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 etnie = grup uman de aceeaşi origine, limbă şi tradiţii culturale.

discriminare = a lipsi de egalitate în drepturi; a limita în drepturi 
                          (în comparaţie cu ceilalţi cetăţeni).

 egalitate = care au aceleaşi drepturi şi aceleaşi îndatoriri.

drept =  ce ţi se cuvine (ţi-e permis) conform raţiunii sau legii.

Nu contează dacă eș� fe�ță sau băiețel, dacă eș� sărac sau bogat, dacă pielea ta este albă sau 
închisă la culoare, dacă trăieș� în România sau în altă țară, meriți să ai parte de tot ce-i mai bun pe 
lume, să te joci și să înveți.

       Descifrează anagramele pentru a descoperi care sunt drepturile 
de care se pot bucura toți copiii.
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Toți copiii sunt egali





 naţionalitate = apartenenţă a unei persoane la o anumită naţiune; cetăţenie.

cetăţenie = calitatea de a fi cetăţean.

 cetăţean = locuitor al unui stat, care se bucură de drepturi civile şi politice şi care are 
                 anumite obligaţii faţă de acel stat.

identitate = datele prin care se identifică o persoană.

Chiar înainte de a te naște, părinții tăi fac liste cu prenumele tău și îl aleg pe cel care sigur ți se 
potrivește. Cine este norocos, primește chiar două și as�el sărbătorește de două ori. 

Toți copiii primesc la naștere un nume, un prenume și au o naționalitate. 

         Descoperă ce naționalitate au copiii din Anglia, Belgia, 
Danemarca, Portugalia.

Dreptul de a avea un nume și o naționalitate

Vin din 
îndepărtata 

Finlanda

M-am născut în 
însorita Portugalia

Trăiesc în Regatul 
Unit al Marii 

Britanii

Sunt din Belgia

.......................................

.............

.............





 abilitate = îndemânare, iscusinţă, pricepere, dibăcie.

aptitudine = înclinaţie, dispoziţie, naturală sau câştigată, de a face unele lucruri.

 dezvoltare personală = include activităţi şi experienţe care au scopul final de a 
                                       îmbunătăţi talentele şi abilităţile tale, contribuind la realizarea 
                                       aspiraţiilor şi viselor personale.

educaţie = instrucţie, învăţământ, învăţătură.

Toți copiii pot merge la școală. Părinții tăi îți arată că te iubesc și când te trimit la școală, te 
ajută la lecții sau îți pun pachețelul în ghiozdan, chiar și când vin la ședința cu părinții pentru a se 
asigura că nu lipseș� de la cursuri.

     Unește punctele în ordine crescătoare și vei descoperi două 
obiecte din ghiozdanul tău:

Dreptul la educație
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informaţie = comunicare, veste, ştire care pune pe cineva la curent cu o 
                        situaţie sau oferă lămuriri asupra unei persoane sau a unui lucru. 

idee = opinie, părere, gând, convingere, judecată.

expresie = exprimare = redare a unui gând (idei, sentimente etc.) prin 
                                        cuvinte sau fapte.

libertate = posibilitatea de acţiune după propria voinţă sau dorinţă.

În fiecare zi, poți învăța lucruri noi, poți să arăți prietenilor tăi cât de talentat eș�: cât de 
frumos dansezi, ce cântece ai mai învățat, cât de bine desenezi sau cât de bine joci fotbal sau 
baschet.

Părinții sau persoanele care te îngrijesc îți oferă informații, sfaturi și explicații și te ascultă 
când îți exprimi propriile idei și păreri. Tot ce înveți acum te ajută să creș� mare!

