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CUVÂNT‐ÎNAINTE	

 
Acest ghid metodic a fost elaborat având în vedere faptul că 

problematica drepturilor copilului reprezintă un concept relativ nou, 

existând de-a lungul timpului o multitudine de abordări, evoluţia istorică a 

statutului copilului fiind o evoluţie marcată în special, de repere legislative.  

Ghidul reprezintă un punct de plecare în demersul didactic  din grădinița 

de copii, educaţia timpurie, considerată ca fiind prima treaptă de pregătire a 

copilului pentru educaţia formală, asigură intrarea acestuia în sistemul de 

învăţământ obligatoriu (în jurul vârstei de 5/6 ani), prin formarea 

competențelor necesare învăţării. 

Ghidul are ca scop evidențierea exemplelor de bună practică privind 

activitățile prin care se promovează drepturile copiilor în timpul procesului 

instructive-educativ în concordanță cu principiile care au stat la baza 

elaborării Curriculum pentru educaţia timpurie din 2019:  

 principiul educaţiei centrate pe copil (cunoașterea, respectarea şi 

valorizarea unicităţii copilului, a nevoilor, trebuinţelor şi 

caracteristicilor acestuia);  

 principiul respectării drepturilor copilului (dreptul la educaţie, 

dreptul la liberă exprimare etc.);  

 principiul învăţării active (crearea de experienţe de învăţare în 

care copilul participă activ si poate alege și influența modul de 

desfășurare a activității);  

 principiul dezvoltării integrate (printr-o abordare integrată a 

activităţilor, multidisciplinară/interdisciplinară);  
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 principiul interculturalităţii (cunoaşterea, recunoaşterea şi 

respectarea valorilor naţionale şi ale celorlalte etnii);  

 principiul echităţii şi nondiscriminării (dezvoltarea unui 

curriculum care să asigure, în egală măsură, oportunităţi de 

dezvoltare tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie sau 

statut socio-economic);  

 principiul educaţiei ca interacţiune dintre educatori şi copil 

(dependenţa rezultatelor educaţiei de ambele părţi participante în 

proces, atât de individualitatea copilului, cât şi de personalitatea 

educatorului/ părintelui). 

Utilizarea ghidului urmărește îmbunătățirea modului de promovare, 

aplicare a principiilor drepturilor copiilor, el nu reprezintă un șablon de 

urmat, ci mai degrabă, se dorește a fi un material de reflecție pentru cadrele 

didactice din învățământul preșcolar, asupra modalităților prin care pot fi 

integrate activitățile prin care se realizează predarea-învățarea-evaluarea 

drepturilor copiilor.  

 

prof. Florina Popescu
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Capitolul	1	

	

REGLEMENTĂRILE	DREPTURILOR	COPILULUI	

PE	PLAN	INTERNAȚIONAL	ȘI	NAȚIONAL	
 

 

1.1. Scurt istoric al evoluției drepturilor copilului 

	

Problematica drepturilor copilului reprezintă un concept relativ nou, 

existând de-a lungul timpului o multitudine de abordări, evoluţia istorică a 

statutului copilului fiind o evoluţie marcată în special, de repere legislative. 

În temeiul Convenției ONU privind drepturile copilului, copiii sunt definiți 

în: „Art. 1. - În sensul prezentei convenții, prin copil se înțelege orice ființă 

sub vârsta de 18 ani, cu excepția cazurilor când, în baza legii aplicabile 

copilului, majoratul este stabilit sub această vârstă” (Convenția cu privire la 

drepturile copilului, 2010, 5). 

De-a lungul evoluției istoriei, în cadrul diferitelor societăţi, copilăria a 

fost, în general, definită drept o etapă separată în cadrul vieţii, care duce 

spre maturitate. Definiţia copilăriei, utilizată de regulă în politicile sociale 

centrate pe familie şi copii, independent de viziunea istorică sau sociologică, 

a fost corelată în primul rând cu conceptul „vârstă”. 

După cum precizează studiile istorice, copilăria și implicit copilul, în 

mod tradiţional nu au fost considerați o clasă socială de sine stătătoare, ci au 

reprezentat un element constitutiv al structurii familiale, implicit al lumii 

adulte. În perioada antichității, copiilor nu li se oferea o protecție specială, 

iar în perioada Evului Mediu, copiii au fost considerați ca fiind „adulți 

mici”, neexistând prevederi special concepute privind această problematică. 
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În Orient, cât şi în Occident, copiii erau consideraţi ca fiind proprietatea 

părinţilor lor. Din acest motiv, ei erau adesea invizibili pentru adulți. În 

consecinţă, boala, malnutriţia, analfabetismul, exploatarea copilului prin 

muncă, disciplina exercitată prin pedeapsă fizică, abandonul, s-au numărat 

printre caracteristicile importante ale copilăriei de-a lungul istoriei. 

