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20 NOIEMBRIE ,, ZIUA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR 

COPIILOR “ 

CAUZELE ȘI CONSECINȚELE MUNCII COPIILOR 

Lipsa accesului la educație 

Exista mai multe motive pentru care copiii muncesc in loc sa  frecventeze scoala. 
In cele mai multe tari, educatia de baza nu este nici gratuita, nici intotdeauna 
accesibila pentru toti copiii. Acolo unde exista scoli, calitatea inyatamantului poate fi 
slaba si continutul educational poate fi lipsit de relevanta. In situatiile in care 
educatia costa prea mult sau paring! nu vad nici o valoare in ea, copiii sunt trimisi sa 
munceasca in loc sa fie trimisi la scoala. Acest lucru ii afecteaza in mod deosebit pe 
copiii saraci si pe cei care apartin unor grupuri defavorizate si excluse din punct de 
vedere cultural si social. Ca urmare, adesea ei cad foarte usor victime exploatarii muncii 
copiilor. 

Saracia 

Saracia este intr-adevar motivul eel mai evident care explica existenta muncii 
copiilor. Familiile sarace au nevoie de bani, iar copiii contribuie de obicei cu 
aproximativ 20-25 % la veniturile familiei. Deoarece familiile sarace cheltuiesc cea 
mai mare parte a veniturilor pe hrana, este evident ca veniturile aduse de copiii care 
muncesc sunt esentiale pentru supravietuire. Nu se poate spune totusj ca saracia 
provoaca in mod necesar munca copiilor. Avem de a face cu situatii diferite. Multe 
familii sarace hotarasc ca macar unii dintre copii sa frecventeze scoala. De asemenea, 
exista unele regiuni in tarile sarace unde munca copiilor se practica pe scara larga, in 
timp ce in alte regiuni, la fel de sarace, ea nu se practica deloc. Statul Kerala din 
India, de exemplu, desi este sarac, a abolit practic munca copiilor. Desi unele tari pot 
fi la fel de sarace, ele pot prezenta totusi nivele relativ variabile ii eterogene de munca 
a copiilor. 

Traditia 

In anumite regiuni, exista traditia ca copiii sa calce pe urmele parintilor lor. Daca 
traditia familiei este practicarea unei munci periculoase, cum ar fi tabacaria, este 
probabil ca si copiii vor fi constransi sa urmeze aceeasi cale. In sectoarele unde plata 
se face la bucata, copiii sunt adesea chemati sa-i "ajute" pe ceilaltii membri ai 
familiei, o practica obisnuita in constructii si in munca la domiciliu.  

Vulnerabilitatea specifica 

Muncile efectuate de copii in conditii periculoase apar cel mai frecvent in familiile 
cele mai vulnerabile - in familiile carora, din cauza veniturilor scazute, nu le raman 
decat foarte putini bani pentru tratarea ranilor sau bolilor adultilor, sau pentru a face 
fata situatei de ruptura provocata de abandon sau divort. Adesea aceste familii au 
deja datorii, sau sunt amenintati de datorii - factor care de cele mai multe ori 
constituie cauza pentru care copiii ajung sa desfasoare munci periculoase sau sa 
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lucreze ca servitori domestici, copiii fiind de fapt vanduti pentru a se putea plati 
datoria familiei. 

 

Cererea de munca a copiilor 

Angajatorii prefera uneori sa angajeze copii pentru ca ei sunt mai "ieftini" decat 
adultii si reprezinta o mana de lucru docila, care nu va incerca sa se organizeze 
pentru a obtine protectie si sprijin.  

CARE  SUNT  ARGUMENTELE  CONTRA  MUNCII  COPIILOR? 

 

 Munca copiilor este o forma de munca daunatoare si periculoasa pentru copii si constituie o 

incalcare a dreptutui international si a legislatiilor nationale. 

 Este vorba de munca si de activitati care sunt periculoase si daunatoare pentru copii 

din punct de vedere mental, fizic, social sau moral.  

 Este vorba de o munca din cauza careia copiii sunt privati de educatie sau sunt obligati 

sa duca dubla povara a mersului la scoala si a muncii. 

•  De asemenea, poate fi o munca prin care copiii sunt adusi intr-o stare de sclavie si sunt 
separati de familie. 

•  Ea condamna copiii si familiile acestora sa ajunga intr-o spirala descendenta a saraciei si 
privatiunii. 

•  Fiind fragili si sensibili din punct de vedere fizic si psihic, copiii sunt expusi in  mod 
inevitabil unui risc mai mare la locul de munca decat adultii.  

•  Anchetele realizate la nivel national au demonstrat ca un procent foarte mare dintre copii 
sunt vatamati fizic sau se imbolnavesc in timp ce lucreaza. S-ar putea ca unii dintre acesti 
copii sa nu mai poata munci niciodata. 