      Descoperă mijloacele de expresie a ideilor și sen�mentelor tale 
făcând corespondența între cuvintele de mai jos:

Libertatea de expresie

Opinie, părere                                                           Plâns

Bucurie                                                                       Discurs

Ș�re                                                                             Zâmbet

Supărare                                                                     Comunicare

Exprimă: Prin:





reţetă = formular eliberat de medic, în care se indică medicamentele necesare 
              unui bolnav şi modul lor de administrare.

medicament = substanţă folosită pentru tratarea, ameliorarea sau prevenirea 
                          unor boli.

medic =  persoană cu studii superioare care se ocupă cu vindecarea, 
                               tratarea sau prevenirea bolilor umane.

îngrijire medicală = tratament necesar pentru restabilirea sănătăţii şi integrităţii 
                                     corporale a unei persoane.

Dacă te doare bur�ca, îți curge nasul sau Zâna Măseluță așteaptă un dințișor, spune-le 
părinților tăi să te ducă la medic.

Ai dreptul să fii sănătos și să te bucuri de toate lucrurile care ți-aduc fericire: o plimbare în 
parc cu părinții, o tură cu bicicleta alături de prieteni sau un meci de fotbal la ora de sport alături de 
colegi.

      Completează careul în funcție de indicațiile următoare:

Dreptul la îngrijire medicală

1. Uniforma medicilor.    
2. Locul unde se fac analizele medicale.  
3. Mo�vul pentru care mergi la medic.          
4. Este eliberată de medic pentru a te face bine.
5. Îl duce pe bolnav la spital.
6. Se face cu seringa și provoacă o înțepătură.
7. Persoana care se ocupă cu vindecarea bolilor.
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comunitate = totalitatea locuitorilor unei localităţi.

a ocroti = a apăra, a proteja, a ajuta, a sprijini, a lua sub paza sa. 

dizabilitate = stare fizică, psihică sau mentală, care limitează unei persoane 
                       deplasarea, activitatea, gradul de înţelegere.

(a) accepta = a fi de acord cu…; a primi, a consimţi să…; a aproba, a încuviinţa.

Mulți copii s-au născut cu diferite boli sau au suferit accidente îngrozitoare, care i-au făcut să 
fie al�el decât �ne. Aceș� copii sunt la fel de buni, de talentați și de frumoși ca �ne. Nu uita ca data 
viitoare când vei întâlni un as�el de copil să nu-l ocoleș�, să vorbeș� și să te joci cu el, poate face 
aceleași lucruri ca �ne, doar un pic al�el.

Descoperă cuvintele anagramate și completează careul. 
As�el vei afla câteva lucruri despre copiii cu dizabilități.

Dreptul la îngrijire specială pentru copiii cu dizabilități

1. ERPNUICTI
2. ȘURMFOI
3. ASEMENEA ȚIE
4. ACEUȚDI
5. RAȘOJCUI
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violenţă = o acţiune ce presupune forţa fizică sau psihică, realizată asupra 
                  unei fiinţe vii.

neglijenţă = lipsă de grijă sau nepăsare faţă de o persoană, animal sau lucru. 

îndrumare = a povăţui, a sfătui, a călăuzi, a îndrepta, a orienta.

abuz =  lipsă de măsură; tot ce depăşeşte limitele normale.

Toată lumea greșește: oamenii mari – greșeli mari, copiii – greșeli mai mici. Dacă ai făcut o 
pros�oară, nu meriți să fii bătut sau pus într-o situație rușinoasă nici acasă, nici la școală. Important 
este să-ți recunoș� greșeala și să-ți ceri iertare. Părinții, bunicii, profesorii tăi, te vor ierta și te vor 
îndruma în așa fel încât data viitoare să nu se mai întâmple.

      Descifrează anagramele și scrie cuvintele descoperite care au 
legătură cu dreptul prezentat.

Dreptul de a fi protejat de orice formă de violență, 
abuz sau neglijență
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STIOAPRORĂ





îngrijire = grijă purtată unei fiinţe sau unui lucru.

familie = grup de persoane înrudite, prin căsătorie sau prin sânge, care trăiesc 
                împreună (soţ, soţie, copii).

orfelinat = instituţie de binefacere unde cresc şi se educă copiii orfani sau 
                   săraci.

copil orfan = copilul care a pierdut pe unul dintre părinţi sau pe amândoi.