Deși drepturile omului au fost luate în discuție încă din secolul al 17-lea, 

doar în secolele XIX și XX, drepturile copiilor au început să fie luate în 

considerare. Inițial, discuțiile referitoare la drepturile copilului au avut 

tendința în primul rând de a se concentra mai mult asupra drepturilor de 

protecție (de ex. scoaterea în afara legii a muncii copiilor minori), mai 

degrabă decât asupra conceptului prin care copiii au dreptul la propriile lor 

drepturi, ca cetățeni egali ai lumii. În mijlocul secolului al XIX-lea, apare în 

Franța ideea, de a oferi copiilor o protecție specială, care să permită 

dezvoltarea progresivă a „drepturilor minorilor” (Balahur, 2001, 27). Din 

1841, apar legi care încep să protejeze copiii care munceau. Începând din 

1881, legile franceze includ dreptul copiilor de a fi educați.  

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de 

aspecte referitoare în principal, la dezvoltarea copilului și care pleda 

pentru protecția acestuia împotriva exploatării, neglijării și a violenței. În 

Europa, această perioadă a fost caracterizată prin deschiderea unui număr 

mare de instituții publice de ocrotire, școli și în același timp, instituții 

separate pentru copiii delincvenți, precum și de apariția tribunalelor pentru 

minori. La începutul secolului XX-lea, protecția copiilor începe să fie pusă 

în aplicare, inclusiv protecția în domeniul medical, social și juridic. Aceste 

reglementări apar mai întâi în Franța, răspândindu-se mai apoi în toată 

Europa. Drepturile copiilor au constituit prilej de meditații sau dispute, în 

special odată cu începutul secolului XX, literatura internațională și 

națională fiind destul de vastă. 
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La începutul secolului XX, milioane de oameni au murit în primul 

război mondial și mulți copii au rămas orfani în urma luptelor purtate în 

timpul războiului. După război s-a înființat Liga Națiunilor. Ca o organizație 

inter-guvernamentală, scopul său a fost acela de a încerca să promoveze și 

să protejeze standardele de bază ale drepturilor omului. Din 1919, 

comunitatea internațională, ca urmare a creării Ligii Națiunilor (care mai 

târziu a devenit ONU), începe să acorde o mai mare importanță acestui acest 

concept și elaborează un Comitet pentru protecția copilului. Tot în această 

perioadă, ideea elaborării unui document special care să cuprindă drepturile 

copilului a aparținut lui Eglantyne Jebb, care a înființat organizația Salvați 

Copiii și a elaborat Declarația cu privire la drepturile copilului, care a fost 

adoptată ulterior de Liga Națiunilor. Acest lucru a fost conceput pentru a 

pune presiune asupra guvernelor de după război în vederea protejării 

drepturile copiilor. 

În 1924, Liga Națiunilor a adoptat Declarația de la Geneva privind 

Drepturile copilului la 16 septembrie 1924, acesta reprezentând primul tratat 

internațional cu privire la drepturile copilului. Cuprinzând cinci capitole, 

acest act normative stabilește drepturi specifice pentru copii și 

responsabilități pentru respectarea acestor drepturi, destinate adulților. 

Declarația de la Geneva se bazează pe activitatea medicului polonez Janusz 

Korczak. Cu toate acestea, odată cu ascensiunea fascismului din cel de-al al 

doilea război mondial, milioane de copii au fost lăsați neprotejați, din nou. 

Al doilea război mondial a adus mii de victime în rândul copiilor, iar 

atrocitățile petrecute în perioada celui de-al doilea război mondial au 

constituit catalizatorul stabilirii unui mod de reglementare la nivel 

internațional, a drepturilor omului.  

În consecință, a fost creat în 1947, Fondul ONU pentru Urgență pentru 

Copii, devenit UNICEF, căruia i-a fost acordat statutul unei organizații 

internaționale permanente, în anul 1953. De la începuturile sale, UNICEF și-a 

concentrat în special activitatea pe sprijinirea victimelor din rândul copiilor 
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din cel De-al Doilea Război Mondial, având grijă mai ales de copii europeni. 

Dar, în 1953, mandatul său este extins la un domeniu de aplicare cu adevărat 

internațional și acțiunile sale au fost extinse și în țările în curs de dezvoltare. 

UNICEF a pus în aplicare mai multe programe de ajutorare a copiilor în 

ceea ce privește educația, sănătatea, precum și accesul la apă și hrană. 

În 1945, Organizația Națiunilor Unite a adoptat Declarația Universală a 

Drepturilor Omului. Cu toate că drepturile copiilor au fost incluse în mod 

implicit în această Declarație, multe personalități au susținut că nevoile 

speciale ale copiilor justifică un document suplimentar separat. Din 10 

decembrie 1948, Declarația Universală a Drepturilor Omului recunoaște că 

„mama și copilul au dreptul la îngrijire și asistență specială” (Declarația 

Universală a Drepturilor Omului, 1948, 7). 

