- România, stat parte al Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului 

- Drepturile omului – Drepturile copilului 
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- Drepturi şi îndatoriri 

 

 Principii ale Convenţiei Naţiunilor Unite privind drepturile copilului 

-    Interesul superior al copilului- principiu general 

-    Nediscriminarea : dreptul la egalitate, diferenţă fără discriminare 

 

   Participarea copiilor la probleme care îi privesc 

- Participarea- proces de învăţare 

- Treptele participării 

 

   Drepturile fundamentale ale copilului 

-     Dreptul la viaţă  - drept fundamental al omului 

- Copilăria- vârsta marilor achiziţii 

- Dreptul la identitate : dreptul de a avea un nume; dreptul la cetăţenie 

- Familia – universul copilăriei 

- Dreptul la opinie şi informare 

- „Jocul e înţelepciunea mea” 

- Copilăria protejată de violenţă, abuz şi exploatare 

- Dreptul la protecţie socială şi securitate 

- Protecţia mediului- condiţie a vieţii 

 

 

2 MODALITĂŢI DE EVALUARE 

 

 probe orale 

 probe practice 

 portofoliul 

 

 

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ 

 

 

 S1       Utilizarea corectă a termenilor specifici 

 S2      Relatarea , cu cuvinte proprii, a unor situaţii vizând drepturile şi îndatoririle 

copilului 

 S3    Identificarea unor situaţii în care sunt încălcate sau respectate drepturile 

copilului 

 S4   Exprimarea unor păreri privind situaţii legate de drepturile copilului 

 S5      Cunoaşterea şi respectarea drepturilor şi îndatoririlor copilului  

 

 

Bibliografie selectivă: 

1. xxx                                                  Curriculum Naţional 

2. xxx     Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului 

3. Keen, E., Tîrcă, A.,       (1999)   Ghid pentru profesori, Ed. Radical, Bucureşti 
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ARGUMENT 

 
 Ratificarea de către România a Conventiei O.N.U. cu privire la 

Drepturile Copilului a creat necesitatea cunoaşterii şi respectării 

acestora de către întreaga societate. Este foarte important, însă, ca 

drepturile copilului să fie însuşite, în primul rând, de beneficiarii lor : 

COPIII. 

Scopul acestui caiet-suport este de a-i ajuta pe copii să-şi cunoască şi 

respecte, încă de la cea mai fragedă vârstă, drepturile şi de a-i 

determina pe adulţi să accepte că, indiferent de vârstă, copilul este un 

subiect social activ în universul său, al familiei, al comunităţii. 

Caietul-suport propune mai multe secţiuni, structurate pe 

principalele drepturi ale copilului, cuprinzând jocuri, povestiri, studii 

de caz, exerciţii şi activităţi de grup (preluate din dosarul educativ al 

Organizaţiei Salvaţi Copiii), prin intermediul cărora copiii să fie 

iniţiaţi cu privire la drepturile lor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Un drept nu este ce îţi dă cineva; este ce nu îţi poate 

lua nimeni. » 

 Ramsey Clark 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Ramsey+Clark
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DREPTURILE OMULUI 

 

 
Încă de la înfiinţarea sa, ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR 

UNITE (O.N.U.) a acordat o mare însemnătate, 

sporită de-a lungul anilor, exercitării şi 

garantării drepturilor universale ale OMULUI, 

în scopul asigurării demnităţii, egalităţii şi 

securităţii fiecărui om, fără deosebire de RASĂ, 

RELIGIE, SEX, CREDINŢĂ RELIGIOASĂ. 

 

 

 Iată câteva declaraţii şi convenţii, precum şi problemele abordate 

de ele : 

 

 Carta Naţiunilor Unite 

 Declaraţia Drepturilor Copilului 

 Convenţia Naţiunilor Unite privind Drepturile Copilului 

 Declaraţia Drepturilor Omului 

 

 

Probleme abordate: 

 rasism 

 drepturile femeii 

 drepturile handicapaţilor 

 pace 

 drepturile copilului 

 

 

 “Sunt în favoarea drepturilor animalelor ca şi în favoarea 

drepturilor omului. Aceasta este calea unui om complet.” 

 

 Abraham Lincoln 

 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Abraham+Lincoln
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ŞI NOI, COPIII, AVEM DREPTURI! 

 
Anul 1979 a fost declarat ANUL 

INTERNAŢIONAL AL COPILULUI. 

Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile 

copilului a fost semnată de 71 de şefi de state şi guverne, în 1990, la 

New York şi preluată şi de Comitetul Naţional Român pentru 

UNICEF. 

 Iată articolele din Declaraţia Drepturilor Copilului adoptată cu 

unanimitate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în 

anul 1959 : 

 

DREPTURILE COPILULUI 

 

 Dreptul la egalitate fără deosebire sau discriminare de rasă, 

religie sau de sex ; 

 Dreptul la ocrotire socială care îi permite dezvoltarea 

sănătoasă şi normală pe plan fizic, intelectual, moral, spiritual 

şi social ; 

 Dreptul la un nume şi la o naţionalitate ; 

 Dreptul la o alimentaţie sănătoasă, la o locuinţă şi la îngrijire 

medicală ; 

 Dreptul la îngrijire specială în caz de invaliditate ; 

 Dreptul la dragoste, înţelegere şi protecţie ; 

 Dreptul la o educaţie gratuită, la activităţi recreative şi de 

timp liber ; 

 Dreptul la securitate imediată în caz de catastrofe ; 

 Dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de cruzime, 

neglijenţă şi exploatare 

 Dreptul la protecţie şi dreptul la o educaţie în spiritul 

prieteniei între popoare, al păcii şi al fraternităţii. 
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*Care este, dapă părerea ta, cel mai important dintre aceste 

articole ? 

