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Cuvânt înainte 

 
 

Lucrarea de faţă reprezintă rezultatul activităților de elaborare/ evaluare/ validare a unui 

curriculum nou din proiectul Învățăm împreună, nr. contract 2018- EY-PICR- R1-0006, din  

cadrul Programului de  Educație, Burse Ucenicie Și Antreprenoriatul Tinerilor, finanțat prin 

Granturile SEE 2014 - 2021. 

Copilul, ca oricare alt om, este o ființă umană rațională și sensibilă. Dar spre deosebire de 

restul oamenilor, copilul este extrem de vulnerabil, fiind aproape în totalitate lipsit de apărare. 

Din acest motiv, oamenii au convenit să le ofere un statut special, prin care să-i protejeze și să 

le asigure condițiile optime de trai și dezvoltare. Toate acestea au fost reunite în niște reguli, 

numite drepturile copilului. 

Învățarea despre drepturile omului include cunoașterea și înțelegerea conceptelor - cheie, 

instrumentelor/organismelor pentru protecția drepturilor omului, distincției dintre drepturi, 

rolului drepturilor, căilor de afirmare a drepturilor dar și a ideii că acestea oferă un cadru pentru 

negocierea şi acceptarea standardelor de comportament în familie, în școală, în comunitate și 

în lume. Introducerea unui opţional referitor la DREPTURILE COPILULUI asigură 

conştientizarea elevilor asupra drepturilor pe care le au şi a responsabilităţilor ce derivă din 

acestea. 

Optând pentru acest opţional, avem în vedere 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 intreprinde ceva pentru construirea unei lumi în care drepturile omului, ale copilului 

să fie cunoscute şi respectate. 

Cunoaşterea cât mai timpurie a drepturilor pe care le are fiecare copil, oferă posibilitatea de 

privi cu alţi ochi lumea ce ne înconjoară. Odată prezentate copiilor aceste drepturi şi transpuse 

sub diferite sarcini pe care elevul trebuie să le îndeplinească, el va înţelege mult mai uşor 

importanţa cunoaşterii acestora încă de la o vârstă mică. 
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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. 

Opționalul îşi propune nu numai să explice conceptele utilizate în domeniul drepturilor 

copilului, ci şi să contribuie la dezvoltarea unui anumit mod de a gândi, la formarea unei 

capacităţi sporite de a percepe realităţile vieţii naţionale şi internaţionale şi a voinţei de a acţiona 

pentru construirea unei lumi în care drepturile omului şi ale copilului să fie cunoscute şi 

respectate. 
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Partea I. 

Descriere opţional “Copil ca tine sunt şi eu” 

 
 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT/INSTITUȚIA: ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION MICU 

MOLDOVAN" BLAJ 

DENUMIREA OPŢIONALULUI: „ Copil ca tine sunt şi eu! ” (domeniul Drepturile copilului) 

CLASA: V-VIII 

TIPUL: transcurricular/transdisciplinar 

PROFESOR PROPUNĂTOR: Zehan Platon Ana, Duşa Emeşe Tunde, Filip Carmen 

Magdalena, Dancu Adriana Maria, Seicean Rodica, Schenker Mureşan Sorina Emilia 

ABILITATEA PENTRU SUSȚINEREA OPȚIONALULUI: 

Cei șase profesori propunători au participat la un curs de perfecţionare împărțit pe patru 

module: 

 T1- Performanță prin învăţare. Predarea centrată pe elev. 

 T2- Educaţie în mediul multicultural. Școala incluzivă și predarea într-un mediu 

intercultural. 

 T3- Cetăţenie activă. Democrație și educaţie pentru cetăţenie activă. 

 T4- Toți egali - toți diferiţi. Drepturile omului/copilului, toleranţă, antidiscriminare. 

În urma absolvirii acestui curs de perfecționare suntem pregătiți, informați, activi pentru 

a participa și în clasă, și în viața copiilor să-i învăţăm în spiritul drepturilor copilului și al 

drepturilor omului (prin...) și am învățat cum să participăm în cadrul unei comunități 

democratice (pentru....), iar acest lucru reprezintă un angajament pentru întreaga comunitate 

școlară. Aceste cursuri descriu oportunitățile de a iniția și a pune în practică activități adecvate 

de învățare. În mod deosebit, „a învăţa prin” drepturile copilului implică o alegere atentă a 

metodelor de predare care să le permită elevilor să perceapă şcoala drept o micro-comunitate 

guvernată de principiile drepturilor omului şi ale copilului. Pentru a ajunge aici, copiii trebuie 

să se simtă respectați ca persoane, iar opiniile lor să fie luate în considerare în cadrul discuţiilor 
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sau al deciziilor. Experienţele copiilor și tinerilor trebuie respectate și analizate, iar aici este 

punctul în care experienţa lor reală de viaţă se leagă de informaţii şi de reflecția asupra 

drepturilor omului şi ale copilului. 

Fiecare copil are dreptul să-şi cunoască propriile drepturi şi responsabilităţi în contextul 

drepturilor umane, să înveţe să le revendice şi să participe activ la promovarea lor. 

Cunoștinţele și abilitǎţile profesorilor permit abordarea unei tematici diversificate precum: 

multiculturalism, toleranţa, democraţia, drepturile copilului, discriminare, bullying.  

DURATA: 1 an 

ARGUMENT: 

Într-un stat de drept, se impune cunoaşterea şi exersarea drepturilor elementare ale vieţii 

democratice. Cu cât li se acordă mai multe drepturi cetăţenilor, cu atât mai mult li se pretinde 

să devină mai conştienţi de îndatoririle lor. Drepturile în raport direct cu conştientizarea 

datoriilor impun o pregătire în vederea exercitării acestora. 

Răspândirea ideilor Convenţiei în rândul unor categorii sociale cât mai largi este o obligaţie 

asumată de statele semnatare. În acest context informarea copiilor înşişi cu privire la drepturie 

lor devine o necesitate. 

Având în vedere faptul că tot mai multe unităţi de învăţământ se confruntă cu dificultăţi de 

adaptare a activităţii de predare-învăţare la specificul elevilor proveniţi din zone, respectiv din 

familii defavorizate, cu probleme de adaptare la programul şcolar, de integrare în sistemul de 

învăţământ, este nevoie de elaborarea de noi surse educaţionale şi instructive pentru creşterea 

reală a nivelului educaţiei în şcoli. 

Scopul acestui curriculum este de a ajuta elevii să conştientizeze că au toţi aceleaşi drepturi 

şi în acelaşi timp să le ofere un mediu prietenos şi atractiv de învăţare. 

Prin dreptul la o educaţie de calitate, copii trebuie să aibă şanse egale, indiferent de sex, 

etnie, religie, condiţie fizică sau nivel de dezvoltare intelectuală. 

Astfel, prin intermediul acestui opţional, avem posibilitatea să intervenim pentru a modifica 

unele reprezentări defavorabile despre copii, aparţinând unor minorităţi, cu deficienţe sau cu 
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dificultăţi de învăţare. Şcoala de astăzi trebuie să fie o şcoală pentru toţi, cu şanse egale pentru 

fiecare. 

 
COMPETENŢE SPECIFICE: 

 
 

1. Cunoaşterea de către copii a drepturilor pe care le au într-un stat de drept. 

2. Cunoaşterea unor aspecte privind multiculturalitatea. 

3. Formarea şi dezvoltarea la copii a toleranţei faţă de diversitatea etnică. 

4. Dezvoltarea motivaţiei pentru incluziunea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

 
 

COMPETENŢE SPECIFICE / ACTIVITӐŢI DE ÎNVӐŢARE 

 
 

1. Cunoaşterea de către copii a drepturilor pe care le au într-un stat de drept. 
 

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITӐŢI DE ÎNVӐŢARE 

1.1 cunoaşterea, apărarea şi 

promovarea drepturilor 

copilului; 

1.2 compararea situaţiilor care 

privesc drepturi şi îndatoriri ale 

copilului; 

1.3 identificarae regulilor şi 

normelor de comportament civic 

în diferite situaţii; 

1.4 cunoaşterea        şi       utilizarea 

limbajului din sfera drepturilor 

copilului; 

- discutarea în clasă a unor reguli; 

- dezbaterea drepturilor copilului; 

- dezbaterea   îndatoririlor copilului vizavi de 

familie şi şcoală; 

- participarea la stabilirea regulilor în cadrul 

grupurilor din care fac parte elevii; 

- elaborarea unui regulament al clasei cu drepturi 

şi îndatoriri; 

- simularea ; 

- exersarea respectării regulilor, îndatoririlor; 

- exersarea unor roluri specifice prin activităţi pe 

grupe de lucru; 
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2. Cunoaşterea unor aspecte privind multiculturalitatea. 
 

 
COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITӐŢI DE ÎNVӐŢARE 

2.1 cunoaşterea de elemente specifice 

privind diferite leculturi din ţaran 

oastră; 

2.2 manifestarea unor atitudini 

pozitive faţă de identitatea 

culturală proprie şi faţă de 

identitatea celor care aparţin unor 

culturi diferite; 

2.3 recunoaşterea necesităţii 

dialogului dintre culturi în cadrul 

unei societăţi multiculturale. 

- exerciţii de recunoaştere a obiceiurilor, tradiţiilor, 

stilurilor de viaţă specific diferitelor culture; 

- dezbateri pe tema diversităţii culturale; 

- jocuri de rol privind respectul faţă de identitatea culturală 

proprie şi a celorlalţi; 

- exerciţii de comunicare interculturală; 

- exerciţii de simulare a unor situaţii conflictuale şi 

modalităţi optime de soluţionare a acestora. 

 

3. Formarea şi dezvoltarea la copii a toleranţei faţă de diversitatea etnică. 

- cunoaştera instituţiilor/organizaţiilor care au 

adoptat C.D.C.; 

- utilizarea unor termeni specifici; 

- exerciţii de identificare/ selectare a drepturilor 

omului/ copilului; 

- redactarea unor compuneri, texte despre 

drepturile copilului; 

- elaborarea unor desene care să ilustreze 

drepturile copilului. 

valoare în situaţii date de 

respectare/încălcare a drepturilor 

copilului. 

judecăţi de 1.5 exprimarea de 
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COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITӐŢI DE ÎNVӐŢARE 

3.1 Cunoaşterea etniilor şi respectarea 

specificului fiecărei etnii; 

3.2 Cunoaşterea tradiţiilor şi 

obiceiurilor diferitelor etnii. 

- exerciţii de recunoaştere a specificului fiecărei 

etnii; 

- vizionare de filme despre tradiţii şi obiceiuri 

diverse; 

- audierea unor cântece îndiferite limbi; 

- realizarea unor produse ale elevilor prin 

intermediul artelor vizuale şi abilităţilor 

practice(desene, colaje, costume tradiţionale). 

 

4. Dezvoltarea motivaţiei pentru incluziunea elevilor cu cerinţe educative speciale. 
 

 
COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITӐŢI DE ÎNVӐŢARE 

4.1 Cunoaşterea terminologiei 

specifice privind cerinţele 

educaţionale speciale; 

4.2 Formarea unei atitudini pozitive 

faţă de ceilalţi pentru înlăturarea 

prejudecăţilor de orice natură; 

4.3 Valorizarea  părţilor  pozitive  ale 

personalităţii fiecărui elev. 

- exerciţii de înţelegere şi utilizare a unor termeni 

ca : dizabilitate, deficientă, handicap, CES; 

- realizarea de activităţi bazate pe învăţarea prin 

cooperare, munca în echipă; 

- organizare de concursuri pe diferite teme; 

- realizarea de expoziţii având ca tematică o şcoală 

pentru toţi, copil ca tine sunt şi eu, etc. 

 

VALORI ŞI ATITUDINI: 

 Gândire deschisă şi creativă; 

 Atitudine pozitivă faţă de şcoală şi relaţii din cadrul grupului şcolar; 
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 Stimă şi respect faţă de sine; 

 Respect faţă de demnitatea şi drepturile copilului/omului, faţă de Constituţie şi legi; 

 Apartenenţă la comunitatea locală, națională, europeană; 

 Responsabilitate socială; 

 Implicare civică în viaţa şcolii şi a comunităţii; 

 Toleranţă şi respect faţă de persoanele vulnerabile; 

 

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII. ORGANIZAREA TEMATICÃ 

 
1. Copiii, promotori ai propriilor drepturi 

1.1. Și copiii au drepturi! 

1.2. Am drepturi, am responsabilități 

1.3. Cine sunt eu? - Dreptul la identitate 

1.4. Familia mea - Dreptul la familie 

1.5. Dreptul la educație 

1.6. O școală pentru toți, o șansă pentru fiecare! 

1.7. Dreptul copilului la opinie și la liberă exprimare 

1.8. Dreptul la protecție împotriva violenței, abuzului și exploatării 

1.9. Eu și prietenii mei - Dreptul la joacă și timp liber 

1.10. Un copil fericit, un copil împlinit 

2. Unitate în diversitate 

2.1. Diferiţi, dar egali 

2.2. Am şi eu locul meu 

2.3. Tradiţii şi obiceiuri locale şi nu numai 

2.4. Despre stereotipuri şi prejudecăţi 

3. Şi eu pot! 

3.1. Şcoala mea – o şcoală incluzivă 
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3.2. Egalitatea de şanse 

3.3. Te cunosc, te înţeleg, te ajut 

3.4. Mă mir, gândesc, întreb 

3.5. Despre integrare şi incluziune 

4. Împreună, pentru o lume mai bună 

4.1. Normele morale fac parte din viaţa ta 

4.2. Valori şi norme morale în care cred 

4.3. Furtuna comportamentelor antisociale 

4.4. Feţele respectului 

4.5. Pentru că şi mie îmi pasă 

4.6. Schimbarea începe cu mine 

4.7. Mă informez, învâţ, acţionez 

Din aceste conţinuturi au fost alese următoarele zece lecţii pentru implementarea 

curriculumului: 

 

NR 

CRT 

TEMA 

PROPUSĂ 

OBIECTIVE METODE 

INTERACTIV 

E NOI 

FOLOSITE 

FORMA DE 

ORGANIZARE 

MIJLOACE 

ȘI 

MATERIALE 

DIDACTICE 

1. Şi copiii au 

drepturi! 

- să înţeleagă 

conceptul de 

drepturi ale 

omului; 

- să identifice 

drepturile și 

obligațiile 

conform 

Dezbatere, 

exercitiul de 

spargere a 

gheţii, 

conversația, 

argumentaţia, 

explicaţia, 

Frontală 

Pe grupe 

Individuală 

-tabla, fișe de 

evaluare, fișe 

de lucru, 

markere, 

postit-uri, 

flipchart 
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  Convenției 

drepturilor 

copiilor; 

- să identifice 

trei drepturi ale 

copiilor 

încălcate în 

cazurile/situații 

le date; 

- să 

argumenteze 

nevoia 

respectării 

drepturilor 

copilului; 

- să formuleze 

şi să exprime 

opinii 

personale în 

aprecierea unor 

situaţii cu 

conţinut civic; 

rebus,brainstor 

ming-ul 

  

2. Am 

drepturi, 

am 

-să explice 

noțiunea de 

DREPT, 

RESPONSABI 

Storytelling, 

Scaunul 

fierbinte, jocul 

didactic, 

Frontală 

Pe grupe 

Individuală 

-foi A3, teste 

suport, flip- 

chart, planșe, 

fișe de lucru 
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 responsabi 

lități 

LITATE, 

SARCINĂ, 

ÎNDATORIRE 

, REGULĂ; 

-să identifice 

drepturi şi 

îndatoriri ale 

copilului; 

-să stabilească 

legătura dintre 

drepturi şi 

obligaţii; 

-să evidenţieze 

importanţa 

respectării 

drepturilor şi 

obligaţiilor în 

contexte 

variate; 

-să îți exprime 

opinii în 

diferite situații; 

-să 

denumească 

instituţiile ce 

luptǎ pentru 

conversația 

euristică, 

demonstrația 

 în grup, 

postere 
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  drepturile 

copiilor; 

-să-şi cunoască 

şi să exercite 

drepturile lor, 

precum şi să 

respecte şi 

promoveze 

drepturile 

altora; 

-să-și formeze 

abilități de 

gândire critică, 

să-și exprime 

punctele de 

vedere 

personale; 

-să identifice, 

să înțeleagă și 

să realizeze 

conexiuni 

logice între 

ideile și 

argumentele 

proprii și ale 

celorlalți. 
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3. Cine sunt 

eu? - 

dreptul la 

identitate 

-să-şi 

însuşească 

noţiuni despre 

dreptul la 

identitate; 

-să exprime 

datele de 

identificare a 

propriei 

persoane; 

-să identifice 

interesele, 

preferinţele, 

aspiraţiile 

privind 

dezvoltarea 

personală; 

-să evalueze 

punctele tari, 

punctele slabe 

şi abilităţile 

personale; 

-să înţeleagă 

schimbarea ca 

parte a creşterii 

şi dezvoltării; 

Metoda Da, şi 

…, exerciţiul 

de spargere a 

gheţii, 

conversația, 

argumentaţia, 

jocul de rol, 

explicaţia, 

brainstorming- 

ul, chestionarul 

Frontală 

Pe grupe 

Individuală 

-tabla, fișe de 

evaluare, fișe 

de lucru, 

markere, info- 

cartonaşe 

(ecusoane), 

post-it-uri, 

filpchart 
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  -să participe 

activ la propria 

educaţie şi 

formare; 

   

4. Familia 

mea- 

dreptul la 

familie 

-să definească 

conceptul de 

familie; 

-să identifice 

rolul/responsab 

ilitățiile 

membrilor in 

familie; 

- să indice 

sentimentele 

care dau 

stabilitate 

familiei; 

Dezbaterea, 

scaunul 

fierbinte, 

conversația 

euristică, 

rebusul, 

brainstorming. 

frontal, 

pe grupe 

 

5. Dreptul la 

educaţie 

-să definească 

noţiunea de 

şcoală ; 

-să 

conştientizeze 

importanţa 

dreptului la 

educaţie ; 

conversaţia, 

studiul de caz, 

jocul de rol, 

brainstormingul 

, exerciţiul, 

metoda 

Commitment 

(Angajament). 

Frontal, 

Pe grupe, 

Individual 

fișe, markere, 

postit-uri, 

flipchart, text 

support, 

reportofon. 
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  -să recunoască 

oportunităţile 

pe care le oferă 

educaţie în 

şcoală ; 

-să înţeleagă 

importanţa 

învăţării 

organizate în 

şcoală ; 

-să îşi exprime 

părerile în 

legătură cu 

rolul şcolii şi al 

profesorilor în 

şcoală ; 

-să identifice 

rolul educaţiei 

în dezvoltarea 

personalităţii 

lor. 

   

6. O școală 

pentru 

toți, o 

șansă 

-să se 

familiarizeze 

cu noțiunile de 

integrare, 

incluziune, 

Conversația 

euristică, 

expunerea, 

problematizarea 

, exercițiul, 

Frontal, 

Individual 

Pe grupe 

fișe de lucru, 

filmulețe 

video, hartie 

colorată, 
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 pentru elevi cu cerințe jocul didactic,  foarfece, 

fiecare! educaționale ciorchinele, lipici, carton 

 speciale; învățarea prin  

 -să cunoască descoperire  

 necesitățile   

 elevilor cu   

 CES ;   

 -să înțeleagă   

 nevoia de   

 integrare a   

 elevilor cu   

 CES;   

 să renunțe la   

 discriminare,   

 indiferent de   

 tipul ei;   

 -să -și dezvolte   

 stima de sine,   

 empatia.   