În 1959, Adunarea Generală a ONU adoptă Declarația Drepturilor 

Copilului, care descrie 10 principii fundamentale referitoare la drepturile 

copilului: 

1. Dreptul la egalitate fără deosebire sau discriminare de rasă, de 

religie, de origine sau de sex; 

2. Dreptul la ocrotire socială care îi permite dezvoltarea sănătoasă și 

normală pe plan fizic, intelectual, moral, spiritual și social; 

3. Dreptul la un nume și la o naționalitate; 

4. Dreptul la o alimentație sănătoasă, la o locuință și la îngrijire medicală; 

5. Dreptul la îngrijire specială în caz de invaliditate; 

6. Dreptul la dragoste, înțelegere și protecție; 

7. Dreptul la o educație gratuită, la activități recreative și de timp liber; 

8. Dreptul la securitate imediată în caz de catastrofe; 

9. Dreptul la protecție împotriva oricărei forme de neglijență, cruzime 

sau exploatare; 

10. Dreptul la protecție si dreptul la o educație în spiritul prieteniei între 

popoare, al păcii, al fraternității (Declarația Drepturilor Copilului, 1959, 2). 
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Întrucât acest text nu a fost semnat de către toate țările și principiile sale 

au avut doar o valoare orientativă, el a fost cel prin care a fost deschisă calea 

spre o Declarație Universală a Drepturilor Copilului. 

După adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, ONU a 

dorit să introducă o Cartă a drepturilor omului, care ar fi avut un caracter 

obligatoriu și în acest mod obliga statele să respecte prevederile acestui 

act. Totodată s-a înființat Comisia pentru drepturile omului și aceasta a 

fost însărcinată cu scrierea acestui text. În mijlocul Războiului Rece și 

după negocieri dure, două texte complementare la Declarația Universală a 

Drepturilor Omului, au fost adoptate de Adunarea Generală a ONU din 

New York: 

 Carta internațională pentru drepturile economice, sociale și 

culturale recunoaște dreptul la protecția împotriva exploatării 

economice, dreptul de a fi educat și dreptul la asistență medicală; 

 Carta referitoare la Drepturile Civile stabilește dreptul de a avea 

un nume și o naționalitate. 

Sfârșitul anilor 60, a adus ca noutate ideea de accentua drepturile de 

participare ale copiilor. Mai mulți lideri mondiali și de opinie au susținut 

ideea că si copiii au competențe necesare pentru a decide în privința unor 

probleme importante din viața lor și în consecință ar trebui încurajați să 

participe la luarea acestor decizii. Anul 1979 a fost declarat de către ONU 

Anului Internațional al Copilului. În acel an s-a realizat o schimbare reală a 

spiritului, iar Polonia face propunerea de a se crea un grup de lucru în cadrul 

Comisiei pentru Drepturile Omului, acesta fiind responsabil pentru 

elaborarea unei carte internațională. Convenția cu privire la drepturile 

copilului este adoptată în unanimitate de către Adunarea Generală a ONU la 

20 noiembrie 1989, cuprinzând 54 de articole care descriu drepturile 

economice, sociale și culturale ale copiilor. Convenția referitoare la 

drepturile copilului este textul referitor la drepturile omului, care a fost 
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adoptat cel mai rapid. Acest text devine un tratat internațional și intră în 

vigoare la 2 septembrie 1990, după ce a fost ratificat de 20 de state. 

În luna mai 2000, este ratificat protocolul opțional la Carta 

Internațională a Drepturilor Copilului privind participarea copiilor în 

conflictele armate. Acest protocol a intrat în vigoare în 2002, prevederile 

acestui act interzic minorilor să ia parte la conflicte armate. Carta 

Internațională a Drepturilor Copilului a fost semnată de 190 de state din 

192, chiar dacă există câteva rezerve în ceea ce privește anumite părți ale 

textului. Numai SUA și Somalia au semnat, dar nu au ratificat. În acest 

moment, ideea și caracterul său puternic sunt aproape universal acceptate. 

Cu toate acestea, aplicarea acestuia ar putea fi îmbunătățită și transformarea 

cuvintelor în acte rămâne de făcut.  

Repere temporale privind aspectele legislative referitoare la drepturile 

copilului: 

 1924 - Declarația de la Geneva cu privire la drepturile copilului 

adoptată de Liga Națiunilor; 

 1948 - Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de 

ONU; 

 1959 - Declarația Drepturilor Copilului adoptat de ONU; 

 1979 - Anul Internațional al Copilului; 

 1989 - Convenția privind drepturile copilului, adoptată de ONU; 

 1990 - Summitul mondial pentru copii din cadrul ONU; 

 1991 - Marea Britanie a ratificat CONUDC; 

 2000 - Protocoale facultative sunt adoptate de către ONU, în special 

cu privire la implicarea copiilor în conflictele armate, precum și la 

vânzarea de copii, prostituția copiilor și pornografia infantilă. 