 

 

 

 
 *După părerea ta, de ce crezi că viaţa, creşterea şi educaţia 

copilului stau în atenţia întregii lumi ? 

 

 

 

 
 *Cunoşti în jurul tău copii care suferă de complexe faţă de alţi 

copii de vârsta lor ? Cum acţionezi pentru a-ţi sprijini colegii, 

indiferent de nevoile lor ? 

 

 

 

 

  

 De reţinut !  

 
Constituţia României garantează protecţia 

copiilor şi a tinerilor.  

Statul acordă alocaţii de stat pentru copii şi 

ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav sau cu dizabilităţi. 

Exploatarea minorilor este interzisă. 

Copiii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi. 

  

“Cel mai mare respect îl datorăm copilului.” 
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*Dă exemple de situaţii de încălcare a drepturilor copilului.   

Exprimă-te şi prin desen ! 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
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         *Precizează drepturile şi îndatoririle tale de elev 

şi mai apoi pe cele pe care le ai acasă sau în restul 

timpului petrecut în afara şcolii. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________ 

 

 *Realizează un desen prin care să redai una din îndatoririle tale 

în familie. 
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! 
Declaraţiile nu constituie legi. Tocmai de aceea statele care 

semnează o convenţie  integrează prevederile acesteia în legile lor şi le 

respectă.În acelaşi timp, O.N.U. are mijloace de sancţionare a ţărilor 

care nu respectă drepturile omului. Opinia publică are un rol 

important, prin organizaţiile neguvernamentale, în lupta pentru 

resprctarea drepturilor omului. 

În Constituţia României sunt cuprinse drepturile, 

libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor, în 

concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului. Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor sunt: 

 fidelitatea faţă de ţară; 

 respectarea Constituţiei şi a legilor; 

 apărarea ţării (cetăţenii români au dreptul şi obligaţia să apere 

România); 

 contribuţii financiare; 

 exercitarea drepturilor şi a libertăţilor, fără să încalce 

drepturile şi libertăţile celorlalţi; 

 

  

 *Exprimă-ţi părerea în legătură cu faptul că exercitarea 

drepturilor presupune şi îndatoriri. 

 

 

                                                                                                   

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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*VREAU* sau *TREBUIE* ? 

 

La fel cum viaţa zilnică oamenilor, a cetăţenilor, este 

reglementată prin legi, pentru a uşura viaţa în societate, tot aşa şi în 

colectivul şcolar, pentru buna desfăşurare a activităţilor, este nevoie 

de anumite reglementări. Care sunt acestea ? 
 

Bucură-te de drepturile tale, dar îndeplineşte şi 

îndatoririle! 

Regulamentul şcolar 
Drepturi şi îndatoriri 

 

*Colorează cu albastru drepturile şi cu roşu îndatoririle :  

O  să folosească baza marerială a şcolii ; 

O  să înveţe temeinic şi să muncească 

perseverent; 

O  să beneficieze de burse; 

O  să se comporte civilizat în familie, la şcoală, 

pe stradă şi în societate ; 

O  să participe la cercuri cultural-artistice, la 

asociaţii şi cluburi sportive ; 

O  să beneficieze de tarif redus la filme, teatre 

şi la transportul în comun ; 

O  să frecventeze cu regularitate cursurile ; 

O  să respecte normele de protecţie a muncii ; 

O  să fie cazaţi în internate ; 

O  să folosească cu grijă manualele şcolare 

primite şi să le restituie în bună stare ; 

O  să cunoască şi să respecte Constituţia şi legile ţării ; 

O  să meargă în tabere, în excursii, drumeţii ; 

O  să cunoască istoria patriei, să preţuiască valorile şi să respecte 

eroii neamului ; 

O  să prezinte carnetul de elev când i se cere ; 

 

 
*Reflectează la înţelesul desprins din enunţul : 

« Smuls din rădăcini, copacul 

Îşi găseşte libertatea ? » (R.Tagore) 
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DREPTURILE FUNDAMENTALE  ALE 

COPILULUI 

 
 Dreptul la viaţă, la o identitate 

 Dreptul la  familie   

 Copilul ca subiect social   

-Dreptul la asistenţă medicală 

-Dreptul la informare 

-Dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de abuz şi 

violenţă                                      

 Dreptul la educaţie 

 Dreptul la opinie , participare şi organizare 

 Dreptul la joc, odihnă şi recreere 

NU EXISTĂ  DREPTURI  FĂRĂ  OBLIGAŢII ! 

 
Un copil este ca o sămânţă de floare... 

Cât de frumos va creşte, cât de frumos va rodi, 

Depinde de grădinarul care o va îngriji, 

De ce pământ şi de câtă lumină şi apă are, 

De cât e de ferită de frig, de furtună şi de soare prea tare. 