7. Dreptul -să inteleagă Conversația, Individual, videoproiector 

 copilului conceptul de explicația, Frontal, , tabla, fișe de 

 la opinie și drept la opinie exercițiul, Pe grupe lucru, 

 la liberă și exprimare dezbatere ,  markere, film 

 exprimare liberă munca  video 

  -să recunoască individuală,  ,,Drepturile 

  actele care învățarea prin  copilului 
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  promovează 

acest drept 

-să inteleaga 

cum 

funcționează 

dreptul la 

opinie și 

exprimare 

liberă 

-să recunoască 

diferența dintre 

opinii și 

exprimarea 

acesteia 

-să identifice in 

texte si in 

imagini cazuri 

de nerespectare 

a drepturilor 

copilului, 

interpretand 

mesajul 

transmis de 

acestea; 

-să exemplifice 

modalităti de 

descoperire, joc 

de rol 

 vazute prin 

ochi de copil” 
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  exprimare a 

opiniei la elevi 

și copii 

-să exprime 

opinii 

personale in 

aprecierea unor 

situatii cu 

continut civic. 

-să analizeze 

întamplări 

legate de 

relatiile dintre 

copii si 

adulti(ce reguli 

nu s-au 

respectat. 

   

8. Dreptul la 

protecție 

împotriva 

violenței 

abuzului și 

exploatării 

-să cunoască 

înţelesul 

cuvântului 

„abuz”; 

- să recunoască 

situaţiile de 

abuz fizic şi 

verbal în 

Jocul de rol, joc 

didactic didactic 

(de spargere a 

gheței de 

energizare, DA 

sau NU 

conversați 

aeuristică, 

demonstrația, 

Pe echipe, 

Frontal, 

Individual 
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  familie şi 

anturaj 

-să ştie la cine 

se poate apela 

în situaţiile de 

abuz (NU 

EŞTI 

SINGUR!!!) 

-să înţeleagă 

noţiunea de 

violenţă; 

-să analizeze 

cauzele 

producerii 

actelor de 

violenţă; 

-să identifice 

situaţiile 

conflictuale şi 

modalităţile 

nonagresive de 

rezolvare a 

acestora; 

-să participe 

activ şi 

conştient la 

fise de reflexie, 

imagini. 
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  exerciţiile 

propuse 

   

9. Eu și -să-si dezvolte Lead-in Frontal, imagini, foi 

 prietenii vocabularul from any Individual, Pe A4, fișe de 

 mei – prin utilizarea chair, grupe lucru 

 Dreptul la corectă a conversația   

 joacă și conceptelor euristică,   

 timp liber specifice educa expunerea,   

  ției civice; problematizarea   

  -să definească , exercițiul,   

  noțiunea de jocul didactic,   

  ”drept”, învățarea prin   

  ”drepturile descoperire.   

  copilului și ,,    

  îndatorire,,;    

  - să evidenţieze    

  importanţa    

  respectării    

  dreptului la    

  timp liber,    

  recreere, joacă;    

  -să identifice    

  drepturi ale    

  copiilor    

  încălcate în    
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  cazurile/situaţii 

le date; 

-să 

argumenteze 

importanţa 

cunoașterii 

drepturilor 

copilului; 

-să emită păreri 

proprii despre 

drepturile 

copiilor, 

respectate sau 

nerespectate. 

   

10. Un copil 

fericit, un 

copil 

împlinit. 

-să definească 

conceptul de 

fericire; 

-să identifice 

starea de 

fericire; 

-să 

întocmească o 

listă cu 

activități care 

pot induce 

Colajul, 

brainstorming, 

conversația, 

exercițiul 

Frontal 

Pe grupe 

flipchart, 

foaie 

flipchart, 

jetoane cu 

imagini, 

foarfece, 

lipici, marker, 

acuarele, 

reviste, ziare 
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  starea de 

fericire; 

-să elaboreze 

un colaj; 

   

 

 

 

RESPECTAREA PARTICULARITĂŢILOR DE VÂRSTĂ ALE ELEVILOR: în 

elaborarea curriculumului se vor respecta particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor. 

CONCORDANŢA CU ETOSUL ŞCOLII : resursele utilizate vor fi selectate în așa fel încât 

să fie în concordanță cu aspectele specifice incluziunii şi drepturilor copilului. 
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PARTEA a II – a 

 

 

 
2.1. SUPORT METODOLOGIC ORIENTATIV PENTRU IMPLEMENTAREA 

CURRICULUM-ULUI 

 

 

 

 

 

Prezentarea planurilor de lecție pe tema drepturilor copilului cu integrarea metodelor 

inovative învățate în cadrul proiectului: 

”Învățăm împreună”, Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 
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LECŢIA 1 

 
 

TITLUL LECȚIEI: ŞI COPIII AU DREPTURI 

TEMA (MODULUL): COPIII, PROMOTORI AI PROPRIILOR DREPTURI 

TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi şi deprinderi 

TIMP ALOCAT: 50 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: Zehan Platon Ana, Duşa Emeşe Tunde, Filip Carmen Magdalena, Dancu Maria 

Adriana, Seicean Rodica, Schenker Mureşan Sorina Emilia 

OBIECTIVE: 

- să înţeleagă conceptul de drepturi ale omului; 

- să identifice drepturile și obligațiile conform Convenției drepturilor copiilor; 

- să identifice trei drepturi ale copiilor încălcate în cazurile/situațiile date; 

- să argumenteze nevoia respectării drepturilor copilului; 

- să formuleze şi să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic; 

- să îşi dezvolte competențe de comunicare (dialog , dezbatere) 

METODE DIDACTICE: conversația, argumentaţia, explicaţia, exercitiul de spargere a gheţii, 

rebus,brainstorming-ul, dezbatere, joc didactic. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, în grupe, individual. 

RESURSE MATERIALE: tabla, fișe de evaluare, fișe de lucru, markere, postit-uri, flipchart. 

RESURSE UMANE: clasa de elevi, profesorul. 

REZULTATE AȘTEPTATE: participanții vor conștientiza importanța cunoaşterii drepturilor 

copiilor. 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: această lectie este importantă deoarece elevii descoperă 

importanţa drepturilor pe care le au, precum şi necesitatea respectării drepturilor tuturor 

copiilor. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 
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 Momentul organizatoric - 2 minute 

Profesorul asigură o atmosferă propice începerii activităţii. 

 Captarea atenţiei – 5 minute 

Profesorul reactualizează cunoştinţele despre grupuri şi relaţiile din cadrul grupurilor prin 

completarea unui rebus (Anexa1). Cuvântul obţinut pe verticală este DREPTURI. În acest fel 

se face trecerea la lecţia nouă. 

 Anunţarea temei şi a obiectivelor – 2 minute 

Profesorul anunţă tema lecţiei „ŞI COPIII AU DREPTURI” şi obiectivele. Se va scrie titlul 

lecţiei pe tablă şi în caiete. 

 Activități – 35 minute 

Elevii vor primi fişe de lucru (Anexa 2). Vor avea de completat enunţuri lacunare cu cuvinte 

cheie, cuvinte pe care le vor avea date la subsolul fişei. Enunţurile vor fi articole din Convenţia 

cu privire la Drepturile Copilului. Astfel, elevii vor descoperii principalele drepturi pe care le 

au. 

Profesorul le va spune elevilor că pe lângă drepturile descoperite de ei, există şi alte drepturi 

cuprinse într-un document numit Convenţia cu privire la Drepturile Copilului. 

Acest document cuprinde toate drepturile civile, culturale, economice, politice şi sociale pe 

care le au copiii. 

Principiile generale care stau la baza Convenţiei sunt: 

• Interesul superior al copilului; 

• Supravieţuirea şi dezvoltarea; 

• Participarea; 

• Nediscriminarea. 

Elevii vor afla că statul român a ratificat Convenţia în anul 1990. 

Se vor nota pe tablă şi în caiete principalele drepturi ale copiilor: dreptul la viaţă, dreptul la 

educaţie, dreptul la odihnă şi recreere, etc. 
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Elevii vor fi împărţiţi în 3 grupe. Fiecare grupă va primi un bileţel care va conţine un caz de 

încălcare a unui drept. Ei vor avea ca sarcină să identifice dreptul încălcat, să argumenteze 

importanţa acelui drept şi să ofere o soluţie de rezolvare a situaţiei respective (Anexa 3). Fiecare 

grupă îşi va delega un lider care va prezenta situaţia şi soluţia găsită, ceilalţi colegi din celelalte 

grupe vor avea posibilitatea de a veni cu completări. 

 Evaluare și feed-back- 6 minute 

Joc didactic: Drumeţia 

Profesorul le spune elevilor că vor porni într-o drumeţie imaginară în care vor urca pe un 

munte, iar bagajele vor fi drepturile pe care le au copiii. Profesorul va nota pe postit-uri 

drepturile enumerate de elevi, de exemplu: viaţă, familie, joacă, securitate, etc. La un moment 

dat, în timpul călătoriei, din cauza oboselii, ei vor fi nevoiţi să renunţe rând pe rând la câte un 

bagaj (drept) până când în vârful muntelui vor ajunge cu un singur bagaj, considerat 

indispensabil. Va rămâne DREPTUL LA VIAŢĂ (Anexa 4) subliniindu-se importanţa acestui 

drept. 
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ANEXA 1 
 

 

REBUS 
 

 

 

1. Neamuri sau ………….. 

2. Amic sau ……………… 

3. La şcoală suntem toţi ………….. 

4. Colaboraare sau ………………… 

5. Etate sau ……………………… 

6. Toţi respectăm aceleaşi ………….. 

7. Educaţie fizică sau ………………. 

8. Grup alcătuit din părinţi şi copii. 
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ANEXA 2 
 

 

 

 

Nr. 

articolului 

Conţinutul articolului 

Articolul 6 Statele părţi recunosc că orice copil are dreptul la 

  . 

Articolul 9 Nici  un  copil  nu  poate   fi  separat  de   săi 

împotriva voinţei sale. 

Articolul 

11 

Copilul  are dreptul  de a-şi exprima liber  asupra 

oricărei probleme care îl priveşte. 

Articolul 

24 

Statele părţi recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună 

stare de  posibilă şi de a beneficia de serviciile 

medicale şi de recuperare. 

Articolul 

28 

Statele părţi recunosc dreptul copilului la 

  şi la învăţămînt. 

Articolul 

31 

Statele părţi recunosc dreptul copilului la  şi la 

timp liber, la joacă şi la activităţi recreative proprii vîrstei lui, de a 

participa, în mod liber, la viaţa culturală şi artistică. 

 

 

 

 

 

Cuvînt-cheie: Viaţă, Educaţie, Opinia, Odihnă, Părinţi, Sănătate. 
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ANEXA 3 

 
 

GRUPA NR.1 

“ – Eu nu mă mai duc cu oile, mamă! De două luni de zile nu m-am dus la şcoală. Au să mă 

lase repetent. 

- Parcă dacă te duci nu te lasă! răspunse femeia. 

- N – auzi că nu mă lasă? zise băiatul necăjit. 

- Păi, învaţă! zise femeia. 

- Cum să învaţ? 

- Ia şi tu o carte când pleci cu oile şi învaţă! 

- Ce carte, mamă, care carte? Nici citire n-a vrut tata să-mi cumpere. Dacă m-ar lăsa să 

mă duc la şcoală … “ 

(Marin Preda – Moromeţii) 

GRUPA NR. 2 

“Era un frig cumplit. Ningea şi se făcea noapte. Era cea din ultimă noapte a anului, noapte 

de Anul Nou. Pe frigul şi pe întunericul acesta mergea pe stradă o fetiţă săracă, desculţă şi cu 

capul gol. Ea s-a aşezat într-un ungher între două case. 

A doua zi, dimineaţă, fetiţa zăcea moartă, degerată de frig. 

(H. C Andersen – Fetiţa cu chibriturile) 

GRUPA NR.3 

Cezar a cunoscut pe internet un copil de vârsta lui. El se numeşte Mircea. Comunicau foarte 

bine, se înţelegeau minunat. Descoperiseră, că au multe preocupări comune, că gândesc la fel. 

Toate acestea până în ziua în care Cezar a aflat că Mircea este imobilizat într-un scaun cu rotile. 

Din acel moment, Cezar a devenit mai rece, mai distant cu Mircea. El nu se putea împăca la 

ideea că împreună cu Mircea nu va putea juca fotbal, nu va alerga sau nu va face excursii pe 

munte. 

Astfel, Mircea era tare nefericit. 
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ANEXA 4 
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LECŢIA 2 

TITLUL LECŢIEI: AM DREPTURI, AM RESPONSABILITĂȚI 

TEMA (MODULUL): COPIII, PROMOTORI AI PROPRIILOR DREPTURI 

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

TIMP ALOCAT: 50 de minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESORI: Zehan Platon Ana, Duşa Emeşe Tunde, Filip Carmen Magdalena, Dancu Maria 

Adriana, Seicean Rodica, Schenker Mureşan Sorina Emilia 

OBIECTIVE 

- să explice noțiunea de DREPT, RESPONSABILITATE, SARCINĂ, ÎNDATORIRE, 

REGULĂ; 

- să identifice drepturi şi îndatoriri ale copilului; 

- să stabilească legătura dintre drepturi şi obligaţii; 

- să evidenţieze importanţa respectării drepturilor şi obligaţiilor în contexte variate; 

- să denumească instituţiile ce luptǎ pentru drepturile copiilor; 

- să-și formeze abilități de gândire critică, să-și exprime punctele de vedere personale; 

- să realizeze conexiuni logice între ideile și argumentele proprii și ale celorlalți. 

METODE DIDACTICE: jocul didactic (exerciţiu de spargere a gheții), conversația euristică, 

demonstrația, storytelling, SCAUNUL FIERBINTE. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: pe echipe, frontal, individual. 

RESURSE MATERIALE: foi A3, teste suport, flip-chart, planșe, fișe de lucru în grup, 

postere. 

RESURSE UMANE: elevi, profesori; 

REZULTATE AȘTEPTATE 

Educaţia pentru drepturile omului – înseamnă predarea şi învăţarea care să ducă la 

practicarea drepturilor omului în viaţa de zi cu zi, şi împuterniceşte persoanele să-şi cunoască 

şi să exercite drepturile lor, precum şi să respecte şi promoveze drepturile altora. 
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Studierea drepturilor omului este primul pas esenţial către respectarea, promovarea şi 

apărarea lor. Cunoaşterea şi înţelegerea drepturilor omului pot oferi tinerilor un limbaj comun 

de respect, egalitate şi demnitate, precum şi valori comune, pentru a crea o lume mai echitabilă 

şi mai sigură. 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI 

Drepturile omului sunt un set de necesităţi fundamentale sau garanţii care protejează 

indivizii şi grupurile în faţa acţiunilor sau inacţiunilor care aduc atingere libertăţilor 

fundamentale şi demnităţii umane. 

Evoluţia drepturilor omului este adînc înrădăcinată în lupta pentru libertate şi egalitate de 

peste tot în lume. Drepturile omului nu trebuie să fie oferite, cumpărate, meritate, cîştigate sau 

moştenite. Ele ne aparţin doar pentru că suntem fiinţe umane. 

Educaţia pentru drepturile omului este un exerciţiu participativ care tinde să împuternicească 

şi să echipeze indivizii şi comunităţile cu cunoştinţe, atitudini, valori şi abilităţi necesare pentru 

a se bucura şi a-şi exercita drepturile lor şi să respecte şi susţină drepturile altora. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric: 5 minute 

Joc de energizare: ,,Maşina de spălat” 

Vom utiliza două cartonaşe rotunde pe care am desenat o faţă zâmbitoare, o faţă tristă. 

Profesorul lipeşte cartonaşele pe perete şi îi roagă pe copii să se încoloneze în dreptul 

cartonaşului care exprimă cel mai bine starea lor emoţională din acel moment. Copiii care s-au 

asezat în dreptul feţei zâmbitoare sunt cei care vor alcătui „maşina de spălat”, iar mâinile lor 

vor fi paletele care învârt „hainele” în maşina de spălat. „Hainele” sunt copiii din dreptul 

cartonaşului cu faţa tristă. 

Copiii care formează maşina de spălat se aşează pe două rânduri, faţă în faţă. „Hainele” vor 

trece, una câte una, printre ei şi vor fi atinse de „paletele” maşinii de spălat, primind câte un 

sfat, o apreciere sau o vorbă bună de la colegii veseli în ziua respectivă. Dacă acestea au avut 



Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 

Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

37 

 

 

 

efect, vom vedea la o nouă încolonare a copiilor în dreptul celor doua cartonaşe cu feţe. În 

funcţie de rezultat, putem repeta jocul sau putem apela la alte metode. 

 Captarea atenției – 5 minute 

Se prezintă elevilor o caricatură (elevi nemulţumiţi care cer drepturi - Anexa 1) 

Sarcină de lucru: Comentaţi caricatura, pornind de la următoarele întrebări: 

 Ce credeţi că reprezintă această caricatură? 

 Ce solicită elevii? 

 Voi ce drepturi aţi solicita? 

 Dar responsabilităţile sunt cerute? De ce? 

 Care este organizația care ne apără drepturile? 

 Anunțarea obiectivelor / titlul lecției: 2 minute 

Prezentarea de către profesor a titlului lecției: Drepturi și responsabilități și comunicarea 

clară și succintă a obiectivelor. Profesorul scrie titlul și data pe tablă, iar elevii în caiet. 

 Activităţi: 30 minute 

1. Li se explică elevilor că activitatea este despre cunoașterea nevoilor, drepturilor și 

responsabilităților lor și a celor din jur. 

Se pun întrebări pentru clarificarea conceptelor. 

 Ce este un drept? 

 Ce este o nevoie? 

 Dar o responsabilitate? 

Se încurajează exprimarea liberă a propriilor păreri, cu exemple concrete dacă este posibil. 

drept = totalitatea regulilor și normelor care reglementează relațiile într-o societate; 

nevoie = trebuință, necesitate, cerință; 

responsabilitate = obligaţia de a efectua un lucru, de a accepta și suporta consecinţele; 

răspundere. 
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Sunt întrebaţi dacă cunosc drepturile lor? Dacă da, care sunt acestea? Cine mai are drepturi? 

Care sunt nevoile lor la școală / acasă / societate? Care sunt responsabilităţile lor acasă sau la 

școală? Cum sunt stabilite aceste responsabilităţi? 

Pe baza răspunsurilor, profesorul formulează definițiile drepturilor și ale responsabilităților. 

Drepturile cetățenești sunt acele drepturi esenţiale pentru viaţă, libertatea și demnitatea 

cetăţenilor, indispensabile pentru libera dezvoltare a personalitaţii umane. 

Responsabilitate = datorie de a face ceva; sarcină obligatorie; obligație. 

2. Profesorul împarte elevii pe grupe și le împarte foi A3. Elevii trebuie să împartă foaia 

în jumătate, iar în prima jumătate sunt instruiţi să scrie toate drepturile pe care ştiu că le au (în 

calitate de elev, copil, cetăţean). După 10 minute, câte un elev din fiecare grupă va prezenta 

cele scrise, iar celelalte grupe îşi notează drepturile pe care nu le-au identificat. 

Liderul grupului sintetizează drepturile notate de cele două grupe și se notează. 

Toţi copiii şi tinerii au drepturi egale. Niciun copil sau tânăr nu trebuie dezavantajat din 

pricina sexului său, a culorii pielii sale, a limbii pe care o vorbeşte sau a religiei pe care o 

practică. 

Drepturile copilului pot fi rezumate la 10 puncte esenţiale: 

1. de a nu fi discriminat; 

2. de a-ţi exprima liber opinia; 

3. la un nume şi o cetăţenie; 

4. de a fi crescut, îngrijit, şi educat de părinţii tăi; 

5. de a-ţi fi respectată personalitatea şi individualitatea şi de a nu fi supus pedepselor 

fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante; 

6. de a primi o educaţie care să-ţi permită dezvoltarea aptitudinilor şi personalităţii tale; 

7. de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării sau exploatării; 

8. la îngrijirea sănătăţii; 

9. la odihnă şi vacanţă şi de a participa la activităţi recreative potrivite pentru vârsta ta; 
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10. de a fi protejat împotriva muncii care îţi afectează dezvoltarea ori dreptul la educaţie, 

odihnă, vacanţă. 