 2002 - „O lume demnă pentru copii” reprezintă un document, 

care a fost adoptat în consens de toți participanții, în cadrul 

sesiunii speciale a Adunării Generale a Organizației Națiunilor 

Unite pentru Copii. 
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Anexa nr. 3 
 

ACTIVITATEA OPȚIONALĂ  
„NOI ȘI DREPTURILE NOASTRE”, 

AN ȘCOLAR 2018-2019 
 
Argument: 
Prin derularea unei activități opţionale referitoare la drepturile copiilor se 

urmărește conştientizarea preșcolarilor asupra drepturilor pe care le au şi a 
responsabilităţilor care rezultă din acestea. Conținutul abordat în acest opţional, are 
în vedere cunoaşterea şi respectarea drepturilor copiilor, a unor norme de 
comportare în societate, dezvoltarea unui mod de a gândi, de a acţiona în situații 
diverse, dezvoltarea unor comportamente de relaţionare adecvate grupului din care 
fac parte. Sensibilizarea copiilor cât mai de timpuriu referitor la drepturilor pe care 
le au, le oferă acestora posibilitatea de privi lumea înconjurătoare cu alţi ochi. 
Prezentarea acestor drepturi copiilor şi transpunerea sub diferite activități și sarcini 
de lucru pe care copilul trebuie să le realizeze, el va înţelege de la o vârstă mică 
mult mai uşor importanţa cunoaşterii acestora. În acest mod, eventualele încălcări 
ale drepturilor copiilor pot fi diminuate printr-un demers didactic coerent, prin 
conştientizarea copiilor şi prin intermediul lor, a mediului educaţional şi comunitar. 
Copiii încep să înțeleagă mai întâi propriile lor drepturi și după aceea trec la 
explorarea modurilor în care aceste drepturi trebuie să fie însoțite de respectarea 
drepturilor celorlalți. Prin identificarea și utilizarea drepturilor în corelație cu 
respectarea acțiunilor, preșcolarii pot să se refere mai bine la realitatea aflată 
dincolo de experiența lor personală. Indiferent de locul unde trăiesc, copiii sunt în 
conexiune cu alte părți ale planetei și unul de altul. Într-o societate din ce în ce mai 
globalizată, locurile, evenimentele, problemele, resursele și oamenii sunt conectați 
într-o rețea complexă și delicat echilibrată. 

 
Obiective cadru: 
1. Cunoaşterea şi utilizarea limbajului specific tematicii drepturilor copilului; 
2. Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copilului, a unor norme de 

comportare în societate; 
3. Dezvoltarea şi demonstrarea unor atitudini adecvate luării deciziilor şi 

exprimării libere a opiniilor; 
4. Dezvoltarea exprimării personale referitoare la activitatea grupurilor 

sociale din care preșcolarul face parte; 
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Conţinuturi: 
1. Drepturile copilului: 

- texte literare, interpretarea mesajului lor; 
- concursuri între diferite grupe din grădiniță; 
- motivarea afirmaţiilor şi judecăților de valoare; 
- colorare imagini cu drepturile copiilor; 
- jocuri de rol; 
- realizarea unui dialog constructiv între copii în situaţii diverse; 

2. Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului: 
- Scurt istoric al drepturilor copiilor 
- Drepturile omului și drepturile copilului 
- Principiile generale ale Convenției: 

a) interesul superior al copilului 
b) nediscriminarea 
c) participarea 
d) supraviețuirea la posibilități maxime existente 

3. Relaţiile care se creează între copii în diferite situații: 
a) problemele personale şi de grup; 
b) sărăcia. 

OBIECTIVE  
DE REFERINŢĂ 

ACTIVITĂŢI  
DE ÎNVĂŢARE 

  1. cunoaşterea şi promovarea 
respectării drepturilor copilului; 

2. compararea unor situaţii care privesc 
drepturi şi responsabilități ale 
copilului; 

3. identificarea unor reguli şi norme de 
comportament civic în situaţii diverse; 

 4. cunoașterea şi utilizarea specific 
tematicii drepturilor copilului; 

 5. exprimarea unor judecăţi de valoare 
în situaţii de respectare sau de 
încălcare a drepturilor copilului; 

 6. schimbarea comportamentului față 
de aplicarea drepturilor copilului; 

 7. dezvoltarea unor aptitudini de 
responsabilizare individuală vizavi 
de fiecare drept. 