E atât de plăpândă... 

Cum ai putea s-o rupi ori să o calci în picioare 

Când e tot ce va mai rămâne în urma ta. 

                                                                                                                  

 Irina Petrea 

 

                                                                             
« Copiii sunt florile mele preferate ! » 
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1. DREPTUL LA O IDENTITATE 
 
Articolele Convenţiei O.N.U. relevante : 

 
art.7- Copilul are dreptul la un nume şi o cetăţenie. 

art.8- Dreptul copilului de a-şi păstra identitatea, cetăţenia, 

numele şi relaţiile familiale. 

art.11- Prevenirea şi soluţionarea cazurilor de răpire şi deţinere 

ilegală a copilului în afara graniţelor ţării. 

art.30- Dreptul de a avea propria sa cultură, religie şi limbă. 

 

 

Text-suport : Fetiţa care nu avea nume (adaptare după o 

poveste peruană-din Dosarul educativ al Organizaţiei Salvaţi 

copiii) 

 
 Într-o zi frumoasă de primăvară, părinţii lui Mario se 

plimbau pe plaja de la Villasol. Ei s-au apropiat de o fetiţă, care 

era singură şi înfricoşată. Au întrebat-o ce nume are, dar ea nu 

părea să înţeleagă ce spuneau ei.Când a început să vorbească, ei 

nu au înţeles limba în care vorbea. 

 Autorităţile au trimis mesaje să afle cine e fetiţa şi de unde 

a venit.Între timp, familia lui Mario s-a decis s-o îngrijească şi 

au trimis-o, cu Mario, la şcoala din oraş. La şcoală, ceilalţi copii 

nu ştiau să vorbească cu ea, pentru nu-i ştiau limba şi, nici măcar 

numele. Fetiţei îi erau necunoscute jocurile lor, nu-i plăceau 

dulciurile sau fructele pe care le preferau. Din această cauză, 

copiii refuzau să se joace cu ea şi făceau glume pe seama ei. 

 Într-o zi, în timp ce se jucau, Mario a căzut într-o groapă 

adâncă şi fetiţa l-a salvat. 

 Părinţii lui Mario au fost recunoscători şi i-au dat fetiţei 

numele Maria. Copiii au promis s-o iubească şi să se joace cu  

ea. 
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 Cu toate acestea, fetiţa nu era fericită. Ea dorea să fie 

chemată cu propriul ei nume, să vorbească limba sa şi să trăiască 

cu familia sa, în ţara ei. 

 La scurt timp după această întâmplare, în oraş a sosit un 

călător, care a recunoscut fetiţa. Numele ei era Xilome şi venea 

dintr-o ţară foarte îndepărtată. Ea călătorise pe un vapor care s-a 

scufundat şi reuşise să se salveze cu o fragilă barcă de salvare. 

 Când Xilome a ajuns în ţara sa, a spus : acum sunt fericită 

pentru că sunt strigată pe propriul meu nume, sunt cu familia 

mea şi trăiesc în ţara mea.  

 
 

 *Puneţi întrebări despre poveste. Încercaţi să accentuaţi 

ideea valorii unei persoane. 

 

 Întrebări : 
1. Cine este personajul din poveste ? 

2. De ce nu era fetiţa fericită ? 

3. Cum se purtau ceilalţi copii cu ea ?De ce ? 

4. Ce a făcut-o fericită ? 

5. Cum se numeşte ţara noastră? 

6. Care este numele tău? 

 

CINE SUNT EU?               
(CALITĂŢI ŞI DEFECTE) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Caz de analizat 

 
*Citeşte cu atenţie următorul caz şi analizează-l, răspunzând la 

întrebări. 

 
 O fetiţă a fost părăsită de mama ei la maternitate, la câteva 

zile după ce s-a născut. Ea nu avea nici un nume. 

Organizaţia  „Salvaţi copiii” a reuşit să-i dea o 

identitate: numele de Adina şi un certificat de 

naştere. Acum Adina trăieşte fericită într-o nouă 

familie. 

 

 

 Fiecare om trebuie să aibă acte de identitate. Fără 

acestea nu i se recunoaşte existenţa. 

 
Să facem cunoştinţă cu actele noastre! 

 

 certificatul de naştere 

 buletinul de identitate 

 carnetul/legitimaţia de elev 

 paşaportul 

 

 
*Explică semnificaţia fiecărui act. 

_________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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RECAPITULARE 

 
 *Răspunzând la următoarele întrebări, încearcă să recapitulezi 

tot ceea ce ai învăţat despre identitate. 

 

 De ce trebuie ca fiecare persoană să aibă un nume? 

 De ce suntem înscrişi în catalog? 

 De ce numele şi prenumele ne conferă o identitate? 

 Ne putem prezenta numai cu porecla? În ce situaţii? 

 Cum te-ai simţi dacă tot timpul ai fi chemat doar cu porecla? 

 Avem dreptul să ne schimbăm numele? 

 Depinde schimbarea numelui numai de dorinţa unei 

persoane? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 *Realizează un desen inspirat din cazul analizat.
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2. DREPTUL LA  FAMILIE 

 
Articole ale Convenţiei ONU relevante: 

 

Art.5- Datoria statului de a respecta drepturile şi responsabilităţile 

părinţilor de a-i da copilului  orientarea şi sfaturile necesare 

exercitării drepturilor pe care le recunoaşte Convenţia. 

