Drepturile și îndatoririle copiilor
în relațiile cu ceilalți oameni

Învățătorul nostru
adaptat după Edmondo de Amicis*
Îmi place de noul nostru învățător. Atunci când ne dictează, se plimbă
printre bănci și se uită cu atenție la fiecare dintre noi. Azi, începând dictarea,
privirea îi căzu pe un băiat cu obrajii aprinși. Îi trecu mâna pe frunte, să vadă dacă
este fierbinte.
În timpul acesta, un băiat care stătea în spatele lui, se ridică și începu să se
strâmbe, făcând pe marioneta. Învățătorul se întoarse brusc. Băiatul se opri
repede și își plecă capul rușinat, așteptând-și pedeapsa. Învățătorul îi spuse doar
atât:
- Să nu mai faci așa!
După ce termină de dictat, la sfârșitul orei, ne vorbi rar și calm, cu vocea lui
caldă și liniștită:
- Copii, o să petrecem un an împreună . Să îl trăim în bună înțelegere!
Învățați și fiți buni! Îmi sunteți dragi și nu vreau să pedepsesc pe nimeni. Haideți să
fim ca o familie.
Tocmai atunci sună soneria, anunțând sfârșitul orei. Am ieșit în pauză în
liniște. Băiatul care se strâmbase se spropie de învățător și spuse cu glas tremurat:
- Domnule, vă rog să mă iertați!
- Te iert, băiatul meu!, îi răspunse învățătorul zâmbind.
*după Edmondo de Amicis, preluat și adaptat de la https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Educatie%20Civica/Aramis/Partea%20I/manual.html

Ce este respectul?

Respectul este o atitudine de stimă, considerație, apreciere și prețuire.
Respectul este atitudinea unei persoane care ia în considerare
gândurile, sentimentele, părerile și nevoile celorlalți.
Relațiile noastre cu cei din jur trebuie să se bazeze pe respect. Prin respect, creăm în
jurul nostru o atmosferă pozitivă, în care cu toții ne simțim bine. Respectul creează
legături frumoase între membrii familiei, între rude, între prieteni, între colegi,
între vecini, etc.

Ce înseamnă a avea respect?
Să ascultăm fără să întrerupem
Să fim atenți când vorbește celălalt
Să încercăm să înțelegem ce spune celălalt
Să vorbim pe rând
Să ținem cont de cum se simte celălalt
Să-l apreciem pe celălalt
Să comunicăm în mod direct
Să nu mințim
Să salutăm
Să încercăm să avem încredere în celălalt
Să fim atenți în timpul orelor
Să acordăm ajutor celor care au nevoie
Să transmitem mesaje pozitive celor din jur
Să punem mizeriile la coș
Să respectăm regulile familiei, ale clasei, ale școlii
Să respectăm legile

Pe cine respectăm?
Părinții și bunicii
Oamenii mai în vârstă
Ceilalți copii
Cei diferiți de noi
Învățători și profesori
Vecini
Copii care au o problemă de sănătate
Prieteni
Verișori
Copii care au o dificultate
Vânzători
Copii cu care nu ne înțelegem bine
Toți oamenii
Lipsa de respect este o atitudine nepotrivită care conduce la distrugerea
înțelegerii și a relațiilor dintre oameni!
Toți oamenii au dreptul de a fi respectați!

Drepturi și responsabilități
Toți oamenii din lume au anumite drepturi și responsabilități!
Ce înseamnă că am drepturi?
- că am voie să fiu așa cum sunt, să gândesc, să simt, să am

păreri, să îmi împlinesc nevoile;
- că ceilalți oameni au anumite îndatoriri față de mine.

Ce înseamnă că am responsabilități?
- că trebuie să țin cont de ceilalți oameni, de gândurile,

sentimentele, părerile și nevoile celorlalți;
- că am anumite îndatoriri față de ceilalți oameni, față de
familie, față de școală, față de comunitate, față de natură.