- discutarea în sala de grupă a unor 
reguli; 

- stabilirea de comun acord a acestor 
reguli: 

- participarea la stabilirea regulilor în 
sala de grupă; 

- realizarea de către copii a unui colaj cu 
regulile grupei; 

- afișarea posterului în sala de grupă; 
- lectură după imagini drepturile 

copilului; 
- convorbire privind responsabilitățile 

copilului; 
- exersarea respectării regulilor, 

responsabilităților; 
- exersarea unor roluri specifice în 

cadrul jocurilor de rol; 
 - cunoaşterea unor instituții care au 

adoptat C.D.C.; 
 - utilizarea unor termeni specifici; 
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Modalităţi de realizare: 
 lectură după imagini, joc de rol, convorbire cu și fără suport intuitiv 

 
Metode şi procedee didactice 

 exemplul 
 explicaţia  
 observarea directă  
 exerciţiul 
 simularea, modelarea 

 
Standarde de performanță: 
S1 - Adaptarea mesajului în situaţii de comunicare dialogată (convorbiri, discuţii 

libere); 
S2 - Înțelegerea faptului că drepturile copiilor se bazează pe identitate, toleranţă, 

respect, solidaritate, egalitate; 
S3 - Formulare de judecăţi de valoare; 
S4 - Formarea şi dezvoltarea unor atitudini şi aptitudini civice. 
 
Bibliografie: 
1. XXX, Principiile Declaraţiei Drepturilor Copilului (1959); 
2. XXX, Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului; 
3. XXX, Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la 

drepturile copilului (publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 
1991); 

4. Cical, M, Florescu, R, „Drepturile micului cetăţean”, Editura Corint, 2005 
5. Mihăilescu, C., Piţilă, T., „Culegere de texte pentru clasele III-IV”, Editura 

Aramis, 2005  
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Anexa nr. 4 
 

PROIECT EDUCAŢIONAL ÎN PARTENERIAT  
CU ORGANIZAȚIA „SALVAȚI COPIII” DÂMBOVIȚA,  

„UN COPIL…MAI MULTE DREPTURI!” 
 
La 20 noiembrie 1989, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat 

Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului. Până la acel moment, se 
considera că drepturile copilului erau incluse în Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului. Englatyne Jebb, fondatoarea organizaţiei Salvaţi Copiii a avut ideea 
elaborării unui document aparte de cel al Drepturilor Omului, care să cuprindă 
drepturile copilului, ea realizând că există anumite nevoi specifice ale copilului. 
Astfel, a sintetizat drepturile copilului într-o declaraţie care cuprinde cinci puncte și 
care a fost adoptată în 1924 de Liga Naţiunilor purtând denumirea de „Declaraţia 
de la Geneva”. 

În anul 1979 s-a sărbătorit Anul Internaţional al Copilului, acest lucru 
reprezentând un moment important pentru promovarea drepturilor copiilor la nivel 
mondial. Până în prezent, această convenție a fost adoptată de un număr de 191 de 
ţări membre ale Organizației Naţiunilor Unite (cu excepţia SUA şi a Somaliei). 
Orice stat care a semnat Convenţia este de acord cu conţinutul lui, se obligă să îl 
respecte şi în același timp, să îl aplice într-un mod corespunzător. În conformitate 
cu prevederilor Convenţiei, copilul trebuie să fie tratat cu respect, iar statul 
semnatar este obligat să asigure fiecărui copil cele mai bune condiţii de dezvoltare 
şi totodată, respectarea drepturilor. Drepturile stipulate în Convenţie trebuie să fie 
aplicate fără discriminare,tuturor copiilor.  

 
1. Argument 
Începând de la cea mai fragedă vârstă, iniţierea preșcolarilor în spiritul valorilor 

democrației şi al drepturilor copiilor constituie unele dintre aspectele de bază ale 
educaţiei,. Sintagma „drepturile omului” se referă la raportarea la drepturi fără de 
care nu am fi fiinţe umane. Drepturile omului pun accent pe dezvoltarea şi utilizarea 
calităţilor umane, a inteligenţei, a talentelor, și urmăresc să răspundă nevoilor 
spirituale ale omului. Ele rezultă din aspiraţia omului la o viaţă în care demnitatea şi 
valoarea fiecărei persoane să fie respectate şi protejate. Respectarea drepturilor 
omului, al demnităţii umane constituie baza libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume. 

Pornind de la principiile drepturilor omului, preşcolarii vor învăţa despre 
drepturile lor, vor fi antrenați să reflecteze şi să analizeze modul în care ele sunt 
aplicate. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului stipulează că: „educaţia 
trebuie să vizeze înflorirea personalităţii umane şi întărirea respectării drepturilor şi 
libertăţilor omului”. (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art…) 

În cadrul demersului educațional, cunoaşterea drepturilor copilului urmărește 
stimularea sentimentelor de încredere, de toleranţă faţă de ceilalți. Prin activităţile 
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desfășurate în grădiniță, copiii învaţă să comunice, să se exprime şi să-și gestioneze 
emoțiile. Printr-o multitudine de activităţi: povestiri, poezii, jocuri, convorbiri, 
întâlniri cu diferite personalităţi,etc., copiii au fost introduși în universul drepturilor 
şi îndatoririle lor, în acest mod având posibilitatea de a împărtăşi din experienţa lor 
şi altora.  