Art.21- Realizarea adopţiei numai în interesul superior al copilului şi 

cu acordul autorităţilor competente. 

Art.27- Responsabilitatea părinţilor de a asigura, în limita 

posibilităţilor şi a mijloacelor lor financiare, condiţiile de viaţă 

necesare dezvoltării copilului. 

 

FAMILIA 
 

 De regulă, familia este formată din 

părinţi, fraţi şi surori. 

Ea poate fi, însă, compusă şi din alţi membri: 

bunici, unchi, mătuşi (familie lărgită), sau 

numai dintr-un părinte şi copil/copii (familie 

monoparentală). 

Copiii abandonaţi sau fără părinţi (din 

cauza decesului acestora) pot să fie crescuţi şi 

îngrijiţi într-o altă familie (de adopţie sau 

plasament), sau să fie internaţi într-o instituţie de ocrotire (leagăn sau 

casă de copii). 

În familie se formează personalitatea copilului şi se dezvoltă 

identitatea sa. Este important ca familia sa le ofere copiilor 

posibilitatea valorificării lor ca fiinţe umane, iar copiii să simtă că sunt 

parte a unei familii. Treptat, ei pot include în universul lor familial, pe 

lângă membrii familiei, şi prietenii, colegii de şcoală, educatorii şi alţi 

adulţi.   

 

„Familia este patria cea mică.” 

Joseph Athanase Paul Doumer 
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Familia mea – toţi aceia care mă iubesc 

şi mă îngrijesc 

 

 

 

 *Descrie pe scurt fiecare membru al familiei tale. 

         *Întocmeşte, sub formă de desen, arborele genealogic . 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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Întrebări-capcană: „Ce-mi place cel mai mult la mama, tata, bunica, 

bunicul, fratele/sora mea?”  

 „Ce-mi place mai puţin la mama, tata, bunica, bunicul, 

fratele/sora mea?” 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
Cazuri de analizat 

 
 Într-o zi, locatarii unui bloc dintr-un anumit oraş, au găsit la 

ghena de gunoi un bebeluş. Pentru că abia mai respira a fost 

dus imediat la spital. Medicii au făcut eforturi pentru a-i salva 

viaţa. După ce s-a însănătoşit, a fost înfiat de familia care l-a 

găsit. 

 
Au părinţii dreptul să-şi părăsească copiii? 

Un copil poate să crească cu alţi părinţi decât cei care i-au 

dat viaţă? 

Ce drepturi ale copilului sunt încălcate în acest caz? 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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 Când Mihai avea cinci ani, mama şi tatăl său au murit într-un 

accident. Un vecin l-a luat acasă şi, după 

câteva zile, l-a obligat să cerşească în faţa 

unei biserici.  Preotul l-a luat pe Mihai şi a 

căutat pe cineva din familia sa. După câtva 

timp a găsit-o pe bunica lui, care trăia într-un sat îndepărtat. 

Bunica a fost fericită să aibă grijă de nepoţelul ei. 

 
Ce părere aveţi despre fapta vecinului? 

Dar despre fapta preotului? 

Din cine este compusă familia? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Să reţinem! 

 
 Familia răspunde de creşterea şi îngrijirea copilului. 

 Atunci când un copil este părăsit de părinţii săi, el poate fi 

crescut de rude sau de o altă familie. 

 Statul are, de asemenea, obligaţia de a creşte copiii orfani. 

 

„Toţi suntem fiii unei mari familii!” 

 

Sfântul Ioan Gură de Aur 
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Aplicaţii 

 
 *Să ne amintim puţin poveştile: Albă ca Zăpada, Cenuşăreasa, 

Hansel şi Gretel! 

 *Gândiţi-vă la diferite situaţii de familie întâlnite în aceste 

poveşti!  

        *Desenaţi scene din aceste poveşti care să redea aceste situaţii! 

________________________________________________________ 
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Azi, e ziua tatii 
 

  Ziua taţilor se pare 

           Niciodată n-o serbăm 

               Dar nimic nu ne stă-n cale 

              Ca astăzi să-i bucurăm! 

  

                       Mama ştie ea, drăguţa 

                              Cum să-l facă fericit! 

                           Iară sora mea mai mare, 

                              O jachetă i-a împletit. 

 

    Eu mă tot gândesc întruna… 

                            Ce surpriză îi pot face? 

                                    Nu e greu, că lui tăticul 

                                          Orişice cadou îi place!!! 

 
*Realizează un desen cu cadoul pe care ai dori să-l oferi 

tatălui tău! 
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Urare pentru mămica 

 
 

Astăzi e un cer albastru 

Cum sunt ochii mamei mele! 

Un albastru ca acesta, 

Vezi numai la albăstrele! 

 

E atâta frumuseţe 

Şi atâta de senin! 

Că mi-e sufletul fierbinte                              Nicolae Tonitza ( pictor) 

Şi de bucurie plin!        

 

Îi urez măicuţei mele, 

Sănătate, bucurii 

Şi…o mie de noroace 

La iubiţii ei copii!!! 