În întreaga lume, există copii care nu au o mamă sau un tată sau părinții lor nu pot avea grijă 
de ei. Aceș�a trăiesc în orfelinate sau centre speciale. Chiar dacă nu au o familie, ei sunt ca �ne și 
merită să fie iubiți, îngrijiți și să devină oameni mari.

Completează schema în funcție de întrebările următoare:

Dreptul copiilor la protecție specială

Au dreptul la protecție și 
îngrijire specială

Cine?...........................
.....................................

De ce?...........................
.....................................

Unde?...........................
.....................................





lege = documentul scris cu caracter obligatoriu, stabilit şi apărat de puterea de 
           stat.

faptă = acţiune, întâmplare sau împrejurare reală, lucru petrecut în realitate.

conflict = ciocnire materială sau morală violentă; situaţie controversată; stare 
                 de duşmănie; divergenţă. 

centru de corecţie = loc unde îşi execută pedeapsa infractorii minori care au 
                                   încălcat legea.

După vârsta de 14 ani, copiii care încalcă grav legea sunt trimiși în centre de corecție. Orice 
faptă are și urmări, trebuie să te gândeș� că este de ajuns o greșeală pentru ca întreaga ta viață să 
se schimbe și să fii nevoit să te desparți de părinți, bunici sau prieteni și să renunți la lucrurile 
frumoase care te fac fericit.

Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:

Dreptul la asistență pentru copiii aflați în 
conflict cu legea

În viață trebuie să faci fapte bune.

Legea trebuie respectată în orice condiții atât de 
către copii, cât și de adulți.

Copiii peste 14 ani, care încalcă grav legea, sunt 
trimiși în centre de corecție.

La școală trebuie să fim în conflict cu toți colegii și profesorii.





Dreptul la protecție față de agresarea pe Internet

protecţie = totalitatea măsurilor care protejează, ocrotesc o persoană.

agresare = atac împotriva unei persoane.

duşman = persoană care are o atitudine răuvoitoare faţă de cineva, care 
                 urăşte ceva sau pe cineva.

Internet = reţea informatică mondială în cadrul căreia computerele conectate
                  pot comunica între ele.

Îți aminteș� prima dată când părinții tăi te-au luat pe genunchi în �mp ce lucrau la calculator 
și ți-au arătat câte lucruri interesante poți descoperi pe Internet, câte jocuri, muzică și culoare 
există așa aproape de �ne? Atunci ți-ai dat seama că-ți poți face mulți prieteni și poți poves� cu ei 
despre tot ce vrei. 

Ei bine, nu-i întotdeauna totul așa de frumos, trebuie să ș�i că, așa cum pe stradă nu trebuie 
să vorbeș� și să mergi cu persoanele străine, așa și pe Internet trebuie să fii foarte atent la unele 
persoane care, deși par niște oameni drăguți, doresc să ș�e unde stai, dacă părinții tăi sunt acasă, 
când pleci la școală și alte lucruri despre �ne. 

Nu uita că, deși crezi că ți-ai găsit noi prieteni, ei pot fi adevărați dușmani.  

Descoperă în careul alăturat ce poți găsi pe Internet.
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Argeş



Centrul Europe Direct Argeș face parte din rețeaua de informare a 
Comisiei Europene, oferind tuturor celor interesați posibilitatea 

obținerii de informații diverse privind Uniunea Europeană

+40 248 223 080

europearges@gmail.com

Str.  Victoriei  nr.  18
110017 – Piteşti, jud Argeş

Luni - Joi 8:00 - 20:00

Vineri 8:00 - 16:00

Sâmbătă 8:00 - 13:00

www.facebook.com/EuropeDirectArges

www.twitter.com/EDArges

http://www.edarges.ro