•  In  sectoarele   in   care  se   utilizeaza  diferite  masini   si   utilaje,   cum   ar fi agricultura, 
riscul producerii unor accidente este mult mai mare.  

 

 Agricultura, mineritul si constructiile reprezinta sectoare cu un grad ridicat de risc 
pentru copiii care muncesc. 

 

 

Prof. FILIP  DUMITRU 
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Toamna 

Peste dealuri, peste văi,  

Coboară toamna, agale  

Bate vântu-nversunat  

Păstorii coboară în sat .      

Oamenii pe câmp lucrează  

Copiii şcoala îşi urmează  

Hambarele sunt toate pline  

Pentru iarna care vine.  

Copacii au rămas goi  

Păsările pleacă-napoi  

Pleacă-n ţările cu soare  

Dar se-ntorc înapoi iar,  

Când? La primăvară. 

 

Pintilie Otilia cl. a II-a 

 

TOAMNA 
 

Toamna, bogat anotimp, 
A sosit la noi in ţară,  
Aducând pe-al nostru cer, 
 Mii de stoluri călătoare. 

 

Păsările ea le-alungă,  

Aducând in locul lor,         

Mii de frunze colorate,  

Şi covor de frunze moarte, 

Ea ne-aduce multe fructe,  

Şi recoltele bogate, 

Ea e zâna cea frumoasă,  

Din poveştile visate. 
 

Socea  Teodor cl.a IV-a 
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Toamna 
 
 

Când vine toamna îmbelşugată  

Toată lumea e bogată,  

Avem mere, avem pere  

Si alte fructe în panere. 

Păsările îsi iau zborul      

Spre altă ţară călduroasă  

Că vine iarna cu gerul 

 Zboară, zboară şi ne lasă. 

Neamțu Eliza clasa a II-a 
 

Toamna 
 

 

 

Picături de ploaie  

Cad pe geam şiroaie , 

Vânturi s-au pornit       

Pe la asfinţit. 

lată toamna vine, 

 Pe văi si coline . 

Gâzele se-ascund  

În pământ pătrund. 

 

Staicu  Ilinca a-ll-a 
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Toamna 

 

Toamna cea bogată 

A venit îndată 

A trecut prin sat 

Brumă a lăsat. 

Frunze-ngălbenite 

Zac pe jos, trudite, 

Vânturi reci şi ploi   

Cad iar peste noi.    

-Toamnă minunată      

Te-ai grăbit de-ndată! 

 

 Rusu Emanuel cl. a III-a 
 

 

Toamna 

Frunzele s-au vestejit 

Gata ! toamna a venit. 

Cârduri de cocori in zori 

Au plecat spre alte zări . 

 

Dar afară-i încă soare, 

Muncitorii se grăbesc 

Munca lor să o sfârșeasca      

Iar apoi să se-odihnească. 

 

Și-au intrat cu toți în case, 

Caci treaba și-au terminat, 

Și-a pornit o ploaie rece 

Și zapada s-a lăsat. 

 

 

Rusu  Emi cl. a III-a 
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Vine toamna 

 

 

 

Vine toamna-ncet   Păsări călătoare  

Cu alai cochet   Gata-s de plecare  

Cu alai de frunze   Vremea friguroasă  

Galbene, confuze.  Le-a împins spre casă.  

Vrăbii zgribulite  

Stând pe crengi golite 

 Se-ntreabă şoptite  

Toamna-i pe venite? 

 

Bârsan Nicoleta cl. a III-a 
 

 

 

 

Gutuia 

 

 

 

 

Gutuia parfumată     Pe cea mai frumoasă   

Galbenă catifelată,     Cu coaja luminoasă  

Pe creangă agăţată     O punem la fereastră 

Culegători aşteaptă    În iarna friguroasă. 

 

Amihăesei Rareș  cl. a III-a 
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COPILĂRIA MEA 
 

Copilărie frumoasă 

Tu eşti leagănul meu. 

Timpul trece iute 

Dar eu te vreau mereu. 
 

Să-alerg printre stele, 

Cu fluturi să mă joc,  

Să fiu mereu copilul mamei mele, 

Orcând, în orice loc. 
 

Tu eşti fără de griji 

Şi veşnic eşti un joc,  

Copilărie dragă 

Eşti plină de noroc. 
 

Drăguşanu Beatrice cl.a Vl-a 
 

COPILĂRIA 
 

Copilărie dulce, dulce,  

Tu pe toţi ne-ai încântat,  

Ne-ai învăţat să ştim ce-i joaca  

Şi-apoi tu singura-i plecat. 

 

Eşti ca o floare trecătoare,  

Ce se dezbracă de petale,  

Mireasma ta cea mai bogată,  

Se-ndeapt-acum în altă parte. 

