
A fost adoptată de Adunarea
Generală a Națiunilor Unite

pe 20 noiembrie 1989.
 

Drepturile conținute în
Convenție trebuie să fie
aplicate tuturor copiilor,

fără discriminare. 
 

Cele 42 drepturi ale
copilului se regăsesc în
Convenție sub formă de
articole, 54 la număr. 

Drepturile copiilor

Convenția ONU 
cu privire la 

Drepturile copilului

Drepturi

Copilul trebuie tratat cu
respect, iar Statul este obligat
să îi asigure cele mai bune
condiții, adică să îi respecte

drepturile.

Fiecare drept este important
și trebuie respectat. În

același timp, fiecare drept
presupune anumite
responsabilități. 

Copiii trebuie să afle cât mai
multe lucruri despre drepturile

care-i protejează. 
 

Un copil care își cunoaște
drepturile poate vedea dacă

familia și prietenii săi
respectă aceste drepturi și va
fi în măsură să respecte, la

rândul său, drepturile altora. 
 
 

Copilul este orice persoană cu vârsta sub 18 ani.

Responsabilități



ceva ce trebuie să faci
pentru tine sau pentru alții

 

o alegere care îți aparține 

Drepturi și Responsabilități

RESPONSABILITATE 
 

ceva de care poți beneficia
prin lege

 
o libertate 

 
ceva de care ai nevoie sau

meriți  conform legii
 

DREPT 
 

AM DREPTUL
LA EDUCAȚIE

Am responsabilitatea 
de a învăța cât mai

bine.
 

AM DREPTUL
LA PROTECȚIE

Am responsabilitatea 
de a mă purta frumos
cu cei din jurul meu.

 

AM DREPTUL
LA JOC

Am responsabilitatea 
de a folosi cum trebuie

timpul liber.
 

Toți copiii au drepturi. 
Nimănui nu-i este permis să le încalce.



Ai dreptul la o educație de
calitate. 

 
Învățământul primar trebuie

să fie gratuit. 
 

Ar trebui să fii  încurajat să
mergi la școală până la cel

mai înalt nivel posibil. 
 
 
 

Convenția ONU 
ART. 28

Educația trebuie să te ajute 
să-ți dezvolți talentele și

abilitățile. 
 

Să te ajute să-ți înțelegi
propriile drepturi și să

respecți drepturile și cultura
celorlalți oameni. 

 

Trebuie să înveți să trăiești
în pace și să protejezi
mediul înconjurător. 

Dreptul la educație

Convenția ONU 
ART. 29

ZIUA EDUCAȚIEI
Anual, în data de 5 octombrie,

este sărbătorită în întreaga
lume, Ziua profesorului și a

Educaţiei. 

În anul 2014 Premiul Nobel
pentru Pace i-a fost acordat

unui copil? 

 Malala Yousafzai este cea
mai tânără laureată din

istorie și luptă pentru dreptul
la educație al tuturor

copiilor. 

Dreptul la educație este un drept fundamental al
copilului.

Convenția ONU 
ART. 28

ȘTIAȚI CĂ...



Dacă ai citit vreodată Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupery,
atunci știi deja că toți oamenii mari au fost mai întâi copii.

 
Atunci când mergi la școală, te „antrenezi” să fii cât mai bun, iar

pregătirea aceasta poartă numele de EDUCAȚIE 
adică toate lucrurile pe care le înveți din cărți sau de la doamna

învățătoare. 
 

Când înveți să citești, să scrii sau să calculezi, se numește că
„lucrezi” la educația ta. 

 
Te întrebi ce se întâmplă atunci când cineva nu reușește să

meargă la școală? 
 

Hai să găsim împreună răspunsul ascultând podcast-ul de bună
creștere EDUboost!

 
 
 

Dreptul la educație

www.afostodata.ro
 

ROMÂNĂ FRANCEZĂ 



Convenția ONU 
ART. 28 Joaca ne ajută să fim sănătoși

și fericiți.
 

Trebuie să putem merge la
muzee, teatre, librării,

festivaluri și evenimente
sportive. 

 

Trebuie să avem ocazia să ne
cunoaștem propria cultură.

 

Autoritățile au obligația să
asigure locuri de joacă

suficiente, mai ales în zonele
foarte populate.

Dreptul la joc
ZIUA COPILULUI

Deși în România Ziua Copilului
este pe 1 Iunie, data variază
foarte mult între țări. Ea este

sărbătorită și în mai,
decembrie sau august.

Studiile arată că mulți dintre
copiii care se joacă sunt mai

descurcăreţi în viaţă!

Ai dreptul la odihnă, timp liber
și joacă. 

 
Ai dreptul să participi la

activități culturale și artistice.
 
 
 
 
 

Drepturile tale nu trebuie să limiteze drepturile
altora.

Convenția ONU 
ART. 31

ȘTIAȚI CĂ...

ACTIVITĂȚI 



FRANCEZĂROMÂNĂ 

Nu-i așa că e minunat să fii copil? 
 

Nu te grăbi să crești, oamenii mari au tot felul de griji pe cap.
Râzi, aleargă, suflă în morișcă, pictează, joacă-te! 

 
Ai timp pentru toate! Și, mai ales, 

ai DREPTUL la joc și activități recreative. 
 

E ca în povestea aceea cu nume simpatic: Micul Prinț. Băiețelul
de acolo se plângea mereu că oamenii mari sunt prea ocupați cu

cifre și calcule și uită să se joace. 
 

Îți sună cunoscut? Invită-ți părinții la joacă și vei vedea că nu te
vor refuza. Ajută-i să își amintească cum e să fii copil. 

