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● În perioada 8-22 noiembrie 2021, biblioteca CCD Mureș, în colaborare cu 
CCD Neamț, a organizat o nouă ediție a activității metodice „Drepturile 
copilului în operele literare școlareˮ. 

● Activitatea se adresează claselor de elevi din ciclul primar, gimnazial și 
liceal.



Scopul și obiectivele

● Scopul acestei activități a fost formarea competenței elevilor de a învăța să 
învețe, a spiritului de inițiativă, cunoașterea de către elevi a drepturilor și 
însușirea noțiunilor lege-drept. 

● Totodată, ca obiectiv general activitatea a urmărit dezvoltarea interesului 
pentru carte în general, educarea capacității elevului de a-și însuși cunoștințe 
pe baza lecturii și formarea deprinderii de a lucra cu cartea pentru 
cunoașterea drepturilor copilului.



Tema activității metodice a avut la bază convenția cu privire 
la Drepturile copilului, ce prevede protejarea și promovarea 
drepturilor copiilor, precum dreptul la viaţă, la sănătate, la 
educație și joacă, dar și dreptul la viața de familie, de a fi 
protejați împotriva violenței, de a nu fi discriminați și dreptul 
de a-și face auzite opiniile. 

Astfel, fiecare elev participant a ales un drept pe care l-a 
considerat cel mai important, a citit opera literară din 
webgrafia pusă la dispoziție, apreciind în ce măsură a fost 
respectat sau încălcat dreptul copilului în opera literară 
selectată. 



Unități școlare participante  din județul Mureș
● ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SERAFIM DUICUˮ, TÂRGU 

MUREȘ;             
● ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CEUȘIANUˮ 

REGHIN;
● ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANUˮ TÂRGU 

MUREȘ;
● LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGAˮ REGHIN;
● COLEGIUL AGRICOL „TRAIAN SĂVULESCUˮ TÂRGU 

MUREȘ;
● LICEUL TEORETIC „GHEORGHE MARINESCUˮ TÂRGU 

MUREȘ;
● ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZULˮ TÂRGU 

MUREȘ;
● ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON NEAGUˮ SIGHIȘOARA;
● LICEUL TEHNOLOGIC TÂRNĂVENI;

● ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR.BERNÁDY  GYŐRGYˮ  
TÂRGU MUREȘ;

● ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FLOREA BOGDANˮ 
REGHIN;

● LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE ȘINCAIˮ- 
TÂRGU MUREȘ;

● COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU PAPIU 
ILARIANˮ, TÂRGU MUREȘ;

● COLEGIUL ECONOMIC „TRANSILVANIAˮ TÂRGU 
MUREȘ;

● ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 TÂRGU MUREȘ;
● LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 LUDUȘ;
● ȘCOALA GIMNAZIALĂ IERNUT.



● http://irdo.ro/copii-tineri.php
● http://www.101books.ru/carte/descarca-mark-twain-print-si-cersetor-pdf
● https://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen/ratusca-cea-urata.html
● https://www.povesti-pentru-copii.com/ion-creanga/fata-babei-si-fata-mosneagului.html
● https://www.academia.edu/33247318/hans_christian_andersen_cele_mai_frumoase_

pove_537_ti_pdf
● https://www.grimmstories.com/ro/grimm_basme/hansel_si_gretel
● https://www.grimmstories.com/ro/grimm_basme/cenusareasa
● http://e-povesti.ro/povesti/dumbrava_minunata/
● http://www.anidescoala.ro/divertisment/povesti/ion-creanga/ion-creanga-pupaza-din-te

i/
● https://www.povesti-pentru-copii.com/hans-christian-andersen/mica-sirena.html
● https://www.povesti-pentru-copii.com/barbu-stefanescu-delavrancea/neghinita.html
● https://www.povesti-pentru-copii.com/petre-ispirescu/sarea-in-bucate.html
● https://www.academia.edu/35764364/Hector_Malot_Singur_pe_lume
● https://www.bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/Carlo%20Collodi%20-%20Aventu

rile%20lui%20Pinocchio%20(RO).pdf
● http://cartipdfdownload.blogspot.com/2016/08/marc-levy-in-alta-viata.html

WEBGRAFIA CĂRȚILOR UTILIZATE  LA ACTIVITATE
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