 
2. Obiective: 

 Cunoașterea drepturilor şi normelor de comportare în societate, prevăzute 
în Declaraţia Drepturilor Copilului; 

 Dezvoltarea unor atitudini favorabile procesului decizional şi a exprimării 
opiniilor proprii în situaţii diferite; 

 Selectarea drepturile copiilor care sunt imperios să fie respectate de către 
adulți și copii; 

 Cunoașterea existenței unor ţări în care drepturile copiilor nu sunt 
respectate; 

 Educarea trăsăturile de voinţă şi caracter prin formarea unei atitudini 
pozitive faţă de sine şi de ceilalţi; 

 
3. Conţinutul drepturilor şi îndatoririlor copiilor 
Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului adoptată la 11 decembrie 

1989, conţine 54 de articole care definesc principii, diferite tipuri de drepturi cum 
ar fi: accesul copiilor la informare (art. 17), dreptul şi accesul la educaţie (art. 28), 
dezvoltarea personalităţii copilului, a aptitudinilor şi capacităţilor sale mintale şi 
fizice, pregătirea lui pentru o viaţă adultă activă, într-o societate liberă, în spiritul 
înţelegerii, păcii, toleranţei; drepturi culturale, religioase şi lingvistice (art. 30), 
dreptul la odihnă şi timp liber (art. 31). Jocul, ca activitatea fundamentală a vârstei 
preșcolare, trebuie privit nu doar ca un simplu amuzament, el oferă preșcolarilor 
posibilitatea trăirii unor experienţe, respectarea unor reguli prin care se educă 
toleranţa, cooperarea, creativitatea. Ca mijloc de exprimare arta (muzica, poezia, 
dansul, teatrul) poate avea efecte terapeutice pentru copii. Preșcolarii au dreptul să 
aibă opinii, acestea formându-se pe baza informaţiilor anterioare, deci au dreptul la 
informaţie prin mass-media, prin aprecierea propriei culturi, fără a o ignora pe cea 
a altor popoare. povestirile Jocul, arta, muzica, sărbătorile, etc. şi chiar alimentaţia 
sunt parte integrantă a obiceiurilor culturale ale unui popor. 

Prin intermediul activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului educaţional, 
copiii au fost îndrumați să înţeleagă că identităţile culturale sunt parte integrantă a 
sistemului educativ, că trebuie să se respecte, că diferenţele trebuie acceptate și că 
ele sunt parte a vieții noastre. 
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4. Calendarul acţiunilor: 
 
Data 

Dreptul vizat 
Mijloace de realizare Obiective 

Octombrie 
2016 

Drepturile 
copiilor 

Povestire:  
„O poveste despre… 
drepturile copililor” 
Desen: 
„Copilăria mea” 
Muzică: „O lume minunată” 
Portofoliu: imagini 
reprezentând Drepturile 
copilului, UNICEF 

Familiarizarea copiilor  
cu conceptul de „drept”  

şi cu „Declaraţia Drepturilor 
Copiilor” 

Noiembrie 
2016 

Dreptul la 
identitate 

Discuție liberă: 
„Cine sunt eu?” 
Desen: 
„Certificatul meu de naștere” 
Convorbire:  
„Toți oamenii au un nume?” 

Formarea capacităţii  
de cunoaştere a propriei persoane,  

a identităţii proprii 

Decembrie 
2016 

Dreptul la 
familie 

Poveste creată după 
ilustraţii:  
„Aniversarea 
bunicii/bunicului” 
Joc de rol: „De-a familia, De-
a aniversarea” 
Convorbire: „Familia mea” 
Pictură: „Familia mea” 
Cântec: „Familia” 
Memorizare: „Doi frați 
cuminți” de E. Farago 

Consolidarea cunoştinţelor  
copiilor referitoare la familie  

(relaţii interpersonale, îndatoriri etc.) 