 

 

*Scrie şi desenează o felicitare pentru mama ta! 
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3. COPILUL CA SUBIECT SOCIAL 

 
Articolele Convenţiei O.N.U. relevante: 

 

art.4- Obligaţia statului de a lua toate măsurile legislative, 

administrative, educative, informaţionale necesare pentru a pune în 

practică drepturile prevăzute în Convenţie. 

art.6- Dreptul copilului la viaţă şi obligaţia statului de a asigura 

supravieţuirea şi dezvoltarea copilului. 

art.14- Dreptul copilului la libertatea de gândire, conştiinţă şi religie. 

art.23- Dreptul copiilor handicapaţi la îngrijire, educaţie şi instruire 

specială pentru a se integra deplin şi activ în societate. 

art.24- Dreptul la sănătate deplină şi servicii sanitare. 

art.27- Dreptul oricărui copil de a beneficia de un nivel de viaţă 

adecvat dezvoltării sale fizice, mentale, spirituale, morale şi sociale. 

 

 
 Socializarea copilului se realizează în familie, dar acest proces 

se desfăşoară, însă, într-o comunitate mai largă, (oraşul, ţara), care are 

datoria de a le asigura copiilor o dezvoltare fizică, mentală şi socială 

complexă. 

 Copiii se vor integra bine în comunitate şi vor evolua ca părţi ale 

unei familii, dacă vor cunoaşte istoria, tradiţiile, obiceiurile, valorile şi 

idealurile ţării în care trăiesc.   

 

 
COMUNITATEA ÎN CARE TRĂIM ESTE A DOUA NOASTRĂ 

MARE FAMILIE! 

 

Să reţinem! 

 
 Aşa cum comunitatea în care trăim are anumite responsabilităţi 

faţă de copii, tot aşa şi copiii au responsabilităţi faţă de comunitatea în 

care trăiesc.  
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             Sugestii de activităţi: 

 
 Pentru o mai bună înţelegere a responsabilităţilor lor faţă de 

comunitate, faceţi o mică plimbare cu copiii în locurile 

special organizate pentru ei: grădiniţa pe care au frecventat-o, 

şcoala lor, parcul, policlinica pentru copii, cât şi oamenii 

comunităţii: poliţiştii, gardienii publici, vânzători ambulanţi. 

 

 Pe parcursul plimbării discutaţi cu copiii numele cartierului, a 

străzilor pe care le întâlniţi în zona vizitată, despre serviciile 

speciale pentru copii, despre oamenii care lucrează în 

comunitate şi relaţiile lor cu copiii. 

 

*Notează ce nu ţi-a plăcut din ce ai văzut în această plimbare. 

*Propune soluţii de remediere a acestor lucruri 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

        

 * Realizează un desen cu tema „Oraşul meu- cel mai frumos!” 
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Să respectăm regulile de viaţă în comunitate! 
 

 să păstrăm curăţenia pe stradă sau în parc; 

 să traversăm strada numai prin locurile marcate sau pe la 

semafor; 

 să ne jucăm doar în spaţii special amenajate; 

 să salutăm vecinii, profesorii, pe alţi adulţi cunoscuţi; 

 să fim respectuoşi unii cu ceilalţi, să fim toleranţi şi să 

vorbim politicos; 

 să-i ajutăm pe bătrâni; 

 să iubim animalele; 

 să iubim şi să respectăm mediul 

înconjurător; 

 

 

*Desen liber 

 
CUM SĂ NE PĂSTRĂM SĂNĂTOŞI ÎNTR-UN MEDIU SĂNĂTOS 
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STUDII DE CAZ 

 
 La puţin timp după începerea şcolii, copiilor li  

s-a făcut vaccinul contra poliomielitei. Părinţii Mariei 

au refuzat ca fetiţa lor să fie vaccinată. Peste câteva 

luni, Maria s-a îmbolnăvit de poliomielită şi a fost 

internată în spital. Când s-a întors la şcoală, Maria 

şchiopăta. 

 

 De ce este important să li se facă vaccin copiilor? 

 Este normală frica de doctori şi de injecţii? 

 Cum vă manifestaţi când intră în clasa voastră asistenta 

medicală? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 Dănuţ are 7 ani şi este elev în clasa I. Părinţii lui Dănuţ sunt 

foarte ocupaţi. Ei pleacă de dimineaţă la serviciu şi revin seara, foarte 

târziu. Pe Dănuţ îl ia de la şcoală mătuşa lui. După ce 

mănâncă, el îşi face temele până la ora 16. El ar dori să 

iasă în faţa blocului să se joace cu prietenii lui. Mătuşa 

sa îi interzice, însă, să iasă din casă. Dănuţ este obligat 

să-şi petreacă restul zilei de unul singur. 

 
 Ce drept al copilului consideraţi că este încălcat? 

 Ce credeţi că ar trebui să facă Dănuţ? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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     Maria are 12 ani şi lucrează ca servitoare 

la o familie.  Ea munceşte din greu de 

dimineaţa până seara. Pentru munca sa, ea 

primeşte foarte puţini bani. Stăpânii se poartă 

urât cu ea şi nu-i dau voie să meargă la 

şcoală. 

 

Ce părere aveţi despre copiii care muncesc? 