 
Nimic nu ne apropie și nimic nu ne învață mai multe lucruri decât
jocul.  Hai să ne jucăm împreună ascultând podcast-ul de bună

creștere EDUboost!
 
 
 

Dreptul la joc

www.afostodata.ro
 

ROMÂNĂ FRANCEZĂ 



Convenția ONU 
ART. 28 Sprijinul poate veni de la

prieteni şi de la adulţii de
încredere.

 

În situaţiile de urgenţă,
trebuie să se apeleze la

poliţie. 
 

� Pentru intervenţii de
urgenţă, dar şi pentru sprijin
şi sfaturi, există servicii de
asistenţă oferite la telefon

sau pe internet.

Dreptul la protecție

TELEFONUL COPILULUI
 

116 111
Aici poți semnala probleme

grave, abuzuri de acasă sau de
la școală. Apără-ți drepturile! 

Bullying-ul este diferit de
tachinare. Când oamenii se
tachinează, ei nu depăşesc
limitele respectului, se

opresc la un moment dat și
nimeni nu devine victimă. 

Ai dreptul să fii protejat 
 împotriva violenței, abuzurilor

și a neglijenței din partea
persoanelor din jur.

 
Ai dreptul la protecţie

împotriva oricărei forme de
discriminare. 

 
Ai dreptul la protecţie

împotriva oricărei forme de
exploatare. 

 
Ai dreptul la protecţie

împotriva răpirii, vânzării sau
traficului. 

 
Ai dreptul să nu primește

pedepse, tratamente crude ori
degradante.

 
 
 
 
 

Violența împotriva copiilor 
NU are nicio justificare.

Convenția ONU 
ART. 19

ȘTIAȚI CĂ...

AJUTOR



FRANCEZĂROMÂNĂ 

Ce este un drept și cum adică… TREBUIE să îl respectăm? 
 

Ei bine, când vorbim de un drept ne referim la o regulă pe care
oamenii trebuie să o respecte pentru a nu se supăra unii pe alții, e
ca atunci când ești în parc și aștepți să îți vină rândul la tobogan

pentru că toți copiii au dreptul să se urce, nu doar tu. 
 
 

Indiferent de locul în care s-au născut, copiii au dreptul la
Educație, Familie, Securitate și Protecție, Informație, Nutriție,

Asistență Medicală, Timp Liber, Participare, Nume și
Naționalitate. 

 
În cuvinte mai simple, copiii au dreptul să meargă la școală, să
facă parte dintr-o familie iubitoare, să fie protejați, să nu li se

vorbească urât, să nu fie loviți, să mănânce sănătos, să participe
la activități distractive în timpul liber, să se odihnească.

 
Hai să aflăm mai multe despre acest drept foarte important

ascultând podcast-ul de bună creștere EDUboost!
 
 

Dreptul la protecție

www.afostodata.ro
 

ROMÂNĂ FRANCEZĂ 



Ai dreptul la informare prin
internet, radio, televiziune,
ziare, cărți și alte surse. 

 
Adulții au datoria de a se

asigura că informațiile la care
ai acces nu sunt dăunătoare. 

 
Statele trebuie să încurajeze
media să difuzeze informații
din cât mai multe surse, în
limbi pe care copiii le pot

înțelege.
 
 

În cazul în care nu știi care
sunt sursele corecte de

informare, întreabă un adult. 

Ai dreptul să îți exprimi liber
opinia (oral, în scris, sau
prin alte mijloace) despre
orice subiect și poți căuta

informații cu privire la orice
domeniu care te
interesează. 

 

Părinții trebuie să îți asigure
toate informațiile de care ai
nevoie, să îți asculte opiniile
și ideile și, bineînțeles, să te
sfătuiască atunci când ai o

problemă.

Dreptul la informație

Logo-ul Drepturilor copilului a
fost conceput de un grafician
sârb și reprezintă două lucruri:
mâna omului și zborul păsării. 

Statul are datoria de a proteja copiii de 
informații dăunătoare.

Convenția ONU 
ART. 17

ȘTIAȚI CĂ...

ÎNTREABĂ ADULȚII

SURSE



FRANCEZĂROMÂNĂ 

Adesea ni se spune „Nu există «Nu pot»!” Recunoaște, ai auzit de
multe ori replica aceasta de la adulți. 

 
Dar noi spunem că nu există… „Nu știu”! Sau n-ar trebui să

existe! 
 

Cei mici, la fel ca și cei mari, au dreptul de a fi informați, de a
afla lucrurile care îi interesează. Și care le pot fi de ajutor. 

 
Fie că vorbim despre cărți, internet, radio, televiziune, ziare și

reviste sau orice alte surse, accesul la informație nu trebuie oprit.
Iar adulții au și o responsabilitate: să se asigure că informațiile

care ajung la copii nu sunt periculoase.
 

Cu podcastul EDUboost să nu ai nicio grijă: singurul „pericol”
care te paște e să te amuzi copios.

 
 
 
 

Dreptul la informație

www.afostodata.ro
 

ROMÂNĂ FRANCEZĂ 



DREPTUL LA EDUCAȚIE
 

DREPTUL LA INFORMARE
 

DREPTUL LA PROTECȚIE
ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI,

ABUZULUI ȘI EXPLOATĂRII
 

DREPTUL LA JOC ȘI ACTIVITĂȚI
RECREATIVE

 
 

Conținutul audio poate fi
ascultat și în limba franceză!

Scanează fiecare qr-code și
ascultă povestea!

EDUboost PODCAST

Podcast-urile noastre de bună
creștere pleacă de la un text
literar pe care îl iubim cu toții?
Sursa noastră de inspirație a

fost Micul Prinț!

www.afostodata.ro

ȘTIAȚI CĂ...

ASCULTĂ