Ianuarie 
2017 

Dreptul la 
cetăţenie, la 

ţară 

Observare: „Drapelul 
tricolor”,  
Colaj:  
„Steguleţe tricolore” 
Desen decorativ: 
 „Obiecte de artă populară”  
Vizită la Muzeul Satului 
„Dimitri Gusti” București 
Dans popular: „Hora”, 
„Sârba” 
Album cu fotografii: 
„Aceasta este țara mea” 

Cunoaşterea apartenenţei unei 
persoane la popor, ţară; 

 
Cunoașterea şi respectarea 
elementelor reprezentative  

ale unui popor (drapel) 
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Februarie 
2017 

Dreptul la 
securitate 

Povestire:  
„Ce s-ar fi întâmplat 
dacă…?”, „Scufița Roșie” 
Desen:  
„Cum ne ferim de pericole…” 
Convorbire:  
„Să ascultăm de sfaturile 
părinţilor”,  
Întâlnire cu polițistul de 
proximitate  

Cunoaşterea şi respectarea  
normelor de comportare,  

a regulilor de securitate şi protecţie  
individuală și de grup 

Martie 
2017 

Dreptul la 
libertate 

Povestire: 
„Hansel şi Gretel” de F. 
Grimm 
Album: 
imagini reprezentând 
încălcarea drepturilor copiilor 
Discuție liberă: 
„Ce este violența?” 

Îmbogăţirea reprezentărilor  
copiilor despre libertate,  

violenţă, etc. 

Aprilie 
2017 

Dreptul la 
religie 

Lectură după imagini: 
„Tradiţii și Obiceiuri de Paşti” 
Memorizare:  
„De Paşti” de G. Topârceanu 
Convorbire: „care este 
semnificația sărbătorii de 
Paşte ?” 
Lectura educatoarei:  
„Biblia pentru copii” 
Artă:  
Încondeiem ouălor de Paşte  
Vizită la Biserica Albă 
Târgoviște, întâlnire cu 
preotul paroh 

Îmbogățirea cunoştinţelor  
copiilor despre importanţa 

religiei în viaţa lor; 
 

Cunoaşterea semnificaţiei  
religioase a sărbătorilor pascale 

Mai 
2017 

Dreptul la 
exprimare 
artistică şi 
creativitate 

Vizită la Biblioteca I.H. 
Rădulescu Târgoviște, Editura 
ZVEN Târgoviște 
Poveste creată de copii: 
„Copilul şi cartea” 
Vizită la Muzeul Tiparului 
Dâmbovița 
Activitate practică: 
„Cum se realizează o carte?” 

Dezvoltarea diferitelor modalități  
de exprimare ale copiilor:  

artistică, creativă; 
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Iunie 
2017 

Dreptul la 
pace 

Lectură după imagini: 
„Toți suntem copii” 
Activitate practică: 
„Hora mânuțelor colorate”; 
Muzică:  
„Lumea copilăriei”; 
Poezie: 
„Ce ești tu, copilărie? 
De Aurora Luchian; 
Confecţie: 
„Felicitări pentru copiii lumii” 
Carnaval: 
„Prieteni…la distanță” 

Îmbogățirea cunoştinţelor  
copiilor referitoare la dreptul  

de se bucura de o viață în pace 

 
6. Bibliografie  

1. XXX, Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului - 
https://www.unicef.org/moldova/CRC_RO.pdf; 

2. Bunescu, Vasile, E. Şincai, Ghid practic pentru aplicarea programei de educaţie 
moral-civică în învăţământul primar, Editura Coresi, Bucureşti, 1994; 

3. Manolescu, Marian, Curriculum pentru învăţământul primar şi preşcolar, teorie 
şi practică, Editura Credis, 2004. 
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Anexa nr. 5 
 

CHESTIONAR CADRE DIDACTICE 
 
Chestionarul de mai jos cuprinde o serie de întrebări referitoare la importanța 

promovării drepturilor copiilor în învățământul preșcolar. Răspunsurile rămân 
confidențiale, vă rugăm să citiți cu atenție fiecare întrebare și răspundeți conform 
opiniei dumneavoastră, în cazul în care itemii sunt însoțiți de o scală de la 1-5, 
asigurând valorile de la 1-5 astfel: 

5 - într-o foarte mare măsură, foarte frecvent  
4 - într-o mare măsură, frecvent 
3 - mediu, la nivel moderat  
2 - într-o mică măsură, rareori 
1 - deloc, niciodată 
 

1. Cunoașteți prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului? 
 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 
 

2. Enumerați cel puțin 3 drepturi ale copiilor prevăzute în Convenţia ONU! 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
3. Considerați necesar derularea activităților curriculare/extracurriculare în 

grădiniță, prin care sunt promovate drepturile copiilor ? 
 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 
 

4. Enumerați 3 beneficii, în viziunea dvs., pe care le au activitățile care 
promovează respectarea drepturilor copiilor 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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5. În ce măsură considerați că prevederile Curriculum-ului pentru educație 
preșcolară promovează respectarea drepturilor copiilor? 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 
 

6. Precizați care considerați că sunt activitățile prin care promovarea drepturilor 
copiilor au un impact semnificativ asupra copiilor? 