Ce articole din Convenţia ONU sunt încălcate în acest caz? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 Tatăl lui Andrei este mereu furios. Într-o zi a avut o problemă la 

locul de muncă şi, când a venit acasă,   l-a 

bătut pe Andrei, fără nici un motiv. Apoi l-a 

trimis la culcare şi nu i-a permis să servească 

cina. 

  

 
     Ce părere aveţi despre felul în care s-a comportat 

tatăl lui Andrei? 

    Care credeţi că sunt relaţiile normale dintre părinţi şi copii? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 Carmen are 11 ani. Într-o zi, când se plimba cu mama ei în oraş, a 

văzut o femeie care lovea un copil. Carmen s-a repezit să-l salveze. 

Mai târziu, mama ei   i-a spus că este mândră de ea. 
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Cum apreciaţi atitudinea lui Carmen? 

Credeţi că este bine să intervenim atunci când un copil 

este bătut de părinţi? 

_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

JOC DIDACTIC 

 
 Având la dispoziţia voastră următoarea listă de probleme care îi 

afectează pe copii, spuneţi ce aţi face voi în favoarea copiilor dacă aţi 

fi preşedinte: 

 

 lipsa de atenţie a adulţilor/ protejarea excesivă a copiilor; 

 capacitatea/ incapacitatea adulţilor de a înţelege nevoia 

copiilor: 

- de afecţiune; 

- de joc; 

- de a avea prieteni; 

- de a fi ascultaţi; 

- de a le fi încurajate iniţiativele; 

- de a li se încredinţa responsabilităţi; 

 

POSTER 

 

Decupaţi din reviste materiale sau desene care să prezinte 

problemele comunităţii şi rolul copilului. Alcătuiţi un poster cu 

ajutorul acestora. 

SUCCES! 
 

« În micile universuri în care copiii îşi duc existenţa...nimic nu este 

resimţit mai acut decât nedreptatea. » 

(Charles Dickens, scriitor britanic) 
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4. DREPTUL LA EDUCAŢIE 

 
 Articolele Convenţiei O.N.U. relevante: 

 
art.13 - Copilul are dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare. 

art.17 - Accesul copilului la informare şi la materiale care să asigure 

bunăstarea sa socială, spirituală şi morală. 

art.28 - Dreptul copilului la educaţie gratuită în ciclul primar şi 

gimnazial. Compatibilitatea disciplinelor şcolare cu demnitatea 

umană a copilului. 

art.29 - Educaţia are ca scop dezvoltarea personalităţii copilului şi 

pregătirea lui pentru viaţa activă de adult. 

art.30 – Copiii aparţinând comunităţilor minoritare au dreptul la 

propria lor cultură, religie şi limbă. 

 

 Despre educaţie  

 
 Educaţia are un rol esenţial în procesul de 

socializare, ea îi ajută pe copii să-şi stabilească norme şi 

valori şi contribuie la consolidarea acestora. 

 Educaţia este un drept fundamental al copilului. Acest drept nu 

se limitează numai la accesul la şcoală, ci se referă, inclusiv, la crearea 

condiţiilor adecvate realizării lui. 

 Copiii trebuie încurajaţi permanent să-şi exprime părerea, să 

participe şi să aibă iniţiativă. Astfel, li se va dezvolta respectul de sine 

şi li se vor forma abilităţi proprii. În acelaşi timp, dacă opiniile 

copiilor sunt respectate, aceştia vor şti să-i evalueze pe ceilalţi, se vor 

integra mai bine în colectiv şi vor înţelege necesitatea asumării de 

responsabilităţi. 

 Educaţia poate să dezvolte, totodată, capacitatea copiilor de a se 

adapta uşor schimbării, de avea atitudini critice şi de a găsi soluţii 

adecvate problemelor permanent inedite ale vieţii. 

“Educaţia nu este pregătirea pentru viaţă, educaţia este viaţa însăşi.”  
 

                                                                                         John Dewey  
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STUDII DE CAZ 

  
 Marian va împlini 7 ani în luna august. El 

aşteaptă cu nerăbdare să meargă la şcoală. 

Mama, tata, bunica şi mătuşa Aglaia, care 

locuieşte în aceeaşi casă, discută, aproape în 

fiecare seară, despre şcoala pe care ar trebui să 

o frecventeze Marian. Singurul membru al familiei care nu 

participă la discuţii este Marian. 

 

Ce părere aveţi despre felul în care procedează familia lui 

Marian? 

Un copil are dreptul să fie consultat şi să se exprime în 

legătură cu probleme care-l privesc?Argumentează! 

_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 
 Adrian a venit de la şcoală la ora 12. Imediat 

a pus casetofonul la maximum şi a început 

să se joace pe calculator.. Sora sa, 

Ancuţa,  l-a rugat să lase sonorul mai încet, 

pentru că trebuie să se pregătească pentru 

testul la matematică. Adrian  i-a replicat:       

„ Am avut ore grele la şcoală şi acum vreau să mă relaxez!” 

 

Ce părere aveţi despre atitudinea lui Adrian? 

Cum trebuie să procedăm când dorim să ne relaxăm? 

_______________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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*Citiţi povestea „Băiatul care nu vroia să 

studieze”. 

 

 Carlos nu voia să înveţe. Şi-ar fi petrecut mai 

degrabă timpul jucându-se pe stradă, în timp ce alţi copii mergeau la 

şcoală. Gândea că şcoala este plictisitoare şi că profesorii pedepsesc 

copiii. 

