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1. Subliniază situaţiile care pot fi considerate de risc pentru copii : 

• Sărăcia şi condiţiile precare de dezvoltare 

• Apartenenţa la un grup etnic minoritar 

• Părinţi plecaţi la muncă în străinătate 

• Dizabilităţi fizice şi mentale 

• Petrecerea timpului liber cu prietenii 

• Vacanţele interşcolare 

• Utilizarea tabletei şi a telefonului mobil 

• Pierderea actelor de identitate 

 

2. Însemnează cu X care sunt drepturile copilului:                       

 Dreptul la viaţă      

 Dreptul la muncă      

 Dreptul la vot      

 Dreptul la educaţie     

 Dreptul la sănătate    

 Dreptul de a avea un nume                 

 

3. Ce drepturi s-ar încălca dacă: 

• Unor elevi din clasa noastră li s-ar interzice să împrumute cărţi de la biblioteca şcolii. 

 Răspuns: ........................................................................................................................... 

• Unor copii de altă religie sau etnie nu li s-ar permite să înveţe în şcoala noastră. 

 Răspuns: ............................................................................................................................ 

• Unor copii bolnavi li s-ar interzice internarea lor într-un spital. 

 Răspuns: ............................................................................................................................ 

• Unor elevi din clasa noastră li s-ar interzice să se joace împreună. 

 Răspuns: ............................................................................................................................ 

• Unor copii fără părinţi li s-ar interzice să fie adoptaţi. 

 Răspuns: ............................................................................................................................ 

 

4. Dă exemplu de două drepturi de dezvoltare ale copiilor, respectiv două responsabilități care 

derivă din acestea. 

 

Drepturi de dezvoltare ale copiilor Responsabilități 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Asociază cuvintele din coloana A cu cele din coloana B (trasează o linie): 

 

• Toți copiii sunt egali • Statul român garantează accesul 

obligatoriu și gratuit la educație pentru 

toți copiii, fără discriminare 

• Dreptul de a avea un nume și o 

naționalitate 

• Fără discriminare, indiferent de rasă, 

culoare, sex, naționalitate sau etnie, 

limbă, religie, opinii politice, stare 

materială sau poziție socială, 

dizabilități din naștere sau  de orice alt 

fel  

• Dreptul la îngrijire medicală • Părinții sau persoanele care au copii în 

îngrijire sunt obligați să ofere 

informații, sfaturi și explicații copiilor 

și să le permită să își exprime propriile 

idei și păreri.  

• Dreptul la îngrijire specială pentru 

copii cu dizabilități 

• Dacă un copil este părăsit în spital, 

unitatea medicală are obligația de a 

raporta cazul poliției și autorităților 

locale, în scopul de a înregistra 

nașterea.  

• Dreptul la educație • Accesul la servicii medicale și la 

medicamente este garantat de către 

stat. 

• Libertatea de expresie • Legea interzice orice fel de pedeapsă 

fizică, acasă sau într-o instituție care  

ar trebui să se ocupe de protejarea sau 

educația copilului 

• Dreptul de a fi protejat de orice formă 

de violență, abuz sau neglijență 

• Pentru a îndepărta barierele sociale și 

economice din calea copiilor cu 

dizabilități și pentru a crea un mediu în 

care acești copii sunt acceptați de 

copiii de vârsta lor și    în viața 

comunității.  

                                                                

                                 