Învăţaţi copii că: 

„Orice drept implică o responsabilitate, orice oportunitate - o obligaţie, orice proprietate - o 

datorie” John D. Rockefeller 

3. După ce elevii au sintetizat 10 drepturi grupa 1 este rugată să completeze tabelul cu 

responsabilitățiile fiecărui drept (Anexa 2) 

4. Cunoscând responsabilitățile ce le revin, elevii vor fi conștienți că o societate / școală 

are nevoie de reguli și de asumare de responsabilități. 

 
 

 

 

 

 
Pentru a veni în ajutorul elevilor se afişează pe o coală de flipchart 4 enunţuri: 

 Elevul trebuie să înveţe (îndatorire); 

 Costel are de realizat un proiect (sarcină); 

 Daniel a primit mustrare scrisă pentru abateri de la regulamentul școlar (respectarea 

unor reguli); 

 Elevul care a spart tabla trebuie să plătească (asumarea responsabilităţii). 

 
REGULI 

 
SARCINI 

 
ÎNDATORIRE 

 
RESPONSABILITATEA 
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Elevi din grupa 2 vor trebui sa selecteze din enunțuri Responsabilitățile: ÎNDATORIRE, 

SARCINĂ, REGULĂ 

 Evaluare și feed-back: 8 minute 

Se amenajează un scaun care va sta în fața tuturor apoi profesorul va citi întrebarea, iar elevul 

care dorește să răspundă se va așeza în Scaunul Autorului. Scanul va fi ocupat de toți cei care 

vor dori să-și spună opinia. 

1. Ce drepturi ați discutat azi la lecție ? 

Astăzi am discutat despre …………….. 

2. Care drepturi sunt respectate în școală ? 

3. Care drepturi sunt mai puțin respectate ? 

4. Ce responsabilitati aveti ca elev ? 

5. Care este responsabilitatea şcolară care te stresează cel mai mult? 

Profesorul face aprecieri individuale şi generale. 
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ANEXA 1 
 

 

Caricatura 
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ANEXA 2 
 

 

Drepturile şi responsabilităţile copilului 
 

 
DREPTUL RESPONSABILITATEA 

- de a nu fi discriminat  

- de a-ţi exprima liber opinia  

- la un nume şi o cetăţenie  

- de a fi crescut, îngrijit, şi educat de părinţii tăi  

- de a-ţi fi respectată personalitatea şi 

individualitatea şi de a nu fi supus pedepselor 

fizice sau altor tratamente umilitoare sau 

degradante 

 

- de a primi o educaţie care să-ţi permită 

dezvoltarea aptitudinilor şi personalităţii tale 

 

- de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării sau 

exploatării 

 

- la îngrijirea sănătăţii  

- la odihnă şi vacanţă şi de a participa la activităţi 

recreative potrivite pentru vârsta ta 

 

- de a fi protejat împotriva muncii care îţi 

afectează dezvoltarea ori dreptul la educaţie, 

odihnă, vacanţă 
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LECŢIA 3 

 
 

TITLUL LECȚIEI: CINE SUNT EU? - DREPTUL LA IDENTITATE 

TEMA (MODULUL): COPIII, PROMOTORI AI PROPRIILOR DREPTURILOR 

TIPUL LECȚIEI: Formare de priceperi şi deprinderi 

TIMP ALOCAT: 50 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: Zehan Platon Ana, Duşa Emeşe Tunde, Filip Carmen Magdalena, Dancu Maria 

Adriana, Seicean Rodica, Schenker Mureşan Sorina Emilia 

OBIECTIVE: 

- Să-şi însuşească noţiuni despre dreptul la identitate; 

- Să exprime datele de identificare a propriei persoane; 

- Să identifice interesele, preferinţele, aspiraţiile privind dezvoltarea personală; 

- Să evalueze punctele tari, punctele slabe şi abilităţile personale; 

- Să înţeleagă schimbarea ca parte a creşterii şi dezvoltării; 

- Să participe activ la propria educaţie şi formare; 

METODE DIDACTICE: conversația, argumentaţia, jocul de rol, explicaţia, exerciţiul de 

spargere a gheţii, metoda Da, şi …, brainstorming-ul, chestionarul. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, în grupe, individual. 

RESURSE MATERIALE: tabla, fișe de evaluare, fișe de lucru, markere, info-cartonaşe 

(ecusoane), post-it-uri, filpchart. 

RESURSE UMANE: clasa de elevi, profesorul. 

REZULTATE AȘTEPTATE: participanții vor conștientiza importanța dreptului la identitate, 

al autocunoaşterii şi atitudinii pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă. 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: această lecţie este importantă deoarece oferă elevilor 

informaţii despre dreptul la identitate, consecinţele nerespectării acestui drept şi despre faptul 
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că, identitatea unei persoane înseamnă nu numai date cu caracter personal ci şi trăsături fizice, 

valori morale, stimă de sine, comportamente ş.a.m.d. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric - 2 minute 

Profesorul asigură o ambianţă plăcută în clasa de elevi şi pregăteşte materialele necesare 

desfăşurării activităţii. 

 Captarea atenţiei – 5 minute 

Profesorul le împarte elevilor cartonaşe cu info sub forma unor ecusoane. Elevii le citesc, 

apoi şi le pun în piept. Pe cartonaşe sunt scrise următoarele: “Orice copil are dreptul la un nume, 

la o naţionalitate, are dreptul, în măsura posibilului, să-şi cunoască părinţii şi să fie îngrijit de 

aceştia”(Convenţia cu privire la drepturile copilului, art.7 alin.1) 

Se poartă apoi o discuţie despre cele scrise pe ecusoane: “V-aţi întrebat vreodată de ce aveţi 

un nume? Numele ne ajută să ne recunoaştem şi să-i recunoaştem pe ceilalţi. A avea un nume, 

a şti când şi unde te-ai născut, a şti cine sunt părinţii tăi, sunt elemente ale identităţii fiecărui 

om”. 

 Anunţarea temei şi a obiectivelor - 2 minute 

Profesorul anunţă tema lecţiei şi obiectivele. 

 Activități - 37 minute 

Elevii primesc următoarele sarcini de lucru: 

a. Brainstorming 

Profesorul va scrie pe tablă cuvântul IDENTITATE şi le va cere elevilor să spună ce cred ei 

că înseamnă acest cuvânt. Pe tablă vor fi scrise posibile răspunsuri: nume şi prenume, adresă, 

data naşterii, părinţi, etnie, certificat de naştere etc. 

Elevii vor afla astfel că, identitatea unei persoane reuneşte: date indiviuale (cod numeric 

personal, grupă sanguină, nume şi prenume, naţionalitate, gen etc.), imaginea de sine (ceea ce 
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credem despre trăsăturile noastre fizice şi morale), stima de sine (respectul pe care îl avem faţă 

de noi înşine) şi felul în care ne comportăm în anumite situaţii. 

De asemenea, elevii vor fi informaţi că: 

1. Copilul se înregistrează imediat după naştrea sa şi are, prin naştere, dreptul la un nume, 

dreptul de a dobândi o cetăţenie şi, în măsura posibilului, dreptul de a-şi cunoaşte părinţii 

şi de a fi îngrijit de aceştia. (Articolul 7-1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unita 

cu privire la Drepturile Copilului) 

2. Dreptul la identitate. Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, 

culturale, lingvistice şi religioase. (Articolul 6 din Constituţia României) 

b. Afluenţii fluviului 

Profesorul le cere elevilor să deseneze cursul unui fluviu, patru râuri ca afluenţi ai râului şi 

mai multe pâraie care să se verse în fiecare râu. În dreptul fiecărui râu, elevii vor nota una din 

întrebările: Cine sunt eu?; Ce îmi place?; Ce nu îmi place?; Ce mă reprezintă?. 

Elevii îşi vor imagina că se află într-o barcă care navighează pe acel fluviu şi vor răspunde 

la întrebări când vor ajunge în dreptul fiecărui râu (fişa 1.) 

c. Steaua respectului de sine 

Elevii se împart în cinci grupe. Profesorul le va cere elevilor să completeze: lucruri pozitive 

care îi caracterizează; două realizări de care sunt mândri; două lucruri pentru care oamenii îi 

apreciază; două lucruri despre care mai au de învăţat; două obiective de viitor; două lucruri pe 

care le pot aduce într-o prietenie (Anexa 1). În cadrul grupei, fiecare elev îşi va prezenta fişa, 

un elev va aprecia cele spuse de antevorbitor, următorii vor continua începând cu Da, şi ... 

 Evaluare și feed-back- 4 minute 

Profesorul le cere elevilor să reflecteze la două lucruri pe care le-ar schimba la ei. Elevii vor 

primi post-it-uri pe care îşi vor nota părerile, iar apoi le vor lipi pe o coală de flipchart. Se vor 

citi bileţelele şi se vor trage concluziile: „Depinde doar de noi să devenim ceea ce ne dorim”. 
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Profesorul apreciază activitatea elevilor, reliefează aspectele pozitive, oferă alternative în 

desfășurarea activității. 

Profesorul le propune elevilor să se documenteze asupra „furtului de identitate” 

(www.avocatnet.ro) 
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ANEXA 1 
 

 

 

 

Cine sunt eu? 

Ce mă 
reprezintă? 

Ce-mi place? 
Ce nu-mi 
place? 
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ANEXA 2 

Steaua respectului de sine 
 

 

 

 
 

 

 

două lucruri pozitive 

care te caracterizează 

2 realizări de care 
eşti mândru 

2 lucruri pentru care 
te apreciază oamenii 

2 lucruri despre 
care mai ai de 

învăţat 

2 obiective de viitor 2 lucruri pe care le 

aduci într-o prietenie 



Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 

Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

49 

 

 

 

LECŢIA 4 

 
 

TITLUL LECȚIEI: FAMILIA MEA - DREPTUL LA FAMILIE 

TEMA (MODULUL): COPIII, PROMOTORI AI PROPRIILOR DREPTURI 

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

TIMP ALOCAT : 50 minute 

CLASA : V-VIII 

PROFESOR : Zehan Platon Ana, Duşa Emeşe Tunde, Filip Carmen Magdalena, Dancu Maria 

Adriana, Seicean Rodica, Schenker Mureşan Sorina Emilia 

OBIECTIVE: 

- să definească conceptul de familie; 

- să identifice rolul/responsabilitățiile membrilor in familie; 

- să indice sentimentele care dau stabilitate familiei; 

METODE DIDACTICE: conversația euristică, dezbaterea, rebusul, brainstorming, 

SCAUNUL FIERBINTE; 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, pe grupe 

RESURSE MATERIALE: tabla, flipchart-ul, fișe de lucru, markere, planse mici, fișe pentru 

munca pe grupe;. 

RESURSE UMANE: clasa de elevi, profesorul 

REZULTATE AȘTEPTATE: participanții vor conștientiza importanța familiei și rolul 

acesteia în dezvoltarea proprie, precum și dreptul fiecăruia de a face parte dintr-o familie. 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: 

În orice societate, familia joacă rolul cel mai important în formarea și socializarea copilului, 

de aceea fiecare copil are dreptul la o familie. Părinții joacă cel mai important rol în formarea 

copiilor, creșterea și dezvoltarea lor ca personalități. 

Familia reprezintă cadrul fundamental în interiorul căruia sunt satisfăcute nevoile sale 

psihologice și sociale și împlinite etapele întregului său ciclu de creștere și dezvoltare. 
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Acest cadru al familiei este primul său intermediar în relațiile cu societatea. Și, de asemenea, 

constituie matricea care îi imprimă primele și cele mai importante trăsături caracteriale și 

morale. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric - 2 minute 

-profesorul cere elevilor să se așeze în bănci. Se pregătesc cele necesare pentru activitate. 

● Anunţarea subiectului şi a obiectivelor – 3 minute 

-profesorul notează pe tablă titlul lecție și activitățile ce urmează a fi desfășurate, enunțând și 

obiectivele lecției: 

Titlu – Familia-sursă de satisfacere a nevoii de dragoste. 

1. să definească noțiunea de familie; 

2. să identifice rolul membrilor in familie; 

3. să indice sentimentele care dau stabilitate familiei; 

● Captarea atenţiei – 3 minute 

-Se realizează prin intermediul unui rebus. Activitatea se va realiza frontal la tablă. (Anexa1)  
 

1 F R A T E 
 

2 M A M A 
 

3 M A T U S A 

U N C H I 4 

 
L 

5 B U N I C 
 

6 S O R A 
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În continuare se vor purta discuții referitoare la rolul familiei în viața copilului, precum și 

dreptul copilului de a avea o familie. 

 Activități – 37 minute 

a. Înțelegerea noțiunii de familie și a valorilor acesteia 

Prin intermediul metodei ciorchinelui, elevii sunt rugați să asocieze cuvântul “familie”cu 

diferiţi termeni care le vin în minte. Se împart elevii în două grupe, fiecare grupă primește câte 

o coală de flipchart pe care vor completa termeni care le vin în minte când se gândesc la 

cuvântul ,,familie”. (Anexa 2). Liderul fiecărei echipe va afişa la loc vizibil, în clasă, coala de 

flipchart. 

b. Identificarea rolurilor/responsabilităților membrilor  familiei 

Se împarte clasa în trei grupe după criteriul ,,1,2,3...1,2,3….”. 

După vizionarea unei prezentări, fiecare grupă va primi câte o fișă: 

https://prezi.com/k6t2rwkkiiht/functiile-si-responsabilitatile-familiei/ 

Grupa numărul 1 -fișa 1: responsabilitățile mamei în cadrul familiei. 

Grupa numprul 2-fișa 2: responsabilităţile tatălui în cadrul familiei. 

Grupa numprul 3-fișa 3: responsabilitățile copiilor în cadrul familiei. 

Pe marginea imaginilor vizionate, elevii vor identifica sentimentele care dau stabilitate 

familiei. 

● Evaluare și feed-back- 5 minute 

Profesorul apreciază activitatea elevilor, reliefează aspectele pozitive. Se verifică realizarea 

obiectivelor. 

Elevii sunt puși pe grupele în care au lucrat să facă o evaluare sub forma SCAUNUL 

FIERBINTE : așezați în cerc pe scaune, în mijloc un elev, așezat și el pe scaun, primește din 

partea fiecărui coleg spre care se îndreaptă un feed-back folosind expresiile: 

Ai ajutat grupul atunci când... 

Aș vrea să văd mai mult din... 

https://prezi.com/k6t2rwkkiiht/functiile-si-responsabilitatile-familiei/
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ANEXA 1 
 

 

 

 

 

1. Fiul tatălui meu; 

2. Cea care mi-a dat viață; 

3. Sora mamei mele; 

4. Soțul mătușii mele; 

5. Tatăl mamei; 

6. Fiica mamei mele; 
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ANEXA 2 
 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA 
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LECŢIA 5 

 
 

TITLUL LECȚIEI: DREPTUL LA EDUCAŢIE 

TEMA (MODULUL): COPIII, PROMOTORI AI PROPRIILOR DREPTURI 

TIPUL LECȚIEI: mixtă 

TIMP ALOCAT: 50 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: Zehan Platon Ana, Duşa Emeşe Tunde, Filip Carmen Magdalena, Dancu Maria 

Adriana, Seicean Rodica, Schenker Mureşan Sorina Emilia 

OBIECTIVE: 

- Să definească noţiunea de şcoală ; 

- Să conştientizeze importanţa dreptului la educaţie ; 

- Să recunoască oportunităţile pe care le oferă educaţie în şcoală ; 

- Să înţeleagă importanţa învăţării organizate în şcoală ; 

- Să îşi exprime părerile în legătură cu rolul şcolii şi al profesorilor în şcoală ; 

- Să identifice rolul educaţiei în dezvoltarea personalităţii lor. 

METODE DIDACTICE: conversaţia, studiul de caz, jocul de rol, brainstormingul, exerciţiul, 

metoda Commitment (Angajament). 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, în grupe, individual. 

RESURSE MATERIALE: fișe, markere, postit-uri, flipchart, text suport, reportofon. 

RESURSE UMANE: clasa de elevi, profesorul, un invitat. 

REZULTATE AȘTEPTATE: participanții vor conștientiza importanța cunoaşterii dreptului 

la educaţie al copiilor. 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: această lecţie este importantă deoarece elevii descoperă 

importanţa educaţiei în viaţa lor ca elevi, precum şi formarea unei atitudini pozitive faţă de 

şcoală. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 
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 Momentul organizatoric - 2 minute 

Profesorul asigură o atmosferă propice începerii activităţii. 

 Captarea atenţiei şi reactualizarea cunoştinţelor – 5 minute 

Studiul de caz - Profesorul le spune elevilor că la şcoală a ajuns o scrisoare de la un copil de 

vărsta lor. Deschide plicul şi citeşte conţinutul scrisorii. (Anexa 1) 

Reactualizarea cunoştinţelor referitoare la drepturilor copiilor (situaţii de încălcare a 

acestora), se va face pe marginea textului citit. 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor lecţiei – 3 minute 

Ce îşi dorea Ionuţ cel mai mult? (Ionuţ îşi dorea să meargă la şcoală). 

Profesorul le spune elevilor că aceasta nu este doar o dorinţă, ci un drept, dreptul la 

educaţie. Acest drept este al tuturor copiilor, prevăzut în Convenţia pentru Drepturile Copiilor 

şi garantat de Constituţia României. 

 Activități – 35 minute 

1. Adevărat sau fals. 

Elevii au de stabilit, în perechi, valoarea de adevăr a enunţurilor din fişa de lucru (Anexa 2). 

2. Conferinţa de presă – joc de rol 

Elevii vor avea un invitat surpriză, fost elev al şcolii care, adult fiind, este dispus să le 

povestească elevilor aspecte din viaţa lui de şcolar, dar şi cât şi cum l-a ajutat şcoala să devină 

ceea ce este. Fiecare elev va avea rolul de jurnalist şi va putea să îi adreseze invitatului o singură 

întrebare, pe care o consideră mai importantă, folosind un reportofon. 

În acest fel, elevii vor conştientiza influenţa şcolii, a educaţiei atât în alegerea profesiei cât 

şi pentru viaţă în general. 

3. Cvintetul- brainstorming 

Elevii vor primi ca sarcină să scrie o strofă în cinci versuri, cu următoarea structură : 

 Primul vers este cuvântul prin care se precizează subiectul (de obicei un substantiv) ; 

 Al doilea vers, două cuvinte care descriu subiectul (adjective) ; 
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 Al treilea vers, trei cuvinte care exprimă acţiuni (verbe la modul gerunziu) ; 

 Al patrulea vers, o propoziţie formată din patru cuvinte care exprimă o idee, o definiţie 

sau sentimente legate de subiectul ales ; 

 Al cincilea vers, un cuvânt prin care se sintetizează cele prezentate anterior. 
 

 
Model : ŞCOALA 

Primitoare, interesantă, 

Citind, descoperind, învăţând, 

Este calea spre succes. 

Educaţie. 
 
 

 Evaluare și feed-back- 5 minute 

Elevii vor fi împărţiţi în patru grupe. Fiecare grupă va primi o coală de flipchart în mijlocul 

căreia este scris: De ce este important să mergem la şcoală? De jur împrejur vor fi lipite 

postit-urile elevilor pe care aceştia vor motiva în scris cât de importantă este şcoala în viaţa lor. 

Fiecare grupă îşi va prezenta afişul. Invitatul este rugat să vină cu completări şi aprecieri. 

Metoda Commitment (Angajament): Elevii vor fi grupaţi în spatele clasei. Profesorul îi 

invită să formuleze mental un angajament personal dezirabil, pe care să îl respecte, după 

următoarea formulă: De azi înainte, în viaţa mea de elev, voi spune Da...şi NU Apoi elevii 

vor veni în faţă şi vor rosti angajamentul cu voce tare. 

Exemplu posibil: De azi înainte, în viaţa mea de elev, voi spune DA prezenţei la cursuri şi 

NU absenţelor. 