a) Activități pe domenii experiențiale - ADE 
b) Activități de dezvoltare personală - ADP 
c) Jocuri şi activităţile didactice alese 
d) Proiecte educaționale derulate în parteneriat  
 

7. Precizați care aspect dintre cele enumerate mai jos, îl considerați important 
pentru promovarea drepturilor copiilor: 

a) cunoașterea de către copii a cel puțin trei dintre drepturile lor 
b) înțelegerea de către copii a necesității prevederii în documente oficiale a 

drepturilor lor 
c) aplicarea în activitatea zilnică a respectării drepturilor copiilor 
 

8. Precizați trei comportamente pe care le-ați observat la copii, ca urmare a 
implicării acestora în activități pentru promovarea drepturilor: 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
9. Indicați trei strategii pe care le considerați eficiente în în activitățile pentru 

promovarea drepturilor: 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

10. Relevanța activităților pentru promovarea drepturilor copiilor pentru grădinița 
mea: 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florina Popescu  
 

 126

11. Considerați că este importantă derularea unor activități de educație parentală în 
grădiniță pe tematica drepturilor copiilor? 

DA 

NU 
 

12. Cum apreciați implicarea părinților în cadrul activităților având ca tematică 
promovarea drepturilor copiilor? 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 
 

13. Cum apreciați implicarea membrilor comunității locale în cadrul activităților 
având ca tematică promovarea drepturilor copiilor? 

 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 
 

14. Precizați numărul de proiecte educaționale în parteneriat având ca tematică 
drepturilor copiilor ați derulat în anul școlar 2016-2017? 

 

1 proiect 

2 proiecte 

mai mult de 2 proiecte 
 

15. Enumerați trei modalități prin care considerați ca ați putea continua un proiect 
educațional având ca tematică drepturilor copiilor: 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

16. Derularea unor activități având ca tematică drepturilor copiilor considerați că 
v-a adus satisfacții? Dacă DA, precizați care anume: 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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17. Care considerați că sunt satisfacțiile copiilor în cadrul acestor activități? 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

18. Considerați că părinții sunt mulțumiți de implicarea în cadrul acestor activități? 
 

1 

 

2 

 

3 4 5 

 
 

19. Sunteți cadru didactic: 
mediu urban 

mediu rural 
 

20. Experienţa didactică (în ani): 
2 ani 

5-10 ani 

11-15 ani 

15-25 ani 

peste 25 ani 
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Anexa nr. 6 
 
 

GHID DE INTERVIU PĂRINȚI PRIVIND PROMOVAREA 
DREPTURILOR COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
1. Toţi dorim să fim părinţi buni și să respectăm drepturile copiilor noştri. Din 

experienţa dvs., cum considerați că poate fi respectat un drept al copilului? 
2. Dacă ar fi să enumerați un drept al copilului, unul pe care-l considerați esențial, 

care ar fi acela? 
3. Mulţi dintre părinţi consideră că știu totul atunci când este vorba despre 

drepturile copiii lor Care considerați că este cea mai bună abordare în relația cu 
copilul tău? 

4. În mod obișnuit, părinţii îşi pedepsesc copiii în momentul în care consideră că 
nu și-au îndeplinit anumite responsabilități. Care este poziţia dvs. referitor la 
această abordare tradiţională? 

5. Ce înseamnă „să respecți drepturile copiilor”, potrivit standardelor actuale? 
Care este poziția dumneavoastră față de această percepție? 

6. Există o teamă în rândul părinţilor referitor la nerespectarea drepturilor copiilor 
lor în grădiniță! Care este opinia dvs. despre această problemă? 

7. Ce i-aţi spune unei educatoare care dorește să vă implicați într-o activitate 
privind promovarea drepturilor copiilor? 

8. V-ați aflat într-o împrejurare în care ați fost pus în situația de a încălca 
drepturile copilului dvs.? Cum ați reacționat? 

9. Care vi se pare cel mai dificil lucru referitor la promovarea drepturilor copiilor 
în grădiniță? 

10. Din experienţa dumneavoastră de până acum, ce mesaj/sfat ați vrea să 
transmiteți altor părinţi? 
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Anexa nr. 7 
 

 
GHID DE INTERVIU COPII  

PRIVIND PROMOVAREA DREPTURILOR COPIILOR  
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR 

 
1. Care este activitatea ta preferată la grădiniță? 
2. Povestește-mi despre prietenul/prietena tău/ta cel/cea mai bun/bună.. 
3. Dacă te-ai certa vreodată cu el/ea, ce ai face ca să vă împăcați? 
4. Povestește-mi ce faci când ești supărat/furios.. 
5. Cum te simți, în general la grădiniță? 
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Autoarea declară că prezentul volum îi aparține şi că nu încalcă drepturile intelectuale  
ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga răspundere,conform legislației  

în vigoare, atât pentru forma, cât și pentru conținutul volumului de față. 

 