 Într-o zi, Carlos a găsit pe jos 500 lei şi s-a 

hotărât să facă o plimbare. A luat autobuzul, dar 

cum taxatorul nu avea rest la 500 lei  l-a dat jos. 

Când a coborât, Carlos a observat că se afla într-

un loc necunoscut. A mers şi a mers, dar nu ştia ce 

autobuz să ia pentru a ajunge înapoi acasă. Curând 

i s-a făcut foame şi s-a hotărât să cumpere nişte biscuiţi. Dar, pentru 

că nu ştia să citească, în loc să intre într-o 

alimentară, a intrat într-o farmacie. După ce 

a pus o mulţime de întrebări, a găsit, în cele 

din urmă, un magazin. A cumpărat biscuiţi 

şi bomboane, dar cum nu ştia să socotească, 

nu şi-a dat seama că i s-a dat greşit restul.  

A continuat apoi să se plimbe.  

Un bătrân veni la el şi îl rugă:  „Tinere, am nevoie de 

ajutorul tău pentru că nu văd prea bine. Mă duc în vizită 

la nepotul meu. Poţi să-mi citeşti, te rog, adresa asta?” 

Carlos spuse cu tristeţe că nu ştia să citească. 

 Curând, obosi de atâta mers. Ajunse într-un parc 

unde mulţi copii se jucau. Intră 

şi el în jocul lor şi, după o 

vreme, un băiat îl întrebă: „ La ce şcoală 

mergi?” 

 „Nu merg la şcoală; şcoala e 

plictisitoare”, răspunse Carlos. 

 „Greşeşti”, îi răspunse băiatul. „La şcoală, nu numai că înveţi 

multe lucruri, dar îţi faci şi mulţi prieteni cu care te joci şi te distrezi.” 
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 După un timp, cu ajutorul noului său prieten, Carlos reuşi să ia 

un autobuz spre casă. Chiar înainte de a ajunge acasă, Carlos era să 

cadă într-o groapă pentru că nu ştia să citească indicatorul „ Pericol”. 

 În acea zi, Carlos a învăţat că este foarte important să mergi la 

şcoală. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

*Comentaţi: 

 

 Problemele prin care a trecut băiatul care 

nu vroia să înveţe. 

  

 Gândurile lui despre şcoală. 

 

 De ce nu vroia să înveţeşi să meargă la 

şcoală. 

 

 Importanţa şcolii în viaţa fiecăruia. 

 

 Despre ceea ce  învăţaţi la şcoală. 

 

 De ce vă place/nu vă place şcoala voastră. 

 

 

„Nu e orfan cel fără tată şi mamă, ci cel fără învăţătură!” 
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ŞCOALA MEA         

  
- compunere liberă - 

 

 Alcătuiţi o compunere cu titlul „Şcoala mea”, în care să faceţi 

referire la ceea ce vă place: 

- foarte mult 

- mult 

- puţin 

- deloc 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 *Alege :    

                                                                               
                    A fi educat înseamnă :                            

 

  să saluţi 

  să rezolvi probleme la matematică 

  să ajuţi pe cel care îţi cere sprijinul 

  să ştii pe de rost poeziile lui Mihai Eminescu 

  să rupi  florile din spaţiile verzi 

 să mulţumeşti  

 să asculţi melodia preferată cu volumul dat la maximum 

 să faci ordine şi curăţenie în propria cameră sau în sala de 

clasă 

 să te baţi cu colegii 

         să ştii să asculţi şi să te faci ascultat, înţeles.  

    

 *Enumeră persoanele care crezi că sunt implicate în 

educaţia ta. Argumentează: 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Educaţia- drept şi obligaţie  
 

*Educaţia este un drept fundamental al fiecăruia dintre 

voi. Spuneţi ce obligaţii decurg din acest drept: 

_____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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5. DREPTUL LA OPINIE, 

PARTICIPARE, ORGANIZARE 

 
Articolele Convenţiei O.N.U. relevante: 

 
art.12 – Exprimarea opiniilor proprii şi luarea acestora în 

considerare, în orice chestiune  sau procedură care afectează copilul. 

art.13 – Dreptul copilului de a-şi exprima opiniile şi libertatea de a 

obţine şi difuza informaţii. 

art.14 – Dreptul copilului la libertatea de gândire, conştiinţă şi 

religie, supus îndrumării corespunzătoare a părinţilor şi legilor 

naţionale. 

art.15 – Libertatea de asociere, cu excepţia cazurilor când un 

asemenea fapt ar viola drepturile altora. 

 

 

 Fiecare copil are nevoie să comunice. Pentru aceasta, copilul 

trebuie încurajat, încă de la o vârstă foarte mică, să exprime ceea ce 

gândeşte şi ce simte, iar gândurile şi trăirile lui trebuie să fie 

respectate. 

 Procedând astfel, va fi stimulată capacitatea de exprimare a 

copiilor şi li se va permite să-şi cunoască mai bine lumea lor 

interioară. 

 Când un copil ştie că va fi respectat, el se va obişnui să-şi 

exprime opiniile şi va respecta, la rândul său, opiniile altuia. El va 

învăţa să relaţioneze cu ceilalţi şi va avea o participare creativă. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

ŞI COPILUL TREBUIE ASCULTAT! 