Profesorul apreciază modul în care s-a desfăşurat lecţia şi activitatea elevilor. 
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ANEXA 1 

 
 

„Eu sunt Ionuţ şi am 11 ani. În fiecare dimineaţă mă trezesc înainte să se facă lumină. Dorm 

doar câteva ore. E frig şi podeaua e cam tare, chiar dacă dorm pe două pături. E rău că nu 

avem nici măcar lumină sau apă. Dar m-am obişnuit. Mă scoală tata devreme, să mergem la 

muncă. Ultima dată am fost într-o piaţă şi am cărat nişte saci mulţi şi grei. Nu pre puteam să 

îi duc în spate şi am scăpat unul pe picior. M-am lovit rău şi mi s-a umflat piciorul, dar tata a 

zis să nu mai plâng, că-mi trece. M-am înprietenit cu oamenii de la piaţă, îi ajut la cărat, la 

strânsgunoaiele, mai spăl şi tarabele. Ei îmi dau câţiva bănuţi şi câte ceva de mâncare. Când 

primesc mai mult, păstrez şi pentru fraţii mei, că ei sunt mici şi nu pot munci. La şcoală n-am 

mai fost de câteva luni. 

Tata nu mă lasă să mă duc, zice că şcoala nu e pentru mine, că sunt mare şi trebuie să 

muncesc, să facem rost de bani. Câteodată mai văd copii cu ghiozdane în spate şi aş vrea să 

fiu şi eu ca ei. Mie îmi plăcea la şcoală pentru că învăţam lucruri noi. Cel mai mult îmi plăcea 

când ne citea doamna poveşti. Când îi mai spun lui tata că vreau să merg la şcoala, se supără 

şi dă în mine. Îmi zice să tac, că nu ştiu nimic şi că nu mi-a dat nimeni voie să vorbesc.” 

(www.didactic.ro) 
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ANEXA 2 
 

 

ADEVĂRAT SAU FALS 

 
 

 Pentru a avea cât mai multe cunoştinţe, trebuie să mă pregătesc temeinic pentru şcoală 

în fiecare zi. (...) 

 Dacă lipsesc câteva zile de la şcoală, voi înţelege mai bine explicaţiile oferite de 

profesori. (...) 

 Uneori mi-e greu să renunţ la activitatea mea preferată pentru a-mi face temele. (...) 

 La şcoală învăţ mai uşor deoarece profesorii mă ajută. (...) 

 Ce învăţ acum la şcoală, mă va ajuta să devin ceea ce îmi doresc. (...) 

 Nu toţi copiii au dreptul de a merge la şcoală. (...) 
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LECŢIA 6 

 
 

TITLUL LECȚIEI: O ȘCOALĂ PENTRU TOȚI, O ȘANSĂ PENTRU FIECARE! 

TEMA (MODULUL): COPIII, PROMOTORI AI PROPRIILOR DREPTURI 

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

TIMP ALOCAT: 50 min. 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: Zehan Platon Ana, Duşa Emeşe Tunde, Filip Carmen Magdalena, Dancu Maria 

Adriana, Seicean Rodica, Schenker Mureşan Sorina Emilia 

OBIECTIVE: 

- să se familiarizeze cu noțiunile de integrare, incluziune, elevi cu cerințe educaționale 

speciale; 

- să cunoască necesitățile elevilor cu CES ; 

- să înțeleagă nevoia de integrare a elevilor cu CES; 

- să renunțe la discriminare, indiferent de tipul ei; 

- șă -și dezvolte stima de sine, empatia. 

METODE DIDACTICE: conversația euristică, expunerea, dezbaterea, exercițiul, jocul 

didactic, ciorchinele, învățarea prin descoperire. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, individual și pe grupe 

RESURSE MATERIALE: fișe de lucru, filmulețe video, hartie colorată, foarfece, lipici, 

carton 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

- colaborare eficientă și crescută între elevi; 

- creșterea stimei de sine; 

- dezvoltarea spiritului de întrajutorare; 

- eliminarea discriminării. 
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MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: „Şcolile trebuie să primească toţi copiii, fără nici o 

deosebire privind condiţiile lor fizice, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură. 

Acestea se referă şi la copiii cu dizabilităţi sau talentaţi, copiii străzii şi copiii care muncesc, 

copii din populaţii îndepărtate sau nomade, copii aparţinând minorităţilor lingvistice şi 

etnice…”1. 

Una dintre cele mai acute probleme ale educației este lupta împotriva discriminării. Aceasta 

se traduce prin respectarea principiului nondiscriminării. Analiza diferențelor dintre elevi nu se 

poate opri la a le recunoște ci trebuie să trecem mai departe să conștientizăm că neacceptarea 

acestor diferențe duce la discriminare. Discriminarea se referă la diferențele care nedreptățesc, 

etichetează și marginalizează, chiar exclud pe unii oameni/copii în favoarea altora. S-a constatat 

că discriminarea continuă să fie problema cea mai importantă a educației și a școlii, mai ales 

când e vorba de copiii care au CES. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric – 2 minute 

Profesorul pregătește materialele de lucru și asigură liniștea necesară bunei desfășurări a 

lecției. 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor – 1 minut 

Profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

 Captarea atenţiei – 7 minute 

Activitatea începe cu un joc didactic în care elevii sunt împărțiți în 2 echipe care se așează 

de o parte și de cealaltă parte a unei linii, trasată de professor, la distanță egală de linie. Când 

profesorul începe să pună întrebări, elevii care se regăsesc în întrebare vor face un pas în față. 

Jocul continuă până când elevii ajung toți lângă linie. 

Întrebări: 

- Cine se uită la desene animate? 
 
 

1 Declarația UNESCO de la Salamanca, Spania, 1994 
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- Cine ascultă muzică? 

- Cine manâncă fructe? 

- Cui îi place să deseneze? 

- Cui îi place să citească? 

- Cine se joacă jocuri pe calculator/telefon/tabletă? 

- Cine îi ajută pe părinți în gospodărie? 

- Cine s-a simțit vreodată neîndreptățit de profesor? 

- Cine are cel puțin un frate/soră? 

- Cine a fost cel puțin o dată în excursie cu clasa/școal? 

- Cine a participat la concursuri școlare? 

- Cine a lovit intenționat pe cineva? 

- Cine a jignit una sau mai multe persoane? 

- Cine a acordat măcar o dată ajutor uneia sau mai multor persoane? 

- Cine a râs de un coleg care citește mai greu/ nu știe tabla înmulțirii? 

Prin acest joc se evidențiază faptul că oricât de diferiți sunt, și oricât de diferit gândesc și 

simt la final toți au ajuns lângă linie, deci sunt toți egali. 

 Activități – 35 minute 

a) Definirea termenilor cheie: Discriminarea reprezinta un tratament diferit al 

indivizilor sau grupurilor în baza unor criterii ascriptive arbitrare sau dobândite precum sex, 

rasă, religie, vârstă,dizabilitate, orientare sexală, orientare politică, mediul socio-economic. Un 

remediu al discriminării este educația integrată, care se referă la faptul că toți copiii trebuie să 

învețe împreună în medii cât mai apropiate de contextul normal al vieții și nu în medii separate. 

Cerințe educaționale speciale (C.E.S.) desemneaza necesitățile educaționale 

complementare obiectivelor generale ale educației școlare, necesități care solicită o școlarizare 

adaptată particularităților individuale și/sau caracteristice unei deficiențe (ori tulburări de 

învățare), precum și o intervenție, prin reabilitare/recuperare corespunzătoare. „Educația 
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incluzivă este o educație bazată pe dreptul tuturor celor care studiază la o educație de calitate 

care satisface nevoile de bază ale învățării și le îmbogățește viețile”2. 

Exercițiu. Li se prezintă elevilor o imagine reprezentativă pentru înțelegerea termenilor de 

excluziune, segregare, integrare, incluziune. ( Anexa 1) 

b) Te cunosc, te înțeleg și te accept! 

Li se prezinta elevilor filmulețe despre discriminare pe marginea cărora au loc discuții. 

(Anexa 2) http://www.220.ro/reclame/CNCND-Discriminarea/FciiGoKHcn/ , https://www. 

youtube.com/watch?v=ukdzZaB2tYQ 

- Care este motivul discriminării? 

- Sunteți de acord cu modul în care sunt tratate personajele din filmuleț? 

- Ce mesaj ne transmite reclama video? 

- Cum ați proceda dacă ați fi în locul personajelor din video? 

c) Un mediu de învățare prietenos 

Exercițiu. Elevii sunt invitați la reflecție pe marginea unei fabule ( Anexa 3). 

- Ce situație reală de viață regăsim în conținutul fabulei? 

- Ce personaje din poveste au fost discriminate? De ce? 

- Cunoașteți elevi care corespund profilului personajelor? 

- De ce a fost închisă școala animalelor? 

- Ce soluție ați propune pentru evitarea închiderii școlii? 

Exercițiu 

Pe o foaie de flipchart se va realiza un ciorchine pe tema incluziunii ( Anexa 4). 

 Evaluare și feedback - 5 minute 

Elevii sunt rugați să se gândească fiecare la un cuvânt care să exprime atitudini și valori 

incluzive (egalitate, întrajutorare, sinceritate, prietenie, colaborare, acceptare, diversitate, 

sprijin, etc). Aceste valori vor fi scrise pe șablonul palmei fiecărui elev, pe care îl vor decupa și 

 
2 World Report on Disability, 2011 

http://www.220.ro/reclame/CNCND-Discriminarea/FciiGoKHcn/
http://www/
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îl vor lipi pe o planșă pe care este desenat un trunchi de copac. Astfel vor realiza Copacul cu 

valori. (Anexa 5) 
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ANEXA 1 
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http://www.220.ro/reclame/CNCND-Discriminarea/FciiGoKHcn/ , https://www. 

youtube.com/watch?v=ukdzZaB2tYQ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.220.ro/reclame/CNCND-Discriminarea/FciiGoKHcn/
http://www/
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ANEXA 3 

 

ȘCOALA ANIMALELOR 

Odată, de mult, animalele au decis că pot rezolva problemele lumii moderne dacă vor 

face o școală potrivită. Au ales așadar, un consiliu de administrație al acestei școli. În consiliu 

erau un urs, un viezure și un castor. Drept profesor au angajat un arici. În curriculum-ul școlii 

au fost introduse alergări, cățărări, înotul și zborul. Pentru a face mai simplă organizarea 

predării, s-a decis ca profesorul să predea în același mod la toate disciplinele. 

Rața era cea mai bună la înot, dar când era vorba de zbor, rața obținea numai note 

proaste. La alergări nu reușea de loc. Pentru că avea așa rezultate slabe la alergare a început 

să ia ore suplimentare. De aceea, când celelalte animale erau la lecțiile de înot, ea trebuia să 

facă alergări. După un timp, picioarele ei se oboseau așa tare încât nu mai putea obține note 

prea mari la înot. 

Veverița avea cele mai mari note la cățărări, dar avea mari probleme la lecțiile de zbor. 

După o vreme, s-a obosit așa rău că a început să ia note proaste la cățărări și chiar mai rele 

la alergări. 

Vulturul era copilul problemă al școlii. Permanent era aspru pedepsit. A fost pus într- 

o clasă specială pentru a avea o supraveghere permanentă. 

La finele anului, un pește țipar care era foarte bun la înot, cățărare și zbura foarte bine, 

a avut cele mai bune rezultate din toată școala. De aceea profesorul a ales ca acesta să țină 

discursul la banchetul de absolvire. 

Câinele de prerie a fost ținut departe de școală deoarece consiliul de administrație al 

acesteia a decis că săpatul în pământ nu este disciplină de studiu. De supărare, părinții câinelui 

au dus copilul și pe frații lui ca ucenici la un viezure. Dar cum copiii erau buni , în puțină 
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vreme s-au unit cu bizonii care nu fuseseră primiți în școală și au făcut o școală particulară. 

În puțină vreme această școală particulară s- a dovedit un adevărat succes. 

Și uite așa, școala animalelor, care dorea să rezolve problemele lumii moderne a fost 

închisă... spre ușurarea tuturor animalelor din lume.3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 Adaptare după o povestire realizată de participanții la cursul Pachetul de resurse UNESCO, Cerințe speciale în 

clasă, Austria, 1995 
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ANEXA 4 
 

 

 

 

 

 

 

ACCEPTARE 

SIGURANȚĂ 

SPRIJIN Mediu de 

învățare 

prietenos 

TOȚI 

COPIII 

ÎNVĂȚAREA 

PENTRU 

TOȚI COPIII 

COOPERARE 
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ANEXA 5 
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LECŢIA 7 

 
 

TITLUL LECȚIEI: DREPTUL COPILULUI LA OPINIE ŞI LA LIBERA EXPRIMARE 

Să nu uităm că există cuvinte care lovesc mai puternic decat palma și mai rău decat pumnul. 

TEMA (MODULUL): COPIII, PROMOTORI AI PROPRIILOR DREPTURI 

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

TIMP ALOCAT: 50 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: Zehan Platon Ana, Duşa Emeşe Tunde, Filip Carmen Magdalena, Dancu Maria 

Adriana, Seicean Rodica, Schenker Mureşan Sorina Emilia 

OBIECTIVE: 

- să inteleagă conceptul de drept la opinie și exprimare liberă; 

- să recunoască actele care promovează acest drept; 

- să înţeleagă cum funcționează dreptul la opinie și exprimare liberă; 

- să recunoască diferența dintre opinii și exprimarea acesteia; 

- să identifice în texte şi în imagini cazuri de nerespectare a drepturilor copilului, interpretând 

mesajul transmis de acestea; 

- să exemplifice modalităti de exprimare a opiniei la elevi și copii; 

- să exprime opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut civic; 

- să discute întamplări legate de relaţiile dintre copii si adulti (ce reguli nu s-au respectat). 

METODE DIDACTICE: conversația, explicația, exercițiul, dezbatere , munca individuala, 

învățarea prin descoperire, joc de rol. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: individual, frontal, în grupe 

RESURSE MATERIALE: videoproiector, tabla, fișe de lucru, markere, film video 

,,Drepturile copilului vazute prin ochi de copil” 

RESURSE UMANE: clasa de elevi, profesorul 

REZULTATE AȘTEPTATE: 
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- colaborare eficientă și crescută între elevi 

- realizarea unei legături solide între cadrele didactice implicate şi elevii lor. 

- creșterea stimei de sine 

- depășirea fricii de a- și exprima opiniile 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: 

Orice copil are dreptul de a fi ascultat și de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme 

care îl privește.Aceasta se aplică în special în procesele juridice sau administrative. Cu cât 

copilul are o vârstă mai mare, cu atât mai mult opinia sa trebuie ascultată. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric - 2 minute

Profesorul își pregătește cele necesare pentru activitate. Se așează mobilierul din clasă, astfel 

încât elevii să poată cu ușurință interacționa atât frontal cât și pe grupuri. 

 Anunţarea subiectului şi a obiectivelor – 3 minute

Profesorul notează pe tablă titlul lecție și activitățile ce urmează a fi desfășurate, anunțând 

și obiectivele lecției: 

 Captarea atenţiei – 5 minute

Captarea atenției elevilor se va realiza prin vizionarea unui video din care reiese dreptul 

copilului de a-și exprima părerea , iar apoi se va citi un text Diversitatea lumii, diversitatea 

ideilor ( anexa 1) 

 Activități – 35 minute

1. VIZIONAREA FILMULUI 

Profesorul le cere elevilor să vizioneze cu atenție filmul și apoi să își exprime părerea în 

legătură cu ceea ce au văzut. ( https://www.youtube.com/watch?v=YVu2G35PNaw) – (anexa 

1) 

2. DEZBATERE 

Exercițiu. Elevii sunt invitați la discuții pe marginea filmului vizionat. 

https://www.youtube.com/watch?v=YVu2G35PNaw
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- Care a fost scopul întalnirii dintre parlamentari și copii? 

- Ce părere aveți despre propunerea adusă în discuție? 

- Cum vi s-a părut faptul că adulții au cerut părerea copiilor? 

- Ce drept al copilului este respectat ? 

- Cum ne arătăm respectul față de părerea celorlalți? 

Activitate pe grupe. 

Profesorul împarte fișele elevilor, împărțindu-i pe grupe de cate 5 elevi, apoi le cere să 

citească împreună textul aflat pe foaie. ( anexa 2). 

Grupele vor primi cate o foaie de flipchart și li se va cere să răspundă la întrebarea CUM 

PROTESTEZ ATUNCI CAND UN COLEG SAU UN PRIETEN ÎMI ÎNCALCĂ DREPTUL LA 

OPINIE?, împărțind foaia pe două coloane AȘA DA!/ AȘA NU ! 

3. JOC DE ROL 

Activitate pe grupe 

Elevii vor fi împărțiți pe grupe de câte patru și li se va cere să interpreteze o situație în care 

le-a fost încălcat dreptul la opinie, iar apoi să spună cum s-au simțit în acel moment și ce măsuri 

pot lua ei, copii fiind, să împiedice aceste situații. 

Elevii vor primi bilețele pe care sunt menționate diferite situații de încălcare a dreptului la 

opinie, roluri pe care ei le vor interpreta în fața colegilor. 

Situații : 

1. Poreclirea colegilor ( argumente pro și contra) – discuție între colegi 

2. Obligativitatea purtării uniformei școlare (argumente pro și contra ) – discuție între 

dirigintă și elevi 

3. Păstrarea curățeniei în cameră - (argumente pro și contra )- discuție între părinte și copil 

4. Mâncare sănătoasă vs. junk- food -(argumente pro și contra) - discuție între părinte și 

copil 

 Evaluare și feed-back – 5 minute
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Elevii sunt solicitați să alcătuiască o planșă cu reguli practice referitoare la respectarea 

diferențelor de opinie. ( anexa 3). 

Profesorul apreciază activitatea elevilor, reliefează aspectele pozitive. Se verifică realizarea 

obiectivelor. 
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ANEXA 1 

https://www.youtube.com/watch?v=YVu2G35PNaw 
 

 

 

 

 

ANEXA 2 
 

 

DIVERSITATEA LUMII, DIVERSITATEA IDEILOR 

 
 

Oamenii au multe trăsături commune, dar și multe diferențe. Ne deosebim între noi prin 

opinii, pasiuni, interese, preferințe, obiceiuri, etc. pentru a putea conviețui în armonie, trebuie 

să cunoaștem și să acceptăm aceste diferențe. Lumea ar fi plictisitoare dacă am fi toți la fel. 

Diversitatea oamenilor, a locurilor și a ideilor face lumea mai frumoasă, mai interesantă, mai 

bogată. Din mulțimea de iedei și lupta dintre ele se naște adevărul! 

Să ne bucurăm și să apreciem această diversitate! 

Opiniile nu sunt bune sau rele. Acestea sunt puncte de vedere pe care trebuie să le respectăm 

, chiar dacă nu suntem de accord cu ele. Unele opinii sunt mai bine argumentate, mai 

convingătoare decat altele. Dacă nu suntem de acord cu o opinie, nu trebuie să etichetăm, să 

insultăm sau să atacăm persoana care o susține. Putem veni însă cu argumente mai bine 

construite, mai convingătoare. 

Lupta se dă între idei, nu între persoane! 

Atunci cand nu sunt acceptate, diferențele de opinie pot provoca numeroase conflicte. 

https://www.youtube.com/watch?v=YVu2G35PNaw
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ANEXA 3 
 

 

 
 

REGULI PRACTICE 

PRIVIND RESPECTAREA DIFERENȚELOR DE OPINIE 

 

 

 
1. Lasă-i pe ceilalți să-și exprime opinia! 

2. Ascultă opiniile celorlalți , chiar dacă nu ești de accord cu ele. 

3. Nu-ți prezenta opinia ca fiind singura posibilă sau cea mai bună. 

4. Compară argumentele pro și contra. 

5. Nu ataca persoana , ci doar idea pe care o susține. 

6. Pune-te în locul celui care exprimă o opinie contrară. 
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LECŢIA 8 

 
 

TITLUL   LECȚIEI: DREPTUL LA PROTECȚIE IMPOTRIVA VIOLENȚEI, 

ABUZULUI ȘI EXPLOATĂRII 

TEMA (MODULUL): COPIII, PROMOTORI AI PROPRIILOR DREPTURI 

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

TIMP ALOCAT: 50 de minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESORI: Zehan Platon Ana, Duşa Emeşe Tunde, Filip Carmen Magdalena, Dancu Maria 

Adriana, Seicean Rodica, Schenker Mureşan Sorina Emilia 

OBIECTIVE 

- să cunoască înţelesul cuvântului „abuz”; 

- să recunoască situaţiile de abuz fizic şi verbal în familie şi anturaj 

- să ştie la cine se poate apela în situaţiile de abuz (NU EŞTI SINGUR!!!) 