Exercitarea drepturilor și îndeplinirea responsabilităților
atrage respect și apreciere din partea celorlalți oameni!

Convenția
cu privire
la drepturile
copilului
a fost adoptată
de Adunarea
Generală
a Națiunilor
Unite în data de
20 noiembrie
1989.
Țara noastră este
una dintre cele
194 de țări care
s-au angajat să
respecte această
convenție.

Drepturile copiilor sunt asigurate
de către familie, de către comunitate
și de către instituțiile statului.

Comform
prevederilor
Convenției, copiii
trebuie tratați cu
respect
și trebuie să li se
asigure cele mai
bune condiții de
creștere și de
dezvoltare. De
asemenea, copiii
trebuie protejați de
orice rău care li sar putea întâmpla.

Drepturile scrise în această Convenție
se aplică tuturor copiilor,
indiferent de naționalitate, de limba
pe care o vorbesc, de culoarea pielii
sau de familia din care fac parte.

Copiii au...
Dreptul la viață...
...și îndatorirea de a respecta
viața celorlalte ființe.

Dreptul de a avea o familie...
...și îndatorirea de a-i asculta
și respecta pe părinți.

Copiii au...
Dreptul la a avea un nume
și o cetățenie...
...și îndatorirea de a-și iubi
și cinsti țara în care trăiesc.
Dreptul la protecție față de
abuz, neglijare, exploatare...
...și îndatorirea de a nu abuza,
maltrata sau hărțui persoane
sau animale.

Copiii au...
Dreptul de a fi protejați
față de pedepsele fizice
sau tratamentele umilitoare,
degradante...
...și îndatorirea de a-i respecta,
de a nu-i umili sau lovi pe ceilalți.
Dreptul de a nu fi descriminați
...și îndatorirea de a nu-i
discrimina pe ceilalți.

Copiii au...
Dreptul la dragoste, grijă,
înțelegere si protecție...
...și îndatorirea de a se purta
frumos cu cei din jur, fără
să le facă rău.

Dreptul la un mediu curat...
...și îndatorirea de a păstra curățenia
și de a proteja mediul înconjurător.

Copiii au...
Dreptul la educație...
...și îndatorirea de a învăța
și de a-i ajuta și pe ceilalți
să învețe.

Dreptul la libertatea de
gândire, conștiință și religie...
...și îndatorirea de a respecta
modul de gândire și religia
altor persoane.

Copiii au...
Dreptul de a fi ascultați
atunci când au ceva de spus
...și îndatorirea de a-i asculta
pe ceilalți atunci când vorbesc.
Dreptul de a beneficia de
îngrijire medicală...
...și îndatorirea de a avea grijă
de igiena și de sănătatea lor.

Copiii au...
Dreptul la îngrijiri speciale
adaptate nevoilor lor speciale...
...și îndatorirea de a-i respecta
pe cei care au nevoi speciale.
Dreptul de a fi iubiți
și respectați...
...și îndatorirea de a oferi
dragoste și respect celorlalți.

Copiii au...
Dreptul la o alimentație
curată și sănătoasă...
...și îndatorirea de a nu risipi apa
și mâncarea și de a nu consuma
alimente nesănătoase.
Dreptul la relaxare, joacă
și odihnă...
...și îndatorirea de a se juca
frumos și de a nu folosi
nepotrivit timpul liber.

Lucru pe grupe
 Care sunt drepturile și responsabilitățile pe care le

avem acasă? Ce se întâmplă dacă nu le respectăm?
 Care sunt drepturile și responsabilitățile pe care le
avem la școală, în clasă? Ce se întâmplă dacă nu le
respectăm?
 Care sunt drepturile și îndatoririle pe care le avem în
comunitate, în oraș, pe stradă? Ce se întâmplă dacă nu
le respectăm?
 Care sunt drepturile și îndatoririle pe care le avem în
natură (excursie, drumeție, etc.). Ce se întâmplă dacă
nu le respectăm?

Toți copiii au dreptul să fie fericiți!
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