 

JOCUL E ÎNŢELEPCIUNEA MEA!     

 

 *Exprimaţi prin desen următoarele situaţii: 

 

 cer permisiunea de a ieşi la joacă; 

 doresc să mi se cumpere o carte sau un obiect dorit; 

 intru în casa prietenilor de familie ai părinţilor mei; 

 cumpăr ceva ( pâine, bomboane, etc.) 

 

*Scrie formula de politeţe folosită în fiecare caz: 
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 Cât este de important : 

 
 să exprimi ceea ce simţi, ce doreşti? 

 să asculţi ce spun ceilalţi? 

 să respecţi ideile fiecăruia? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Jocuri de rol 
 

- discutarea comportamentului unui copil necivilizat; 

- o ceartă între doi colegi;  

- refuzul de a împărţi jucăriile cu ceilalţi;  

- intenţia de a-şi însuşi un lucru care nu-i aparţine; 

- ajutorul dat unui copil sau unui bătrân aflat într-o situaţie 

dificilă. 

 

*Pentru fiecare caz, găsiţi soluţii de rezolvare a problemei: 

 

Indicaţii: purtaţi diverse discuţii pe temele propuse, dar, 

exercitându-vă dreptul la libertatea opiniei sau la participare, nu 

uitaţi că există şi reguli care trebuie respectate! 

 

 

 
“Bunul simţ va deschide uşile pe care nici cea mai bună 

educaţie nu le poate deschide.”                      
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                                                           Clarence Thomas 

COOPERAREA ÎNTRE 

MEMBRII GRUPULUI 

 
Activităţi de grup 

 

1. asigurarea curăţeniei în sala de clasă; 

2. organizarea, de către elevi, a unui concurs de…(desene, literar, 

sportiv); 

3. sprijinul dat unui coleg care a lipsit mult de la şcoală, din 

motive de sănătate, şi care este în urmă cu lecţiile. 

 

Toate aceste activităţi se vor încheia cu câte un „ proces verbal”, 

întocmit de elevi, prin care aceştia vor realiza efectele benefice ale 

muncii în echipă. 

Proces verbal - tip tabel 

 
Activitatea 1. 2. 3. 

Organizare - - - 

Desfăşurare - - - 

Participare - - - 

Notare - - - 

 

*Realizează un desen în care să redai o activitate pe care ai desfăşurat-

o cu prietenii/ colegii toi. 
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Nevoi şi dorinţe 
 
 Se dă următoarea listă: hrană, patine cu rotile, apă curată, 

televizor, bicicletă, dreptul la opinie, educaţie, dulciuri, aer curat, 

familie, joc, apartament, minge, cameră proprie, certificat de naştere. 

 

 *Scrieţi cuvintele sau expresiile de pe listă pe două coloane, una 

cu nevoi şi una cu dorinţe! 

 

            NEVOI             DORINŢE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

*Care este, după părerea ta, diferenţa dintre dorinţe şi nevoi? 

_________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 
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CUM VĂ COMPORTAŢI DACĂ SUNTEŢI … 
 

 

  …într-o bibliotecă, împreună cu alţi colegi, pentru 

a procura  cărţi pentru şcoală şi observaţi că un 

băiat ţigan cere o carte, însă bibliotecara îi 

răspunde pe un ton ciudat că nu o are. După puţin 

timp  cartea respectivă îi este împrumutată unui copil român. Atunci 

noi… 
 

 
  …în curtea şcolii, aşteptând să intraţi la ore şi vedeţi o 

colegă lovită la faţă şi cu o mănă în ghips, deşi cu o zi în 

urmă nu avea nimic. Din păcate, toţi ştiţi faptul că 

locuieşte cu un tată alcoolic, iar mama este plecată să 

lucreze în Italia pentru a întreţine familia. Atunci noi, 

colegii ei…  

 

 

  …în clasă cu un copil aflat în situaţia de a abandona şcoala pentru 

că părinţii nu mai au suficienţi bani, ca să-i cumpere rechizite şi 

uniformă. El este un băiat isteţ şi 

silitor. Atunci noi… 

 

 

... aşezaţi în bancă cu  câte un elev 

care este mai greoi la învăţătură şi nu 

face faţă cerinţelor  şcolare. Unii colegi râd de voi pentru că doamna 

învăţătoare v-a aşezat cu ei. Atunci noi, buni colegi… 

 

 

… în clasă cu un coleg  care nu poate să vină la ore 

din cauză că este pus să lucreze pentru a-şi  asigura 

cele necesare traiului, însă el învaţă bine şi e 

deştept. Atunci  noi… 
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MICUL MEU DICŢIONAR EXPLICATIV 

 

*---------------------------------------------------------------------- --- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 
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*---------------------------------------------------------------------- --- 
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*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 
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*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 

*-------------------------------------------------------------------------- 
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Notă: 

 

Toate textele (de la studiile de caz) prezentate în acest 

caiet de lucru sunt preluate din dosarul educativ al 

Organizaţiei „Salvaţi copiii!”, precum şi unele jocuri pe care 

le-am ales datorită faptului că le-am considerat reprezentative 

pentru secţiunile unde le-am aplicat. 
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