- să înţeleagă şi să explice noţiunea de violenţă; 

- să descopere şi să analizeze cauzele producerii actelor de violenţă; 

- să identifice situaţiile conflictuale şi modalităţile nonagresive de rezolvare a acestora; 

- să participe activ şi conştient la exerciţiile propuse 

METODE DIDACTICE: jocul de rol, joc didactic de spargere a gheții de energizare, DA sau 

NU conversați aeuristică, demonstrația, fise de reflexie, imagini. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: pe echipe, frontal, individual. 

RESURSE MATERIALE: foi A3, teste suport, flip-chart, planșe, fișe de lucru în grup, 

postere, markere; 

RESURSE UMANE: elevi, profesori; 

REZULTATE AȘTEPTATE 

Să conștientizeze că sunt protejați de instituții, familie, școală față de orice fel de abuz, 

precum violența domestică în familie și în școli, exploatarea sexuală sau în muncă. 
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Un copil privat de protecție se poate confrunta cu grave probleme de comportament, dar și 

sociale, precum abandonul școlar, sănătatea fizică și mentală precară, abilități parentale 

insuficient dezvoltate sau vagabondajul, dar și scurtarea vieții. 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI 

Drepturile omului sunt un set de necesităţi fundamentale sau garanţii care protejează 

indivizii şi grupurile în faţa acţiunilor sau inacţiunilor care aduc atingere libertăţilor 

fundamentale şi demnităţii umane. 

Familiile în care parinții sunt alcoolici şi/ sau consumatori de droguri, familiile sărace, cu 

stare socio-economică precară, familiile cu părinți având nivel scăzut de educație și cultură 

oferă medii favorizante pentru producerea abuzurilor. 

Problema abuzului copilului este a societății românești în ansamblu pentru că aceasta suportă 

consecințele incapacității de adaptare și integrare a victimelor prin comportamentele antisociale 

dezvoltate, lipsa unei profesii, a unui loc de muncă, prin perpetuarea unui comportament abuziv. 

Efectele fenomenului au un impact social de lungă durată, presupunând eforturi la nivel 

organizatoric, administrativ și economic. Îngrijirea, recuperarea și reabilitarea copilului care a 

fost supus abuzului sau exploatării de orice fel implică eforturi complexe pe termen lung. 

Familia victimelor nu are adesea resursele necesare (materiale și psiho-emoționale) de a face 

față situației. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric: 5 minute

Spargerea gheţii, identificarea problemei 

Cereţi elevilor să răspundă în scris prin „da” sau „nu” la întrebările pe care le veţi citi dvs.  

Citiţi rar lista de mai jos: 

1. Ţi s-a întâmplat să fii poreclit sau jignit de colegii de şcoală/ clasă? 

2. Ai asistat vreodată la îmbrânciri sau bătăi între colegii de şcoală/ clasă? 

3. S-a întâmplat să fii ameninţat de colegii de clasă/ şcoală sau ai ameninţat chiar tu pe 
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alţii? 

4. Ai pălmuit, ciupit sau lovit intenţionat pe cineva ? 

5. Ai refuzat vreodată să realizezi sarcinile impuse de profesori? 

6. Ai fost vreodată deposedat de obiectele personale? 

7. Colegi din clasa ta au deteriorat/ stricat bunuri din dotarea şcolii? 

8. S-a întâmplat ca părinții, prietenii, profesorii să strige la tine sau la colegii tăi în vreun 

fel? 

Cei care au răspuns măcar odată DA la aceste întrebări să se ridice în picioare. Probabil 

numărul elevilor care s-au ridicat în picioare va fi mare, motiv pentru a introduce în discuţie 

tema propusă: VIOLENŢA ABUZUL 

 Captarea atenției – 5 minute 

CE REPREZINTĂ IMAGINILE?

   

 

 

Elevii deduc mesajul imaginilor, VIOLENȚA, COPIL FOLOSIT LA MUNCĂ, ABUZ 

VERBAL și argumentează ca acești copii sunt abuzați . 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor – 2 minute

Elevii scriu subiectul lecţiei în caiete – DREPTUL LA PROTECȚIE ÎMPOTRIVA 

ABUZURILOR 

 Activităţi – 35 minute 

ACTIVITATEA 1

Organizează activitatea elevilor în 4 echipe. 
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a) Scrieţi fără a lua stiloul de pe foaie, timp de un minut ceea ce vă vine în gând când 

auziţi cuvintele abuz, violență. 

b) Alcătuiţi o definiţie a abuzului, violenței utilizând cuvintele care le-aţi scris pe postere. 

c) Citiţi definiţia scrisă de voi (întocmită de elevi) 

d) Citiţi de pe fişa primită (Anexa 1) definiţia abuzului, violența 

e) Propune elevilor să citească art. 35 din Convenţie. 

Elevii alcătuiesc definiţia. Un reprezentant al grupului citeşte definiţia. Elevii citesc, explică 

conţinutul articolului. Elevii fac însemnările necesare în caiete. 

Se încurajează exprimarea liberă a propriilor păreri, exemple concrete dacă este posibil. 

ACTIVITATEA 2 

a) Se distribuie fiecărui grup câte un caz din Anexa 2. 

b) Citiţi şi prezentaţi cazul folosind algoritmul propus: 

- cauzele care au determinat apariţia problemei 

- portretul victimei 

- efectele completând în același timp pe flipchart tabelul 
 

 
CAUZELE 

PROBLEMEI 

PORTRETUL 

VICTIMEI 

EFECTELE 

   

   

   

 

ACTIVITATEA 3 

CAZUL NR 1 - STUDIU DE CAZ 

Povestea lui Sorin, redată de el însuși: 
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„Parinții se certau mereu … se înjură și o bătea pe mama, mai ales când venea beat. Se 

întâmpla des … Era foarte rău și scandal mereu … Mama spunea că nu aduce bani, că nu 

muncește, el se supără și dădea în ea … O dădea afară din casă. Pâna la urma a plecat de acasă 

[mama], s-a dus la muncă, în Italia. Tata zice că nu muncește, face altceva… Nu știu ce-o mai 

face acum … Nu ne scrie. Tata vine și mai des beat … acum e și șomer … a furat și l-a dat afară. 

Iau banii [alocația], de exemplu. Se duce și-i bea. Dacă duc banii la mamaie, iese cu scandal. Ar 

fi bine dacă tata nu ar face asta. Dar oricum, mi-e frică să nu ne lase și tata … Ne bate, ne înjură 

pe noi, mai ales pe mine … stau pe-afară … Mă bătea și mă înjura și mama, dar mai rar. Cred 

că sunt rău … dar nici tata nu mă iubește, mama nu știu … . Nu am prieteni. Mă mai înteleg doar 

cu unele fete. Și profesorii m-au bătut. Nu prea învaț, mă port urât … Nu știu de ce … Numai 

Dumnezeu poate să-mi facă dreptate.” 

După ce ați luat cunoștință de „povestea” lui Sorin: 

 Care credeți că sunt principalele cauze ale comportamentului lui? 

 De ce manifestă conduite violente? 

 Cum apreciați atitudinea cadrelor didactice din școală față de Sorin? 

 De ce credeți ca la Biserică Sorin se simte fericit? 

ACTIVITATEA NR 3 

CAZUL NR 2 – STUDIU DE CAZ 

Ionuț este un băieţel de nouă ani care tot timpul e îmbrăcat la fel. Nu este orfan, dar 

părinţii săi consumă mult alcool, aşa încât nu le ajung banii niciodată. L-au obligat pe 

Ionuţ să cerșească, lucru pe care îl făcea de multe ori când trebuia să fie la școală. Dacă 

refuză, era bătut de tatăl său. 

1. Cauzele violenței părinților 

2. Care drept ia fost încălcat 

3. Cum putem să îl ajutăm, cum putem să-l protejăm 

Posibile răspunsuri 
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CAUZELE 

PROBLEMEI 

PORTRETUL 

VICTIMEI 

CONSECINŢE 

Familii dezorganizate Singuratic Răni 

Lipsa banilor Emotiv Probleme de sănătate 

 Devine agresor Abandon școlar 

 

Cauzele abuzului/violenței în familie 

Familiile în care apare abuzul copiilor au probleme multiple: maritale, financiare, 

ocupaţionale, dificultăţi de comunicare, izolare socială, acceptarea violenţei domestice şi a 

pedepselor corporale. Anumite caracteristici cresc incidenţa abuzului: sărăcia, şomajul, părinţii 

care au fost la rândul lor victime ale abuzurilor în copilărie, stresul în familie, familiile 

monoparentale. 

Portretul Victimei/Profilul Agresorului 

Se consideră că bullying-ul este provocat de persoane care nu beneficiază de suficientă 

atenţie, care doresc astfel să iasă în evidenţă, să braveze şi acţionează în consecinţă. Lipsa de 

afecţiune, de aprobare, de îndrumare, de feedback pozitiv, de dragoste, neglijarea, încurajarea 

unor noi stiluri de viaţă, noi moduri de impunere, de câştigare a banilor (droguri, prostituţie, 

găşti) sunt factori facilitatori pentru comportamentul respectiv. Nevoia de putere şi de dominare 

fac din victime o ţintă, iar agresorii îi vor răni fizic, social sau emoţional pe ceilalţi. De cele mai 

multe ori, cei care hărţuiesc au fost hărţuiţi sau sunt ei înşişi hărţuiţi de colegi, de familie. 

CONSECINȚELE 

Consecințele abuzului asupra copilului sunt multiple: 

 Pot avea coșmaruri frecvente prin care retrăiesc trauma în timpul somnului.

 Profunde sentimente de neputință, de vinovăție, de murdărie, de respingere a propriei 

persoane și mai ales a corpului, de teama, gânduri și tentative suicidare.
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 Imaginea de sine va fi scăzută, copii crezând că adulții au întotdeauna dreptate și că ei 

au greșit și de aceea au fost tratați astfel. Copiii își formează credința irațională conform căreia 

ei merită să fie abuzați deoarece sunt vinovați pentru faptele pedepsite de adulți.

 Copiii vor prezenta comportamente de evitare și retragere, temeri exagerate față de 

unele persoane, de a merge acasă, tânjire după atenția altor persoane, oboseală, lipsa capacității 

de concentrare, plâns, stare de foame, absențe și întârzieri frecvente la școală.

Totodată, apar probleme în dezvoltarea emoțională, copiilor fiindu-le greu, pe tot parcursul 

vieții, să își exprime emoțiile sau să înțeleagă sentimentele altora, fie că sunt pozitive sau 

negative. Acest lucru le va îngreuna relaționarea socială cu ceilalți. 

ACTIVITATEA 4 

Se cere elevilor să transmită unele mesaje verbale și nonverbale provocatoare de violență 

 Feed-back şi evaluare – 3 minute 

CE REPREZINTA IMAGINILE

 

 

 

 

 

 
 

Pornind de la răspunsul dat de elevi se trage concluzia că NU SUNTEM SINGURI ci avem 

instituții care au rolul să ne protejeze respectarea drepturile. 
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ANEXA 1 
 

 

Ce este abuzul fizic? 

 
 

Abuzul fizic constă în atingeri sau contacte fizice dureroase neaccidentale, inclusiv în 

intimidarea fizică în dreptată asupra copilului și este reprezentat de acele traume fizice rezultate 

din înțeparea, pălmuirea, lovirea, mușcarea, scuturarea, îmbrâncirea, aruncarea, sufocarea, 

arderea, încătușarea sau sechestrarea, cauzate din partea persoanei abuzatoare, indiferent dacă 

aceasta a intenționat să rănească copilul sau nu. 

Copiii şi tinerii pot fi răniţi sau abuzaţi de adulţi sau alţi tineri în mai multe feluri. 

Abuzul poate fi: 

Emoţional: poate îmbrăca mai multe forme şi poate fi mai dureros ca abuzul fizic. 

Fizic: înseamnă să fii bătut, să fii lovit cu pumnul sau cu piciorul, cu obiecte. 
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ANEXA 2 
 

 

Citiţi şi prezentaţi cazul folosind algoritmul propus: 

- cauzele care au determinat apariţia problemei 

- portretul victimei 

- efectele, completând în același timp pe flipchart tabelul 
 

 
CAUZELE 

PROBLEMEI 

PORTRETUL 

VICTIMEI 

EFECTELE 
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ANEXA 3 
 

 

Mesaje verbale și nonverbale provocatoare de violență 

 
 

1. Colegul care stă în banca din spate mă împinge cu pixul în spate să-l ajut la testul de limba 

română. Simt că îmi este foarte dificil să mă mai concentrez la ceea ce am de făcut. 

 

 

2. Ies în pauză şi colegul meu de bancă îmi smulge pachetul de mâncare din mână. 

 

 

 
3. Colegul din faţa mea vine la banca mea, îmi ia caietul de pe bancă şi îl trânteşte pe jos. Îl 

ridic, îl pun pe bancă şi el îl trânteşte din nou. 

 

 

4. Colegul de bancă mă strigă „aragaz cu patru ochi”. Ceilalţi copii râd şi se uită spre mine. 

 

 

 
5. Doi colegi se joacă pe terenul de sport cu mingea de baschet. Merg spre ei şi le iau mingea 

să dau la coş. Unul dintre ei îmi vorbeşte urât şi strigă la mine să las mingea jos. 

 

 

 

 

 

6. Un coleg umblă fără să ceară voie în geanta unui alt coleg. Acesta din urmă află de la alţi 

colegi şi merge şi îi trage un pumn. Diriginta intră în clasă şi vede cei doi băieţi care se bat. 
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LECŢIA 9 

 
 

TITLUL LECȚIEI: EU ȘI PRIETENII MEI – DREPTUL LA JOACĂ ŞI TIMP LIBER 

TEMA (MODULUL): COPIII, PROMOTORI AI PROPRIILOR DREPTURI 

TIPUL LECȚIEI: Mixtă 

TIMP ALOCAT: 50 minute 

CLASA: V-VIII 

PROFESOR: Zehan Platon Ana, Duşa Emeşe Tunde, Filip Carmen Magdalena, Dancu Maria 

Adriana, Seicean Rodica, Schenker Mureşan Sorina Emilia 

OBIECTIVE: 

- să-si dezvolte vocabularul prin utilizarea corectă a conceptelor specifice educației 

civice; 

- să definească noțiunea de ”drept”, „drepturile copilului” și ,, îndatorire,,; 

- să evidenţieze importanţa respectării dreptului la timp liber, recreere, joacă; 

- să identifice drepturi ale copiilor încălcate în cazurile/situaţiile date; 

- să argumenteze importanţa cunoașterii drepturilor copilului; 

- să emită păreri proprii despre drepturile copiilor, respectate sau nerespectate. 

METODE DIDACTICE: LEAD-IN FROM ANY CHAIR, conversația euristică, expunerea, 

problematizarea, exercițiul, jocul didactic, învățarea prin descoperire. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, individual și pe grupe 

RESURSE MATERIALE: imagini, foi A4, fișe de lucru. 

RESURSE UMANE: profesor, elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 colaborare eficientă și crescută între elevi; 

 creșterea stimei de sine; 

 dezvoltarea gândirii critice și creative; 

 încurajarea autodepășirii. 



Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 

Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

86 

 

 

 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: 

Plecând de la principiile de bază ale drepturilor omului, ale vieţii, dreptăţii, libertăţii, 

echităţii, elevii, vor fi iniţiaţi şi stimulaţi să înţeleagă, să reflecteze, să analizeze spaţiul valorilor 

democratice ale drepturilor lor, al respectării demnităţii şi recunoaşterii capacităţii de a 

contribui la propria dezvoltare, potrivit Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Copilului. 

Copiii trebuie să beneficieze de drepturile generale ale omului, de o oarecare autonomie, 

respect, egalitate şi dreptate. Tu, copile ai dreptul la timp liber, odihnă, vacanță, joacă, să te 

implici în diverse activități în funcție de vârsta și interesele tale: sport, muzică, pictură, jocuri 

cu prietenii sau la calculator și altele. 

Aceste activităţi ar trebui să ajute elevii să-și dezvolte talentele şi aptitudinile, să se relaxeze, 

să aibă energie pentru şcoală şi alte activităţi la care participă, să-i ajute să comunice și să își 

îmbunătățească relațiile cu cei din jurul tău. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

 Momentul organizatoric – 2 minute 

- profesorul pregătește materialele de lucru și asigură liniștea necesară bunei desfășurări 

a lecției. 

 Anunţarea titlului şi a obiectivelor – 1 minut 

- profesorul scrie pe tablă titlul lecției și le prezintă elevilor obiectivele. 

 Captarea atenţiei – 10 minute 

Joc didactic: Găseşte perechea 

Elevii vor primi cartonaşe ilustrate şi vor avea ca sarcină de lucru să asocieze fiecărui drept, 

îndatorirea care derivă din acesta.( Anexa 1). 

 Activități – 30 minute 

a) Definirea termenilor cheie: Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția 

asupra Drepturilor Copilului adoptată de către Adunarea Generala a Națiunilor Unite la data de 

20 noiembrie 1989. Convenția a fost asumată și de România prin adoptarea legii Legea nr. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Conven%C8%9Bia_asupra_Drepturilor_Copilului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conven%C8%9Bia_asupra_Drepturilor_Copilului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Conven%C8%9Bia_asupra_Drepturilor_Copilului
https://ro.wikipedia.org/wiki/ONU


Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 

Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

87 

 

 

 

18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului (publicată în Monitorul 

Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001). Documentul definește drepturile și principiile dezvoltării 

normale a unui copil. Îndatorire obligație morală; sarcină obligatorie, datorie. 

Convenția privind Drepturile Copilului incorporează, mai mult decât oricare alt 

document, întreg spectrul drepturilor omului – civile, politice, economice, sociale și culturale 

cu scopul de a asigura dezvoltarea completa a potențialului copiilor într-o atmosfera de libertate, 

demnitate și justiție. Convenția definește într-un mod cuprinzător drepturile copilului. 

UNICEF se îngrijeşte de situaţia copiilor din întreaga lume, de drepturile copilului. 

Exercițiu. Elevilor li se prezintă o povestioară în care este încălcat dreptul la joc, odihnă, 

recreere, timp liber. (ANEXA 2). Aceștia sunt rugați să identifice dreptul care a fost încălcat  și 

să exeplifice alte situații de încălcare a acestui drept, situații personale sau situații întâlnite la 

alți copii. 

b) Orice drept are și o îndatorire! 

1. Activitatea începe cu intervenția profesorului care le spune elevilor că au îndatorirea 

de a include pe oricine în jocurile lor și de a petrece timpul liber într-un mod plăcut și sănătos. 

Elevii sunt rugați să răspundă la întrebarea: Cum imi petrec timpul liber? 

În continuare vor alcătui o piramidă cu activități de petrecere a timpului liber, astfel încât 

pe cea mai înaltă treaptă vor trece cea mai aleasă modalitate de petrecere a timpului, iar pe cea 

mai joasă treaptă cele mai puțin alese și mai dăunătoare sănătății copiilor modalități de petrecere 

a timpului liber. ( ANEXA 3) 

2. Activitate în cooperare: Fiecare grup primește un plic secret, cu mesajul: 

a. Ce fel de activități recreative preferați? ( plic orange) 

b. Ce fel de activități practicate în timpul liber considerați că dăunează sănătații copiilor? 

(plic roșu) 

c. Cum ne alegem partenerii de joacă, de plimbare, etc.? (plic galben) 

d. Când considerați că vi s-a încălcat dreptul la timp liber? (plic albastru) 

http://dexonline.net/definitie-moral
http://dexonline.net/definitie-sarcin%C4%83
http://dexonline.net/definitie-sarcin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drepturile_copilului


Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 

Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

88 

 

 

 

După ce fiecare echipă și –a ales liderul acesta stabilește planul de lucru, urmând ca 

următorul lider, ajutat de echipă să găsească exemple din viața lor personală, pentru a 

completa activitatea. La final profesorul ascultă părerea fiecăruia, oferind sugestii, 

recomandări. 

