
Joc de rol – Reporterul(Lecția ”Opinia publică și mass-media”), 7 C, 6.05.2019*Numele_________ 

Ești reporter și postul de televiziune te va trimite la Șc. 59(cu acordul unității), pentru a face un reportaj 

despre modul în care se respectă drepturile copilului. Primul pas – informarea cu privire la drepturile 

copilului(antrenamentul de mai jos). Al doilea pas – documentarea în școală(depistarea unor situații în care sunt 

încălcate drepturile copilului; discuții cu 3 colegi din clasă despre modul în care trebuie să rezolve acele 

situații). Al treilea pas – realizarea, în perechi, a reportajului care trebuie să dureze 2 minute. 

Pasul 1  

a) Scrie, în casetă, ce drept este prezentat de desenul din fiecare cerc(folosiți 

https://drepturilecopiilor.weebly.com/). Scrie, în caseta gri, dreptul la care fac referire documentele. 

 

b) Din ce lege este citat articolul de mai jos? ______________________________________ 

Art. 4. 
În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) copil – persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu, 
potrivit legii; 
b) familie – părinţii şi copiii acestora; 
c) familie extinsă – rudele copilului, până la gradul IV inclusiv; 
d) familie substitutivă – persoanele, altele decât cele care aparţin familiei extinse, inclusiv afinii până la gradul 
IV şi asistenţii maternali care asigură creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii; 

c) La ce  Curte face referire cazul de mai jos?________________________________ 

 

Ce convenție a fost adoptată în 1989 de 

către Adunarea Generală a Națiunilor 

Unite, document asumat d eRomânia 

prin Legea 18/1990? 

____________________________

____________________________ 

Ce drept din CONVENȚIA 

CU PRIVIRE LA 

DREPTURILE COPILULUI a 

fost încălcat? 

_________________

_________________

_________________

(În ce categorie îl 

încadrați? protecție, 

dezvoltare, participare) 

_________________ 

https://drepturilecopiilor.weebly.com/
http://www.unicef.ro/pagina-copiilor/drepturi/conventia-drepturilor-copilului/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Curtea_European%C4%83_a_Drepturilor_Omului
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_RON.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_rights_child_RON.pdf


c) Unește, folosind săgeți colorate diferit, desenul cu explicația adecvată despre dreptul din articol. 

 
 

 

Educația 

Orice copil are dreptul la educație 
și la învățământ. Statul are datoria 
de a furniza învățământ primar 
gratuit și obligatoriu și, de 
asemenea, să facă învățământul 
secundar accesibil tuturor copiilor 
și tinerilor. Statul trebuie să se 
asigure că tinerii și copiii sunt 
tratați corespunzător în școli și că 
drepturile nu le spun încălcate. 

Libertatea de exprimare 

Orice copil are dreptul să își 
exprime liber opiniile și să 
primească și să difuzeze 
informații prin media. 
Fiecare copil are și 
responsabilitatea de a/a-și 
exprima opinii într-un mod în 
care să respecte drepturile 
celorlalți. 

 

Servicii medicale și de sănătate 
 

Fiecare copil are dreptul la cea mai 
bună îngrijire medicală posibilă. Statul 
are datoria de a combate mortalitatea 
infantilă, de a asigura servicii medicale 
tinerilor, de a combate malnutriția și 
maladiile, de a garanta îngrijire 
medicală femeilor însărcinate și 
proaspetelor mămici, de a face 
accesibilă educația pentru sănătate și 
de a dezvolta servicii de prevenire în 
sectorul sănătății publice și de a aboli 
practicilor tradiționale dăunătoare 
sănătății copiilor. 

 

Pasul 2 – Discută cu doi dintre colegii tăi de clasă despre respectarea/nerespectarea drepturilor 

copilului în Șc. 59(argumentare). Notează 3 aspecte pozitive și 3 aspecte negative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasul 3 – Documentare REPORTAJUL scris, REPORTAJUL audio-video atemporal(va fi prezentat 

data viitoare) 

Schița reportajului 

http://www.ghidjurnalism.ro/reportajul
http://www.creeaza.com/didactica/comunicare-si-relatii-publice/jurnalism-presa/REPORTAJUL-DE-TELEVIZIUNE914.php
https://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/
https://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/