 Evaluare și feed-back- 7 minute 

Joc didactic: Elevii sunt antrenați într-un joc numit Mima. Aceștia vor mima fiecare pe rând 

activități de petrecere a timpului liber, iar ceilalți vor trebui să le ghicească. 

Profesorul apreciază activitatea elevilor și evidențiază aspectele pozitive. Se verifică realizarea 

obiectivelor. 
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ANEXA 1 
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ANEXA 2 
 

Odihna 

 
A fost odată un băiat pe nume Cătălin. Când se întorcea de la școală, abia dacă 

mânca ceva. Sărea direct cu nasul în cărți și niciodată nu-și acorda puțin timp pentru 

recreere. Din ce în ce el devenea tot mai obosit la școală și nu mai putea face față. 

Într-o zi, el a fost rugat de doamna învățătoare să facă un proiect, dar el nu era 

capabil și a luat o notă proastă. 

De atunci el s-a hotărât să iasă afară, să se joace cu prietenii, dar să nu neglijeze nici 

învățătura. 
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ANEXA 3 
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LECŢIA 10 

 
 

TITLUL LECȚIEI: UN COPIL FERICIT, UN COPIL ÎMPLINIT 

TEMA (MODULUL): COPIII, PROMOTORI AI PROPRIILOR DREPTURI 

TIPUL LECȚIEI: de dezvoltare a unor aptitudini practice și artistice. 

TIMP ALOCAT: 50 minute 

CLASA: V-VI 

PROFESOR : Zehan Platon Ana, Duşa Emeşe Tunde, Filip Carmen Magdalena, Dancu Maria 

Adriana, Seicean Rodica, Schenker Mureşan Sorina Emilia 

OBIECTIVE: 

- să definească conceptul de fericire; 

- să identifice starea de fericire; 

- să întocmească o listă cu activități care pot induce starea de fericire; 

- să elaboreze un colaj; 

METODE DIDACTICE: COLAJUL, brainstorming. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: pe grupe 

RESURSE MATERIALE: flipchart, foaie flipchart, jetoane cu imagini, foarfece, lipici, 

marker, acuarele, reviste, ziare. 

RESURSE UMANE: clasa de elevi, profesorul 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 dezvoltarea muncii în echipă, a abilităților de comunicare și colaborare; 

 dezvoltarea intuiției și a creativității; 

 dezvoltarea abilității de a gândi neconvențional, creativ; 

 creșterea stimei de sine. 

MOTIVAȚIA ALEGERII TEMEI: 

Succesul școlar depinde în mare măsură de starea de bine a elevilor, atât la școală, cât și 

acasă în sânul familiei. Toți copiii au dreprul la fericire. Aceasta poate fi asigurată de cei din 
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anturajul acestuia (părinți, frați, rude, profesori, colegi de școală, prieteni de joacă, etc.). Însuși 

elevul este responsabil să-și găsească căile și activitățile care să-i asigure fericirea. 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI: 

● Momentul organizatoric – 3 minute 

Profesorul organizează clasa în două grupe mari, plasând și băncile în așa fel încât să se 

poată organiza două ateliere de lucru. 

Profesorul propune un joc: Ecusonul. Fiecare elev primeşte câte o foaie de dimensiunea unei 

cărţi de vizită pe care îşi va scrie prenumele, pe verticală, cu litere de tipar după care să realizeze 

acrostihul prenumelui cu propriile trăsături de caracter. În dreptul acrostihului, elevul va realiza 

un desen reprezentativ pentru el. La finalul activităţii fiecare elev îşi prezintă ecusonul în faţa 

colegilor. (Anexa 1) 

● Anunţarea subiectului şi a obiectivelor – 2 minute 

Profesorul le spune elevilor că un copil căruia i se respectă toate drepturile, este un copil 

fericit şi împlinit. Scrie pe tablă titlul lecției și le enumeră elevilor obiectivele și activitățile ce 

urmează a fi desfășurate. 

Titlul – Un copil fericit, un copil împlinit. 

1. să definească conceptul de fericire; 

2. să identifice starea de fericire; 

3. să întocmească o listă cu activități care pot induce starea de fericire; 

4. să elaboreze un colaj; 

● Captarea atenţiei – 2 minute 

Profesorul împarte grupelor câte un plic cu imagini, și le cere elevilor să spună care este 

starea emoțională a personajelor din imagine.(anexa 2 – anexa 7) 

● Activități – 38 minute 

1. Definirea conceptului de fericire/dreptul la fericire 

Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului adoptată 

de către Adunarea Generala a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. Convenția a fost 
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asumată și de România prin adoptarea legii Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu 

privire la drepturile copilului (publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001). 

Convenția privind Drepturile Copilului incorporează, mai mult decât oricare alt document, 

întreg spectrul drepturilor omului – civile, politice, economice, sociale și culturale cu scopul de 

a asigura dezvoltarea completa a potențialului copiilor într-o atmosfera de libertate, demnitate 

și justiție. Convenția definește într-un mod cuprinzător drepturile copilului. UNICEF se 

îngrijeşte de situaţia copiilor din întreaga lume, de drepturile copilului. 

Fericirea este o stare mentală de bine, fiind caracterizată de emoții pozitive sau plăcute, de 

la mulțumire la bucurie intensă. 

Folosind metoda brainstormingului, profesorul le cere elevilor pe grupe să completeze un 

tabel care este schițat pe o foaie de flipchart. (Anexa 8). Completând acest tabel se va naște o 

listă de activități și momente care definesc fericirea elevilor/copiilor. Răspunsurile se vor 

discuta de către elevi sub supravegherea profesorului. 

2. Elaborarea unui colaj pe tema ,,Un copil fericit, un copil împlinit!” 

Folosind metoda colajului profesorul le cere elevilor să reprezinte prin tehnici de decupare 

și lipire pe foaia de flipchart pusă la dispoziția fiecărei echipe, un colaj cu tema „Dăruim 

zâmbete”. Se cere de fapt integrarea artei și a jocului în munca de echipă, pentru elaborarea 

unei planșe colective de tip colaj, care să reprezinte/descrie prin imagini sugestive tema aleasă. 

Elevii sunt încurajați să folosească limbajul nonverbal, să fie creativi, să gândească reflexiv, 

sintetic, fiindu-le interzisă comunicarea verbală pe toată durata exercițiului. 

Etapele exercițiului: 

 Selectarea imaginilor/textelor din revistele aduse de elevi în prealabil; 

 Decuparea și lipirea imaginilor selectate pe foaia de flipchart; 

 Motivarea alegerilor personale în ceea ce privește aportul adus la realizarea colajului, 

explicând celorlalți elevi simbolistica elementelor folosite. 

Această etapă este supravegheată și condusă de către profesor. 

● Evaluare și feed-back- 5 minute 
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Profesorul apreciază materialele realizate de către elevi. 

Fiecare elev își prezintă ”ecusonul” de la începutul activității și un lucru/ situație/ om ce îi 

aduce sentimentul de fericire/ ce îl face să zâmbească. 
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ANEXA 1 
 

 

 
SENSIBILITATE 

ONESTITATE 

RESPONSABILITATE 

IERTARE 

NEMULȚUMIRE 

ASCULTARE 

 
BUNĂTATE 

IERTARE 

ASCULTARE 

NEATENȚIE 

CINSTE 

AUTOCONTROL 

 
CURAJ 

REZISTENȚĂ 

INTELIGENȚĂ 

SINCERITATE 

TOLERANȚĂ 

INIȚIATIVĂ 

 
RECUNOȘTINȚĂ 

AUTOCONTROL 

RĂBDARE 

ENTUZIASM 

SIGURANȚĂ 
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ANEXA 2 
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ANEXA 3 
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ANEXA 4 
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ANEXA 8 
 

 

 SUNT FERICIT CÂND... 
 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

,,, ... 

... ... 

 

 

Răspunsuri posibile date de elevi 

 
 

SUNT FERICIT CÂND... 
 

… mă simt bine ... merg în vacanță cu părinții 

… sunt cu prietenii mei … mă trezesc târziu 

… merg la bunici. … sunt la școală cu colegii 

… iau o notă bună la școală … îmi fac prieteni noi 

… mă joc … vizionez un film 

...primesc cadouri … ajut pe cineva 
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2.2. Descrierea detaliată a metodelor inovative învăţate 

în cadrul proiectului “Învăţăm împreună” 

 

 

TITLUL METODEI: COLAJ 

TIPUL METODEI: metoda este interactivă 

METODE DE FIXARE ȘI IMPLEMENTARE: metode practice, lucru în echipă 

OBIECTIVE: 

● Să dezvolte creativitatea 

● Să utilizeze limbajul nonverbal 

● Să dobândească noi cunoștințe prin recunoaștere, identificare, descriere și asociere 

FUNCȚII: 

● motivațională - de stimulare a interesului cognitiv, de susținere a procesului de învățare; 

● formativ-educativ-compensatorie - de exersare, antrenare și dezvoltare a proceselor psihice 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: pe echipe 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI 

1. Elevii se împart în două echipe. 

2. Profesorul solicită reprezentarea prin tehnici de decupare și lipire pe foaia de flipchart 

pusă la dispoziția fiecărei echipe a temei propuse. Se cere de fapt integrarea artei și a 

jocului în munca de echipă, pentru elaborarea unei planșe colective de tip colaj, care să 

reprezinte/descrie prin imagini sugestive tema aleasă. Elevii sunt încurajați să folosească 

limbajul nonverbal, să fie creativi, să gândească reflexiv, sintetic, fiindu-le interzisă 

comunicarea verbală pe toată durata exercițiului. 

3. Se selectează din reviste, ziare și materiale aduse la clasă, de texte, imagini și elemente 

care să descrie cât mai sugestiv tema propusă. 
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4.  Toți elevii lucrează fără să vorbească: decupează, rup, lipesc imaginile, textele, desenele, 

materialele selectate în etapa precedentă; astfel, planșa finală va fi o compoziție colectivă 

de tip colaj. 

5.  Fiecare elev care a participat la activitate va motiva alegerile personale în ceea ce privește 

aportul adus la realizarea colajului, explicând celorlalți participanți simbolistica 

elementelor folosite. 

În această etapă elevii stau in semicerc în jurul colajului expus, ascultând explicațiile oferite de 

către colegii lor. Profesorul conduce discuția finală. 

RESURSE MATERIALE: coală de flipchart, reviste, ziare, creioane/markere/carioci, acuarele, 

materiale diverse. 

RESURSE UMANE: profesor, clasa de elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE 

● dezvoltarea muncii în echipă, a abilităților de comunicare și colaborare 

● dezvoltarea intuiției și a creativității 

● dezvoltarea abilității de a gândi neconvențional, creativ 

● creșterea stimei de sine 

 

 

 
TITLUL METODEI: COMMITMENT (ANGAJAMENT) 

TIPUL METODEI: 

 metodă de fixare, consolidare şi evaluare. 

OBIECTIVE: 

 să formuleze decizii personale 

 să se angajeze a respecta deciziile luate 

 să-și dezvolte încrederea în forțele proprii 

FUNCȚII: 
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 motivaţională - de stimulare a interesului de cunoaştere în procesul de învățare; 

 formativ-educativă - de antrenare, exersare şi dezvoltare a proceselor psihice. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, pe grupe, individual 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI 

-context- 

1. Discuție despre luarea deciziilor independente, conform temei propuse 

2. Lucru individual sau în echipă, folosind fişa de lucru sau o temă de reflecţie 

3. Analiză individuală sau de grup a temei propuse 

-metoda propriu-zisă- 

1. La finalul dezbaterii temei propuse, profesorul le cere elevilor să se grupeze în spatele 

clasei. 

2. Apoi îi invită să formuleze mental un angajament personal dezirabil pe care să se oblige 

a-l respecta, după următoarea formulă: 

„ De azi înainte, în viața mea de......, voi spune DA*....și NU**. .. ” 

*(lucrul pe care se angajează să îl îndeplinească) 

**( lucrul pe care se angajează să-l evite sau să nu îl mai facă) 

3. După ce toți participanții au înțeles ce trebuie să facă și s-au grupat în spatele clasei, 

profesorul îi invită să vină pe rând spre partea din față, unde sunt așteptați de către 

acesta, rostind cu voce tare angajamentul asumat. 

RESURSE MATERIALE - fișa de lucru sau subiectul de reflecţie specific temei studiate 

RESURSE UMANE - profesor, clasa de elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE 

 exersarea luării rapide a deciziilor, în diferite situaţii 

 dezvoltarea intuiției şi a responsabilităţii 

 conştientizarea importanţei respectării unui angajament luat 

 creșterea stimei de sine și a încrederii în forţele proprii 
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TITLUL METODEI: ,,DA, ȘI...” 

TIPUL METODEI: 

 metodă de fixare şi consolidare a cunoștințelor 

 metodă de evaluare 

 metodă de reflecție 

OBIECTIVE: 

 să încurajeze comunicarea în cadrul unui grup 

 să asigure interacțiuni pozitive între elevi 

 să dezvolte încrederea în forțele proprii 

 să încurajeze creativitatea în grup 

FUNCȚII: 

 motivaţională - de stimulare a interesului cognitiv, de susținere a procesului de învățare; 

 formativ-educativă - de antrenare, exersare şi dezvoltare a proceselor psihice. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: frontal, în echipe, individual 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI 

-context: 

Pornind de la o temă interesantă şi atractivă aleasă de către profesor, elevii comunică unii cu 

ceilalţi, interacționează și participă activ la discuții dirijate. Toate ideile sunt valorificate. 

Profesorul nu emite judecăți de valoare cu privire la ideile elevilor, chiar dacă acestea nu sunt 

suficient de consistente sau pertinente. Astfel, toţi elevii se simt apreciați şi îşi exprimă liber 

părerile, fără teama de a greşi, în timp ce învață un nou conținut. 

- desfășurare: 

Este un exercițiu care permite membrilor echipei să interacționeze unul cu celălalt într-un mod 

relaxant, ușor, creativ şi amuzant. 

Elevii stau într-un cerc. Primul elev emite o părere personală cu privire la o temă discutată 

anterior sau propusă spre dezbatere. Apoi restul participanților (din clasă sau grupă), adaugă, 
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rând pe rând, câte o propoziție care trebuie să înceapă cu „Da, și...” Fiecare propoziție nou 

adăugată trebuie să se refere la afirmația anterioară și să aibă același început „Da, și...” 

Astfel, elevii pot să-şi împărtăşească ideile într-o manieră liberă, fără constrângeri, purtând 

o discuţie prietenoasă şi respectuoasă, ieşind din zona lor de confort. 

Profesorul trebuie să se asigure că fiecare elev a avut cel puţin o intervenţie şi că exerciţiul 

decurge conform regulilor. 

RESURSE MATERIALE- manuale, suport de curs 

RESURSE UMANE - profesor, clasa de elevi 

REZULTATE AȘTEPTATE 

 formarea abilităţilor de comunicare activă

 stimularea interacţiunilor pozitive între elevi

 creşterea stimei de sine

 stimularea interesului pentru învăţare

 dezvoltarea creativității

 

TITLUL METODEI: LEAD- IN FROM ANY CHAIR 

TIPUL METODEI: Metodă de comunicare 

OBIECTIVE: 

 Să încurajeze spiritului de inițiativă

 Să asigure în cadrul grupuluiun climat psihosocial bazat pe motivare 

internă Să crească dorința de colaborare în cadrul grupului

FUNCȚII: 

motivatională - de stimulare a motivației elevilor/cursanților 

antrenare- creșterea participării la activitatea grupului 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: 

 frontal
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 individual în grup

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI 

-context: 

Dezbateri/discuții pe o temă propusă. Lucru în echipă folosind fișa de lucru specifică temei 

abordate. 

Toți cei implicați, elevi/cursanți,dețin alternativ rolul de conducător/lider, valorificându-și 

astfel potențialul personal. Profesorul/trainerul permite elevilor/cursanților să realizeze 

performanțe proprii în cadrul grupului. 

Această metodă se folosește cu succes atunci când, în cadrul unei echipe, sarcina de lucru 

este comună, cum ar fi: 

 realizarea unui proiect educativ

 proiectarea unei activități de inițiativă cetățenească

 realizarea unei sarcini de lucru care presupune mai multe etape (dezbatere, colectare de 

informații, proiectare, executare- STORMING, NORMING, FORMING, 

PERFORMING)

-metoda propriu-zisă: 

1. Se formează echipe de maxim 10 participanți, aplicând o metodă de selecție imparțială, 

la alegerea trainerului/profesorului, în funcție de numărul total de persoane care vor lua parte 

la activitate. 

2. Pentru fiecare etapă de lucru din cadrul metodei se numesc alți doi lideri care vor purta 

responsabilitatea totală a acțiunilor echipei. 

3. Profesorul/trainerul explică principiul acestei metode întregii clase. Formează echipele 

și cere fiecărei grupe să-și numească primii doi lideri. 

4. Prima etapă constă în stabilirea unui plan de lucru, identificarea obiectivelor, a 

modalităților de realizare și a rezultatelor așteptate. Primilor doi lideri le revine 

responsabilitatea de a organiza planul de lucru. 
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5. Celelalte etape sunt conduse, pe rând, de câte alți doi lideri care trebuie să continue și 

să ducă la îndeplinire sarcinile propuse, astfel încât obiectivele generale să fie îndeplinite iar 

rezultatul să fie cel așteptat. 

6. La final, are loc un feed-back de grup. Fiecare participant exprimă propria opinie cu 

privire la punctele tari și punctele slabe ale fiecărei etape și oferă eventualesugestii de 

îmbunătățire. 

7. Elevii/cursanții sunt încurajați să identifice idei variate de rezolvare a sarcinilor de 

lucru, și li se adresează câteva întrebări ajutătoare, dacă este cazul, pentru a le dezvolta 

gândirea. Trainerul/profesorul arată respect și considerație pentru fiecare idee exprimată, 

oferind un feed-back pozitiv personal fiecărui participant. 

Rezultate așteptate: 

 leadership adaptat situației 

 colaborare eficientă și crescută între elevi/cursanți 

 creșterea stimei de sine 

 încurajarea autodepășirii 

 

STUDIU DE CAZ 

Studiul de caz reprezintă o metodă de confruntare directă a participanţilor cu o situaţie reală, 

autentică, luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situaţii şi evenimente 

problematice. Scopurile acestei metode interactive, valoroasă din punct de vedere euristic şi 

aplicativ constau în: 

 realizarea contactului participanţilor cu realităţile complexe, autentice dintr-un domeniu 

dat, cu scopul familiarizării acestora cu aspectele posibile şi pentru a le dezvolta 

capacităţile  decizionale, operative,  optime  şi  abilităţile   de   a   soluţiona 

eventualele probleme, respectiv tratarea cu maturiate a situaţiilor; 
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 exersarea capacităţilor organizatorice, de conducere, de evaluare şi decizie asemeni 

unei situaţii reale. 

Metoda studiului de caz presupune parcurgerea de către elev a unor etape, la sfârșitul cărora 

acesta își va prezenta rezultatul muncii sale. 

Etapele elaborării studiului de caz: 

 etapă pregătitoare, în care elevii primesc bibliografie, sugestii pentru dezvoltarea temei 

sau sarcini de lucru concrete pentru explorarea temei; 

 după o documentare prealabilă, elevii vor realiza o prezentare generală a temei, cu 

inserarea unor fragmente din texte ilustrative. 

Regulile desfăşurării metodei au în vedere în special „cazul” ales. 

Astfel, pentru ca o situaţie să poată fi considerată şi analizată precum un „caz” reprezentativ 

pentru un domeniu, ea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 să fie autentică şi semnificativă în raport cu obiectivele prefigurate; 

 să aibă valoare instructivă; 

 să aibă un caracter incitant, motivând participanţii la soluţionarea lui; 

 să corespundă pregătirii şi intereselor acestora; 

 să solicite participarea activă a tuturor elevilor în obţinerea de  soluţii,  şi  să  îşi  

asume responsabilitea rezolvării cazului. 

Avantajele metodei studiului de caz sunt următoarele: 

 prin faptul că situaţia-caz, aleasă de profesor, aparţine domeniului studiat, iar elevii sunt 

antrenaţi în găsirea de soluţii, se asigură o apropiere a acestora de viaţa reală şi de 

eventualele probleme cu care se pot confrunta, „familiarizându-i cu o strategie de 

abordare a faptului real”; 

 prin  faptul   că   are   un pronunţat   caracter   activ,   metoda   contribuie   la 

dezvoltarea capacităţilor psihice, de analiză critică, de elaborare de decizii şi de 

soluţionare promptă a cazului, formând abilităţile de argumentare; prin faptul că se 
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desfăşoară în grup, dezvoltă inteligenţa interpersonală, spiritul de echipă, toleranţa şi 

ajutorul reciproc. 

 
TITLUL METODEI: MAŞINA DE SPĂLAT 

TIPUL METODEI: joc didactic 

OBIECTIVE: 

 Să dezvolte interacţiuni pozitive între elevi; 

 Să asigure în cadrul grupului un climat bazat pe motivare internă; 

 Să crească dorința de colaborare în cadrul grupului. 

FUNCȚII: 

motivatională - de stimulare a motivației elevilor/cursanților 

antrenare- creșterea participării la activitatea grupului 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: 

 frontal 

 în grup 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI 

- metoda propriu-zisă: 

Acest joc poate fi utilizat în zilele posomorâte, zile care îi fac pe unii copii să fie trişti fără 

un motiv anume, sau în zilele în care copiii sunt tensionaţi din diverse motive (iminenţa unui 

test, de exemplu). Vom utiliza trei cartonaşe rotunde pe care am desenat o faţă zâmbitoare, o 

faţă tristă şi o faţă care plânge cu lacrimi. Eu am lipit cartonaşele pe perete şi i-am rugat pe 

copii să se încoloneze în dreptul cartonaşului care exprimă cel mai bine starea lor emoţională 

din acel moment. Copiii care s-au asezat în dreptul feţei zâmbitoare sunt cei care vor alcătui 

„maşina de spălat”, iar mâinile lor vor fi paletele care învârt „hainele” în maşina de spălat. 

„Hainele” sunt copiii din dreptul cartonaşului cu faţa cere plânge. În funcţie de situaţie, copiii 

aşezaţi în dreptul feţei triste pot fi ori „maşina de spalat” ori „haine”, învăţătorul fiind cel care 
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poate decide cel mai bine acest lucru (copii prea mulţi sau prea puţini într-o echipă, frcvenţa cu 

care unul dintre copii revine la faţa care plânge şi motivaţia lui etc.). Copiii care formează 

maşina de spălat se aşează pe două rânduri, faţă în faţă. „Hainele” vor trece una câte una printre 

ei şi vor fi atinse de „paletele” maşinii de spălat, primind câte un sfat, o apreciere sau o vorbă 

bună de la colegii veseli în ziua respectivă. Dacă acestea au avut efect, vom vedea la o nouă 

încolonare a copiilor în dreptul celor trei cartonaşe cu feţe. În funcţie de rezultat, putem repeta 

jocul sau putem apela la alte metode. 

Rezultate așteptate: 

 colaborare eficientă și crescută între elevi/cursanți

 creșterea stimei de sine

 

TITLUL METODEI: SCAUNUL AUTORULUI (DUPĂ VARIANTA SCAUNUL 

FIERBINTE) 

TIPUL METODEI: 

 metodă de evaluare

 metodă de reflecție 

OBIECTIVE:

 să încurajeze comunicarea în cadrul unui grup

 să asigure interacțiuni pozitive între elevi

 

FUNCŢII: 

 formativă - antrenare și dezvoltare a proceselor psihice și a creativității 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: 

 frontal 

DESCRIEREA ETAPELOR DE REALIZARE A METODEI: 

 context: 
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Metoda ,,scaunul autorului /fierbinte” îi ajută pe elevi/cursanți să pătrundă mai adânc într- 

un subiect pe care îl studiază/o activitate pe care o desfășoară, fiecare asumându-și rolul în 

cadrul grupului. Este potrivită ca etapă finală a unei sesiuni/lecții în care munca a fost organizată 

pe echipe având ca finalitate îndeplinirea unui obiectiv comun (realizarea unui proiect, a unei 

activități practice, etc) 

 metoda propriu-zisă (desfășurarea): 

Elevii/cursanții lucrează în grupuri pentru a studia un subiect sau pentru a realiza o 

temă/proiect. După încheierea activităților, în fiecare grup are loc o analiză a activității fiecărui 

membru, sub formă de feed-back. 

Această analiză este realizată astfel: Fiecare membru al grupului se va așeza pe rând pe 

,,scaunul fierbinte” iar ceilalți membrii îi oferă feed-back cu privire la activitatea desfășurată 

apreciind raspunsul corect utilizând două propoziții succinte având următorul început: 

Ai ajutat grupul atunci când........................... 

Aș vrea să văd mai mult din........................... 

Nu se permite nicio altă formă de exprimare, descurajându-se în mod special folosirea 

cuvintelor cum ar fi: „Mi-a plăcut atunci când.../nu mi-a plăcut atunci când ” care sunt destul 

de tentante, dat fiind faptul că la finalul unei activități comune există deseori nemulțumiri 

personale. Scopul acestui exercițiu este tocmai depășirea acestor stări și evitarea stereotipurilor 

sau a judecăților superficiale pe care tindem să le fabricăm despre ceilalți, pe de o parte, și 

confruntarea cu propria imagine pe de altă parte. 

REZULTATE AȘTEPTATE 

- feed-back în interiorul grupului; 

- întelegerea mai profundă a unor noțiuni/a unui rol; 

- exersarea abilităților de analiză; 

- creșterea stimei de sine; 

- validarea în cadrul grupului. 
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Partea a III-a. 

 
 

Abordarea relaţiei cu părinţii 

 

 

 
Având în vedere faptul că opționalul elaborat se referă în special la drepturile copiilor, 

în acest capitol ne propunem să abordăm tema violenței în familie, deoarece, în cele mai multe 

cazuri este încălcat dreptul copilului la protecție împotriva violenței, abuzului și exploatării, 

fie de natură fizică, verbală sau /și emoțională. 

Deși de multe ori invizibilă, violența împotriva copiilor este un fenomen din ce în ce 

mai răspândit în România. Statisticile arată că violența este în creștere, în toate formele ei de 

manifestare. În ultima perioadă unele forme de violență au crescut ca intensitate, iar altele sunt 

trecute cu vederea sau luate drept manifestări ale normalității. Din punctul de vedere al 

UNICEF, una dintre principalele probleme este aceea că violența împotriva copiilor, mai ales 

abuzul verbal și psihologic (țipatul, înjosirea sau amenințarea) și unele forme de pedeapsă 

corporală (pălmuirea sau trasul de păr) nu sunt recunoscute ca fiind o problemă. O evaluare 

UNICEF4 arată că cea mai des întâlnită formă de disciplinare și pedeapsă este ridicarea vocii, 

urmată de amenințare și bătaie. Violența domestică este percepută adesea ca fiind ceva obișnuit 

și 60% din populație consideră normale comportamentele violente în familie5. 

UNICEF România dorește să atragă atenția asupra fenomenului de violență împotriva copiilor 

și să crească nivelul de informare și conștientizare a populației cu privire la formele violenței, 

în special cu privire la abuzului verbal. Conștientizarea este primul pas spre schimbarea unor 

atitudini și practici care afectează dezvoltarea copiilor. Protejarea copiilor de orice formă de 

 
 

4 Sprijinirea copiilor invizibili, Al doilea raport de evaluare, UNICEF Romania, 2013 (proiect demonstrativ de 

dezvoltare de servicii bazate pe comunitate, implementat în opt județe din România). 
5Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie, Ministerul Muncii, Familiei 

și Protectiei Sociale, 2012 
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violență este un drept fundamental, garantat de Convenția cu privire la Drepturile Copilului, 

precum și de alte tratate și standard cu privire la drepturile omului. Din păcate, violența este, în 

continuare, parte din viața copiilor – indiferent de statutul lor social sau economic, de cultură, 

religie sau etnie – și are consecințe imediate și pe termen lung. 

Copiii care au fost abuzați sau neglijați au de multe ori întârzieri de dezvoltare, au 

dificultăți de învățare și au note mici la școală. E posibil ca acești copii să aibă o stimă de sine 

scăzută și să sufere de depresie ceea ce, poate duce, în cazuri extreme, la comportamente 

riscante sau auto-vătămare. Copiii care sunt martori la acte de violență pot avea tulburări 

asemănătoare. Copiii care au crescut într-o familie sau într-o comunitate violentă au tendința 

de a internaliza violența ca pe o metodă de soluționare a disputelor, repetând modelul de abuz 

și violență asupra propriilor soți, parteneri și copii. Pe lângă efectele dramatice asupra 

indivizilor și familiilor, violența împotriva copiilor are un cost important din punct de vedere 

social și economic – de la ratarea unui potențial la productivitate redusă. 

Violența reprezintă ameninţarea sau utilizarea intenţionată a forţei fizice sau a puterii 

asupra sinelui, altuia sau asupra unui grup ori comunităţi, care antrenează sau riscă puternic 

să antreneze un traumatism, un deces, o alterare psihologică, o dezvoltare precară sau 

privaţiuni. 

Formele 

violenței 

  
Locurile unde poate apărea violența împotriva copiilor 

(OMS, 2002)  (UNICEF, 2006) 

fizică  acasă și în familie 

sexuală  la școală 

psihologică  în instituții de îngrijire 

privaţiuni  în justiție 

neglijenţă  în comunitate 

  la locul de muncă 



Working together for a green, competitive and inclusive Europe 

Titlul proiectului:”Învățăm împreună”. Nr. contract: 2018-EY-PICR-R1-0006 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, 

fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a 

Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autorului/autorilor. 

122 

 

 

 

Părinții și familia sunt principalii "formatori ai copiilor", sunt singurele exemple de 

comportament pe care copiii le au în primii ani de viață. Multă vreme după inițializarea 

socializării (la grădiniță sau la școală), familia este punctul de referință al copiilor. Tot ce fac 

sau spun părinții este un exemplu pentru copii. Copilul ia ca reper de normalitate orice act al 

părintelui, el va avea impresia că reacția părintelui într-un anumit moment este singura reacție 

posibilă, ca "așa se face." Iar acest lucru va lăsa urme imposibil de șters mai târziu. Din această 

cauză, este important să înțelegem că părinții sunt principalii agenți de schimbare, fie pentru 

îmbunătățirea relațiilor cu copilul, fie pentru obținerea unor schimbări de comportament la 

copii. 

Pe de altă parte, trebuie înțeles că părinții trebuie să fie principalii parteneri de discuție și 

intervenție atunci când se dorește o schimbare de atitudine și comportament din partea lor. 

Părinții nu trebuie să fie doar „subiecți”, ei trebuie să fie informați, să li se ceară părerea și 

trebuie să știe că se ține cont de opinia lor. În părinți trebuie construită, sădită dorința de a se 

schimba, iar apoi părinții trebuie sprijiniți să inițieze și să mențină schimbarea. 
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Implicarea părinților, cei mai importanți actori în combaterea fenomenului violenței asupra 

copiilor, se poate face atât prin întâlniri individuale (consiliere sau discuții), cât și în cadrul unor 

întâlniri de grup – cursuri de educație parentală, diverse ateliere de lucru, grupuri de suport. 

În cele ce urmează, vă propunem o serie de activități, grupate în două ateliere de lucru, cu scopul 

de a le oferi părinților posibilitatea de a învăța și de a adopta anumite atitudini și 

comportamente, în folosul copiilor. În cadrul acestor ateliere, părinții vor primi informații 

despre principiile și metodele disciplinării pozitive, precum și exemple de activități pe care le 

pot face cu copiii pentru îmbunătățirea relațiilor cu aceștia și reducerea actelor de violență 

împotriva copiilor. 

 

 

ATELIERUL I 

În primul rând ce ne propunem cu acest prim atelier este să îi provocăm la reflecție pe 

părinți, punându-le anumite întrebări și prezentându-le anumite date. 

Astfel, primul obiectiv al acestui atelier este să îi determinăm pe participanți să își dea 

răspunsul la întrebarea „Ce înseamnă a fi părinte". Acest obiectiv va fi realizat prin 

implementarea a 3 activități, numerotate 1a, 1b și 1c. Activitatea 1c e prezentată în două 

variante: una pentru participanți cu un nivel bun de alfabetizare, iar cealaltă pentru participanți 

slab sau deloc alfabetizați. 
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________________________________________________________________________ 

 

Al doilea obiectiv al atelierului este de a introduce participanții în sfera disciplinei 

pozitive, prin prezentarea și procesarea unor concepte de bază, definiții și principii ale acestei 

abordări de disciplinare și educare a copilului. Noțiunile vor fi introduse pe bază de prezentare 

și discuții. 

La finalul atelierului, vă sugerăm să invitați și copiii participanților, pentru a lucra 

împreună la aplicarea principiului 2 al disciplinei pozitive, precum și pentru a vă asigura că atât 

părinții cât și copiii înțeleg tema de casă pe care le-o veți da părinților pentru atelierul 2: să 

aducă o listă cu 3-5 treburi zilnice pe care copilul e în egală măsură de acord cu părintele că le 

poate face. E important să se înțeleagă atât de părinți, cât și de copii, că aceste treburi zilnice 

nu trebuie impuse nici de o parte nici de cealaltă și că odată întocmită lista înseamnă că ambele 

părți sunt de acord cu ce conține aceasta. La atelierul 2 copiii vor fi din nou prezenți pe final, 

prin urmare veți avea ocazia să verificați dacă negocierea s-a produs cu adevărat sau nu. Dacă 

ea nu a fost o negociere reală, veți avea în atelierul 2 timp alocat pentru rediscutarea și 

finalizarea listei de comun acord între părinte și copil. 

Vă încurajăm să scrieți motto-ul atelierului într-un loc unde să poată rămâne afișat pe 

toată durata acestui prim atelier și la care să puteți reveni în timpul discuțiilor și exercițiilor: 

Invitație la reflecție: CE ÎNSEAMNĂ A FI PĂRINTE? 

 
BINE AȚI VENIT, PĂRINȚI! 
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1a. Invitați părinții la o discuție liberă de 3-4 minute pe tema: Ce înseamnă a fi părinte? 

Scopul activităților 1a, 1b și 1c este conștientizarea faptului că a fi părinte implică multe 

responsabilități față de copil. Vrem, de asemenea, să îi ghidăm pe participanți spre 

conștientizarea faptului că nu există părinți buni sau răi și că toți părinții doresc binele copiilor 

lor. 

Pentru a îi ajuta pe participanți să ajungă la un bun nivel de conștientizare a acestor lucruri, 

e foarte important să nu se simtă judecați, evaluați. Prin urmare, e foarte important ca 

facilitatorul/facilitatorii de atelier să nu emită judecăți de valoare de genul „părinte bun" sau 

„părinte rău"! 

Cand am devenit părinți, cât de clare ne erau răspunsurile la întrebări precum cele de 

mai jos, care se constituie în tot atâtea provocări și oportunități? 

 

 
La finalul discuțiilor pe această întrebare, în concluzie, punctați că: 

 

 
Cum e mai bine sa fii 

ca părinte: 

BLÂND 

SEVER 

Ce efecte sunt 
pe termen lung? 
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E important să găsim calea cea mai bună de a comunica cu copilul nostru și mai ales să 

descoperim cât de blânzi sau stricți e bine să fim pentru că dezvoltarea copilului să nu fie 

afectată. De asemenea e important să fim constant blânzi (sau constant severi), astfel încât 

copilul să nu ajungă să privească fiecare dialog sau interacțiune cu noi ca pe o manifestare 

cauzată de „toane". Fiecare om are o anumită dozare de blândețe și strictețe care e atât 

eficientă, cât și confortabilă în comunicarea cu cei din jur. Să aplicăm această dozare și la 

copiii noștri și să nu fim nici prea blânzi, nici prea severi – sau când așa, când așa. 

 

 

 

 

 
 

La finalul discuțiilor pe această întrebare, în concluzie, punctați că: 

Rolurile membrilor familiei sunt un alt subiect foarte important în discuția despre 

violența asupra copilului. Felul în care mama sau tatăl modelează niște comportamente este 

foarte important, așa cum arătam încă din introducere. E esențial să oferim copilului, prin 

comportamentul nostru, niște exemple pozitive și demne de urmat. De exemplu, nu doar mama 

trebuie să fie cea care face treaba în casă sau mâncare – și tatăl trebuie să ajute, ca și copiii, de 

altfel. De asemenea, nu doar tatăl este responsabil pentru veniturile familiei sau ia deciziile 

Într-o familie, cine se ocupă cel mai mult 

de copil: 

MAMA 

 

 
TATĂL? 
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pentru toți membrii familiei – mamele trebuie să participe în egală măsură la luarea deciziilor 

importante! 

 
La finalul discuțiilor pe această întrebare, în concluzie, punctați că: 

E important să avem o viață de familie la care să participe toți membrii în mod egal – 

inclusiv atunci când sunt probleme. Mentalitatea că nu e bine să vorbim despre lucruri grave 

în fața copilului își are rădăcinile în dorința de a nu răni copilul, într-adevăr. Cu toate acestea, 

"ferirea" copilului de aspecte precum disfuncții sau abuzuri în relația dintre părinți îl poate 

răni și mai mult dacă vine brusc și fără nici o pregătire prealabilă. 

1b. Adresați părinților următoarea întrebare (discuție de 2-3 minute): 

Uneori, ca părinți, facem sau spunem anumite lucruri, fără să ne dăm seama că greșim și 

care sunt consecințele acestor lucruri asupra copiilor. Puteți să ne dați niște exemple? 

Scrieti următoarele pe fâșii de hârtie. Împărțiți câte o fâșie fiecărui participant (sau la câte 

doi, dacă aveți un număr mai mare de părinți la atelier) și invitați-i să reflecteze la întrebarea: 

Ce gândește sau simte un copil atunci când părintele...?” 

 Îi dă o palmă copilului; 

 Țipă la copil; 

 Amenință copilul că îl va plezni; 

 Laudă copilul mereu, uneori nejustificat; 

 Este exagerat de grijuliu cu copilul; 

 

 
Daca o să am 

probleme serioase, în 
cuplu sau 

de altă natură, 
ce/cum o să ii 

EXPLIC 
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 Îi ține predică copilului; 

 Nu mai lasă copilul la televizor/calculator; 

 Recompensează copilul tot timpul cu „ceva bun"; 

 Se poartă rece cu copilul pentru că „l-a supărat"; 

 Lasă copilul să își facă de cap; 

 Rezolvă el orice dificultate a copilului; 

 Cedează în fața copilului; 

 Pune copilul la colț. 

Invitați părinții să reflecteze asupra consecințelor pe termen lung ale acestor atitudini și 

comportamente față de copii, completând enunțuri ca în exemplul din ilustrația de mai jos: 

 

 

 

 
 

 

Trageți împreună cu părinții concluziile cu privire la comportamentele care nu sunt 

percepute de părinți, în general, ca greșite, dar pe care copiii le traduc în emoții negative, 

Dacă îi dau o palmă 

Copilul învață că… 

E ok să lovești pe cineva. 
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cu consecințe pe termen lung – de la comportamentul cu părinții, prietenii, colegii și 

profesorii, până la comportamentul cu propria familie mai târziu. 

1c. Invitați părinții să reflecteze la cele două întrebări din tabelul de mai jos. Rugați-i să 

completeze spațiile punctate cu informațiile lor. 

Pentru participanții cu un nivel scăzut de alfabetizare, discutați pe rând fiecare întrebare. 

Consemnați la tablă/pe flipchart, folosind imagini, simboluri sau 1-2 cuvinte, ce împărtășesc 

părinții ca fiind calitățile și defectele copiilor lor, respectiv năzuințele lor pentru calitățile 

acestora în viitor. 

 
 

COPILUL MEU 

CUM E ACUM? CUM AȘ VREA SĂ FIE IN VIITOR? 

- calități și defecte - - ce calități să aibă, la ce să se priceapă - 

……………………………… 

………… 

 
………………………………………… 

……………………………… 

………… 

 

………………………………………… 

……………………………… 

………… 

 

………………………………………… 

……………………………… 

………… 

 

………………………………………… 

Trageți, împreună cu părinții, concluziile acestor discuții. 

 
 

Introducere în disciplina pozitivă 

A învăța copilul autocontrolul și comportamentele acceptabile este o parte integrantă a 

procesului de disciplinare a copilului. Din păcate, mult prea des, copiii sunt crescuți prin 

folosirea unor metode care se bazează pe forță fizică și intimidare verbală pentru a pedepsi 
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comportamentele nedorite și a le încuraja pe cele dezirabile. În multe din cazuri, aceste metode 

violente nu sunt intenționate, ci sunt folosite de părinți mai degrabă ca rezultat al propriilor lor 

furii și frustrări sau din cauza lipsei de cunoștințe despre acțiuni constructive și nonviolente. 

Din păcate, disciplinarea prin aceste metode reprezintă cea mai des întâlnită formă de violență 

împotriva copiilor. 

Disciplinarea fizică sau pedeapsa corporală se referă la „orice fel de pedeapsă pentru care se 

folosește forța fizică cu intenția de a cauza durere sau disconfort, indiferent în cât de mică 

măsură". Disciplinarea fizică include: lovirea cu piciorul, ciupitul, lovirea cu palma, scuturarea 

sau aruncarea copiilor, lovirea cu mâna sau cu diverse obiecte (bățul, biciul, cureaua, pantoful, 

lingura de lemn sau altele) sau forțarea lor să înghită ceva. Formele de disciplinare psihologică 

violente implică agresiunea verbală, amenințările, intimidarea, denigrarea, ridiculizarea, 

învinovățirea, umilirea, retragerea afecțiunii sau manipularea emoțională. 

 
Disciplinarea pozitivă 

 
 

Disciplinarea pozitivă este o modalitate de a schimba comportamentele nedorite la copii 

prin întărirea acelor aspecte pe care vrem sa le obținem mai des, nu prin aplicarea de pedepse 

pentru sancționarea acțiunilor care nu ne plac la copil. Astfel, pe lângă faptul că vor crește 

considerabil șansele unei schimbări pozitive, copilul va avea sentimentul valorii propriei 

persoane și va primi afecțiunea de care are nevoie pentru a evolua. 

Copiii au nevoie de înţelegere, securitate afectivă, sprijin, protecţie, dar şi de autoritate şi 

fermitate. O prea mare înţelegere şi libertate oferită de părinţi poate fi considerată de către 

copil ca şi o formă de neimplicare, de nepăsare. Comunicarea este necesară pentru a crea un 

climat de încredere şi respect reciproc. Copilul are mai mult nevoie de timp şi disponibilitate 

psihologică decât de bani. Dacă părintele va impune o decizie a lui ca soluție pentru o situație- 

problemă, copilul o va percepe ca pe o pedeapsă, ca pe ceva impus. Prin urmare tot ceea ce îl 

implică pe copil trebuie sa fie stabilit împreuna și cu acordul lui. 
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Studiile au arătat că acei copii care beneficiază de un stil de disciplinare pozitivă: 

 au mai multă încredere în ei. 

 obțin performanțe academice crescute. 

 respectă mai ușor regulile. 

 se implică cu interes în activități și sarcini noi. 

 relaționează pozitiv cu ceilalți. 

 sunt apreciați în grupul de prieteni și la școală. 

 sunt sociabili și expresivi emoțional. 

 

În a doua parte a primului atelier, veți introduce grupului de părinți câteva noțiuni despre 

disciplinarea pozitivă. Începeți cu următoarea discuție: 

Să ne uităm la felul în care vă doriți fiecare dintre dvs. să ajungă copilul dvs. în viitor. 

(referiți participanții la „galeria” realizată în cadrul activității 1c). 

Cum ar trebui să procedați ca să vă ajutați copilul să devină un adult vesel, responsabil 

– și ce alte calități și abilități ați mai scris în tabelul “Copilul meu”? 

 
 

Exercițiu 

Adresați părinților următoarea întrebare, apoi rugați-i să justifice răspunsurile și să le 

discute în grup. 

Trageți împreună concluziile. 

Un copil vine acasă la 8 seara, dupa 3 ore în care părintele nu a știut unde este. Care din 

cei doi părinți de mai jos are șanse mai mari să-și ajute copilul să ajungă un adult împlinit și 

non-violent? 

 
 

Părintele care îi spune copilului: 

Ai lipsit 3 ore de acasă! 
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Ai făcut asta pentru că vrei să mă omori! 

Ar trebui să intri în pământ de rușine! 

Pleacă din fața mea! 

Părintele care îl întreabă pe copil: 

Părintele care îl întreabă pe copil: 

Unde ai fost? 

Ești teafăr, ai pățit ceva rău? 

Te simți bine? 

Eu m-am îngrijorat foarte tare, cum crezi că ai putea să procedezi data viitoare ca să nu 

mă mai îngrijorez atâta? 
 
 

Părintele care culpabilizează copilul este preocupat doar de sentimentele proprii, sau cel 

puțin atât verbalizează și arată,iar Părintele care îl întreabă și ascultă pe copil este un părinte 

preocupat în primul rând de ceea ce s-a întâmplat cu copilul în cele 3 ore cât a lipsit de acasă 

fără să spună unde este, iar sentimentele și siguranța copilului sunt puse pe primul loc. În final, 

părintele cere cooperarea copilului pentru a nu se mai îngrijora pe viitor. 

Atunci când îl luăm pe copil partener pentru a ne proteja sentimentele și confortul psihic, 

vom vedea că acesta se va strădui mult mai mult decât dacă îl învinovățim și țipăm, deoarece 

pentru el cel mai important e să se simtă iubit și în siguranță cu dumneavoastră și va da înapoi 

înmiit iubirea și atenția pe care i le veți acorda. 

„O îmbrățișare face cât o mie de cuvinte” 

O îmbrățișare nu e doar o bună recompensă pentru copilul care a făcut ceva bine sau a 

fost ascultător. Ea este și o bună metodă de disciplinare atunci când copilul nu „ascultă” și 

nu te poți înțelege cu el – sau atunci când tu, ca părinte, ai pur și simplu o zi mai grea, când 

te supără toți și toate. 

O îmbrățișare este semnul real al afecțiunii, al dragostei pe care fiecare părinte o poartă 

copilului său. Afecțiunea este foarte importantă în viața fiecărui copil, deoarece îi conferă 
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stabilitatea emoțională de care are nevoie pentru a se dezvolta armonios. Întotdeauna trebuie să 

arătăm copilului afecțiune, chiar și când greșește. Retragerea afecțiunii („nu te mai iubesc!”, 

„pleacă de aici!”), chiar și pentru moment, poate avea consecințe negative asupra copilului. 

Pentru copii, cuvintele au înțelesuri diferite. O vorbă pe care un părinte o spune la supărare, 

fără să o creadă neapărat, este o vorbă pe care copilul o va crede, iar dacă acea vorbă îi este 

adresată copilului în mod repetat, el o va internaliza. De aceea, părintele are nevoie de 

autocontrol, pentru a putea răspunde în mod constructiv la comportamentele nedorite ale 

copilului. 

Cum ne putem stăpâni mai bine atunci când copilul nostru nu are comportamentul dorit 

de noi? 

Sunt multe căi prin care se poate ajunge la o mai mare stăpânire de sine a părintelui: 

 Educarea auto-controlului; 

 Conştientizarea trăsăturilor personalităţii proprii: impulsivitate, reactivitate violentă 

în stare de ebrietate; 

 Abilitatea de comunicare; 

 Rezolvarea de conflicte; 

 Controlul frustrărilor, insatisfacţiei în viaţă; 

 Imaginea de sine; 

 Aspiraţii şi renunţări; 

 Cultura dialogului. 

De asemenea sunt multe căi de îmbunătățire a autocontrolului și nu neapărat trebuie să 

procedăm toți la fel. Dar, din punct de vedere practic, două lucruri sunt esențiale:  

1. În primul rând, trebuie să înțelegem că nu e bine să reacționăm „la nervi". Întotdeauna 

când ne-am pierdut cumpătul trebuie să lăsăm puțin timp până și noi și copilul suntem 

puțin mai liniștiți, ca să evităm tragerea unei concluzii greșite de către copil. Și noi și 

copilul suntem oameni, e normal să ne înfuriem – dar noi ca adulți avem răspunderea de 
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a da copilului un exemplu prin comportamentul nostru. Iar acest lucru înseamnă să nu 

acționăm niciodată la mânie, ci să îi spunem copilului, fie: „Acum mami sau tati e prea 

nervoasă/nervos ca să vorbim despre asta, te rog să mă lași un pic să mă liniștesc." sau 

„Acum ești prea agitat, te rog să te liniștești un pic și vorbim mai târziu." 

2. În al doilea rând, ajută foarte mult să înțelegem că pentru copii principalul proces mental 

în relație cu noi, ca părinte, este nevoia de afecțiune și protecție – ceea ce mai târziu vor 

putea să numească iubire. Dacă vom ține cont de acest lucru, copilul nostru ne va asculta 

și ne va urma în tot ce facem. 

Atelierul 1 se finalizează cu un exercițiu de îmbrățișări! Copiii vor fi invitați la finalul 

atelierului pentru a exersa cu părinții lor diferite tipuri de îmbrățișări, pe baza unor biletele 

trase de părinte sau copil dintr-o cutie/pălărie/etc. Pe aceste bilețele se pot descrie pe scurt 

tipuri de îmbrățișare: de dor după o absență de câteva luni, de calmare a fricii, de mulțumire 

pentru ajutor etc. 

 
ATELIERUL II 

Obiectivele acestui atelier sunt să îi ajutăm pe participanți să recapituleze și să extindă 

conceptele cheie și principiile disciplinei pozitive pe care le-au primit la primul atelier precum 

și prezentarea și procesarea a trei metode concrete. Prin discuții și exerciții practice, părinții 

(și copiii, pe finalul atelierului) vor pleca acasă echipați cu instrumente pe care se vor simți 

motivați și capabili să le folosească. În decursul vizitelor în familie ulterioare, lucrătorul social 

va urmări progresul părinților și copiilor în urma folosirii metodelor transferate și va da 

feedback la nevoie – evitând însă cu mare grijă să evalueze părinții în vreun fel! Este important 

ca în procesul de observare și feedback să fie urmărită cu atenție reacția copiilor. De 

asemenea, lucrătorul social trebuie să țină strâns legătura cu părintele instruit, pentru a îl 

ajuta pe acesta să observe aspectele pozitive din comportamentul copilului, pentru a se putea 

concentra pe acestea. 

Metode ale disciplinei pozitive 
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Încurajați părinții să răspundă, fără a da dreptate unuia sau altuia. Centralizați răspunsurile 

și apoi introduceți noțiunile de mai jos. 

 
Ce facem în disciplina pozitivă? 

 
 

 Suntem blânzi și fermi în același timp. 

 Explicăm copilului unde a greșit, în loc să îl pedepsim certându-l, bătându-l, 

confiscându-i telefonul sau închizându-l în camera lui. 

 Încurajăm copilul să găsească singur soluții la problemele cu care se confruntă, în 

loc să le rezolvăm în locul lui. 

 Stabilim limite clare, împreună cu copilul, în legătură cu ceea ce poate și ce nu poate 

face. 

 
Ce nu facem în disciplina pozitivă? 

 
 

 Nu pedepsim copilul. 

 Nu lăsăm copilul să facă orice vrea. 

 Nu răsplătim copilul (cu laude, bomboane sau cadouri) atunci când se comportă 

bine. 

 Nu scoatem copilul din dificultate, acționând în locul lui. 

 Nu închidem copilul în casă/camera lui. 

 Nu îi luăm telefonul sau calculatorul sau jucăria preferată, ca pedeapsă că a 

greșit. 
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Copiii au nevoie de înţelegere, securitate afectivă, sprijin, protecţie, dar şi de autoritate 

şi fermitate. Pe de altă parte, o prea mare înţelegere şi libertate oferită de părinţi poate fi 

considerată de către copil ca o formă de neimplicare, de nepăsare. Comunicarea este necesară 

pentru a crea un climat de încredere şi respect reciproc. Copilul are mai mult nevoie de timp şi 

disponibilitate psihologică din partea unui părinte, decât de bani sau jucării. 

Un adult responsabil și stăpân pe situație a fost în copilărie îndrumat, dar lăsat să și greșească 

din când în când. De asemenea, atunci când a greșit, părintele său a știut să îl ajute să învețe 

din asta. Părintele însuși a recunoscut când a greșit și i-a cerut copilului scuze și au învățat 

amândoi din greșeală aceea. 

Ce spun părinții care nu îi lasă pe copii să facă singuri ce au de făcut: 

„Cum adică ai luat un patru, păi și eu de ce ți-am mai luat și adidași și telefon?" 

„Hai, lasa că vedem noi cum rezolvăm, vorbesc eu cu profesoara." 

Ce spun părinții care lasă copiii să facă singuri ce trebuie: 

„Văd că ești supărat c-ai luat patru... dacă te străduiești, sunt sigur că poți să îți îndrepți 

nota." „Dacă profesoară a zis că trebuie să faci 50 de probleme, tu trebuie să te străduiești 

cât poți mai bine." 

Care e soluția cea mai bună? 

Soluția este chiar... soluția! Adică atunci când apare o problemă, nu trebuie să ne concentrăm 

atât de mult pe consecințe (aspecte negative care ne blochează în situația dificilă, sau o 

amplifică), ci pe soluție (aspecte pozitive, care ne scot din situația dificilă). 

Sunt mai multe metode de a implica copilul în găsirea unei soluții și luarea unei decizii într- 

o situație-problemă, recomandate de psihologii care au descoperit avantajele disciplinării 

pozitive, atât pentru copii, cât și pentru părinți. În continuare vom prezenta 3 dintre acestea: 

 Lista de treburi 

 Roata alegerilor 

 Calendarul vesel 
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1. Lista de treburi 

Copilul nu trebuie obligat să participe la anumite treburi ale casei. Copilului trebuie să i se 

exemplifice prin comportamentul adultului ca toți membrii familiei participă la treburile care 

sunt de făcut. Dacă este invitat să se alăture celorlalți membri ai familiei în muncile casei, după 

puterile sale, atunci copilul se va simți integrat, respectat, important și, în final, mult mai bine 

alături de membrii familiei. 

Nu este o metodă bună să stabilim noi ce treburi să facă copilul în gospodărie, ci să îi sugerăm 

și să îl întrebăm – iar în final să stabilim împreună, de comun acord, care sunt acele treburi pe 

care el vrea și poate să le facă în fiecare zi sau săptămână etc. 

Ce trebuie evidențiat în discuțiile cu părinții este că metoda listei de treburi oferă părinților 

și copiilor o punte de comunicare și conectare, prin care se poate realiza atât responsabilizarea 

copilului cât mai ales conștientizarea de către acesta a faptului că este iubit și capabil.  

2. Roata alegerilor 
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În imaginea prezentată avem ilustrate câteva opțiuni pe care putem să le propunem 

copilului atunci când trebuie să intervenim într-o situație-problemă6. Printr-un sistem 

convenit cu copilul (învârtit, aruncat cu zarul etc), copilul trebuie să facă unul din lucrurile 

indicate în sectoarele roții. Copilul poate confecționa roata împreună cu părintele, după 

modelul de mai sus. De asemenea, copilul și părintele pot conveni asupra unor acțiuni diferite 

și pot realiza o roată personalizată. 

Prin folosirea acestei metode, putem obține câteva beneficii importante: 

 Evităm discuția „la nervi". 

 Nici părintele, nici copilul nu decid singuri ce trebuie să se întâmple. 

 Putem transforma ceva tensionat în ceva plăcut. 

 Învățăm copilul să respecte anumite lucruri pe care apoi le va putea aplica și în viața 

de adult: să explice, să se scuze, să comunice mai bine cu ceilalți. 

 Ne autodisciplinăm și noi, ca părinți. 

 

3. Calendarul vesel 

Invităm copiii să participe la prezentarea și exersarea acestei metode. 

La finalul primului atelier i-ați invitat pe părinți și copii să discute și să agreeze o listă de 3- 

5 treburi pe care copilul le-ar putea face zilnic. Ați menționat că acestea pot fi treburi care să 

nu necesite efort zilnic. De exemplu, într-o zi copilul poate face doar 1-2 din treburile 

respective, iar a doua zi pe celelalte sau nici una. Important e ca în fiecare săptămână copilul să 

fie de acord cu un anumit volum de efort pe care să îl depună pentru a putea participa 

responsabil la treburile casei și, de asemenea, pentru a se responsabiliza și implică cu drag în 

viața familiei. 

 

 

 
 

6 Nelsen, Jane, Disciplina pozitiva, SUA, 1981. 
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După ce părinții și copiii confecționează și trec împreună în calendar treburile agreate (ca în 

modelul de mai jos), rugați copiii să deseneze și să decupeze un număr stabilit de comun acord 

de emoticoane zâmbitoare. Copilul va primi un emoticon zâmbitor, care va fi fixat pe calendar 

cu un ac sau o piuneză, pentru fiecare treabă îndeplinită. 

Tot de comun acord cu copilul, părintele va stabili o recompensă săptămânală pentru un 

anumit număr de emoticoane zâmbitoare. Trebuie să fim atenți la tipul de recompense. Este 

recomandat ca acestea să nu fie lucruri care pot fi cumpărate, ci activități pe care părinții să le 

facă împreună cu copiii: un joc, o excursie, o poveste etc. 

 
 

 SPĂLAT PE DINȚI TEME ORDINE ÎN 

CAMERĂ 

LUNI 
 

  

MARȚI  
 

 

MIERCURI   
 

JOI 
 

  

VINERI   
 

SÂMBĂTĂ 
 

  

DUMINICĂ    

 

Am vorbit până acum de situații problemă. E timpul să vorbim și despre situații pozitive, 

în care copilul nostru a făcut ceva foarte bine. Cei mai mulți părinți își laudă copilul pentru 

lucruri bune, iar acest lucru e perfect normal. Există un mic risc pe care am vrea să vi-l 

prezentăm aici și anume diferența dintre a lăuda și a susține un copil. 

Iată cateva exemple de laudă și susținere, adresate de părinți unor copii care au luat 

premiul I la școală: 
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Lauda Susținere 

„Bravo, îți ia mama niște sandale!” „Ai muncit mult, ai luat premiul pe meritul tău.” 

„Mama e mândră de tine.” „Trebuie să te simți tare mândru, fiule.” 

 
„Vezi dacă m-asculți?” 

„Te-ai descurcat bine, ai știut ce ai de făcut, 

bravo.” 

„Ce-mi place c-ai luat premiul!” „Cum te simți ca premiant?” 

 

 

La finalul celui de-al doilea atelier se planifică împreună cu părinții, felul în care ei vor 

aplica acasă metodele de disciplinare pozitivă prezentate: 

 Se stabilește cea mai bună metodă pentru familia sa. Fiecare părinte poate aplica 

acasă toate cele trei metode sau doar unele dintre ele. Părinții trebuie încurajați să le 

adopte, dar aceste metode nu trebuie prezentate ca obligatorii. 

 Se vorbește inclusiv despre detaliile practice – daca vor folosi calendarul, cum îl vor 

face, unde va fi el vizibil acasă etc. 

 Se încurajează părinții să comunice și să se sprijine între ei să aplice metodele de 

disciplinare pozitivă prezentate. 

 Se stabilește împreună cu părinții o ședință de informare, prin care ei să vă anunțe de 

schimbările aduse în climatul familial de adoptarea metodelor de disciplinare pozitivă. 
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