 

Tu eşti un cânt de bucurie  

Rostit doar câţiva ani la rând. 

 De glasul tău cel dulce, dulce  

Ne-om aminti cât vom trăi. 
 

Olteanu Laura cl.aVI-a 
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Copilăria  mea 

 

De când mama m-a făcut    In anii care-au trecut   

Toată lumea m-a iubit,    M-am jucat cum mi-a plăcut 

 M-a iubit atât de mult,     Şi sunt cel mai fericit  

De greu, n-am dat pe pământ.   C-am părinţi şi sunt iubit. 

 

Ca să am tot ce am vrut    Dragi copii, să nu uitaţi, 

 Părinţii au făcut tot ce-au putut   Părinţii să-i ascultaţi!  

 Îmi luau jucărioare     Căci copilăria-n viaţă 

Maşinuţe şi tractoare.    Fără ei nu e frumoasă. 

 

Am avut tot ce am vrut     Dacă voi sunteţi ca mine  

C-au muncit şi s-au zbătut.    Fericiţi şi-o duceţi bine,  

Am avut ce-i scump în viaţă    Sărutaţi-i pe părinţi  

Dragostea părintească.    Căci datorită lor trăiţi. 

 

Îmi oferă alinare  

Mă mângâie când mă doare, 

 Îmi explică când nu ştiu      

Despre tot ce este viu       Olteanu Bogdan cl.aV-a 

 

 

 

M-au învăţat ca să fiu bun  

Să nu bat copii pe drum  

Să mă joc cu fiecare  

Fiindcă suferinţa doare. 

 

Pân-acum, ei m-au făcut  

Să fiu mândru c-am crescut  

Om deştept cu bună parte 

 Dacă am să învăţ carte. 
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Toamna târzie 

 

 

Norii negrii ascund cerul 

Plângând peste-ntreaga fire 

Supărat vuieşte vântul 

Şi aleargă în neştire. 

 

Din abisurile toamnei 

Străbat frigul şi răceala 

Ce din floarea crizantemei 

Mai smulg încă o petală. 

         

De o tufă îngheţată  

Două ciori se-apropie, 

Alungând înspăimântată 

O sărmană vrabie. 

 

Bruma argintie ţese 

Mari covoare de dantele, 

Semănând cu voaluri dese 

Pictate cu stropi de stele. 

 

Şi dormind la gura sobei 

Şade tolonit motanul, 

Ghemuit pe albul pernei 

Liniştit torcând fuiorul. 

 

 

 

      

 

     Bârsan Diana cl. a VI-a 
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Bogăţiile toamnei 

 

 

Toamnă, toamnă minunată 

Şi de toţi apreciată 

De fructe eşti încărcată 

Dăruieşti la lumea toată. 

 

Dă-mi şi mi-o părticică 

Din a ta grădină mică. 

Că tu eşti plină de toate 

Şi ne dai pe săturate 

Fructe bune delicioase      

Şi legumele zemoase. 

 

Eu te-aştept cu drag, mereu 

Să vii şi la geamul meu 

Să m-anunţi că ai venit 

Ca să-ţi spun bine-ai sosit! 

 

Dar când pleci sunt supărată 

Şi rămân îngândurată 

Cât de repede-ai plecat 

Şi nici nu m-ai salutat. 

     Conțu Magda cl. a VII-a 

 

 

Toamna 

 

Tu ai frunze trecătoare 

Şi culori fermecătoare, 

Aduci multe flori mărunte 

Şi nespus de multe fructe. 

         

Timpul trece pe-ndelete 

Şi toamna nu se grăbeşte, 

Păsările vor să plece, 

Iar soarele ne părăseşte. 
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Toamna 

 

Toamnă, te privesc la geam 

Cum dai frunzele din ram 

Îndoiţi de vânt copacii,  

Tremură şi plâng săracii. 

 

Codrul parcă geme-acum 

Trist, plângând ca dintr-un bucium 

Turmele de oi mărunte 

Se coboară jos din munte. 

 

În amurgul de jeratic      

Tainic buciumul răzbate, 

Răspândind acorduri vechi 

În văzduhul tămâiet. 

 

Tu eşti ca o stea divină, 

Ca o adiere fină, 

Ne umpli cămările  

Dar întuneci zările. 

 

Amurgul este ca un vis 

Ce-am vrea mereu să fie bis. 

Ne poartă-n coruri de lumină. 

 Ne mângâie cu-o rază fină. 

 

Olteanu Bogdan cl. a V-a 
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Toamna 

 

  Cel mai darnic și bogat anotimp al anului a sosit. Zilele se micșorează, 

noaptea devine mai lungă și mai rece. Pomii își schimbă infățișarea. Frunzele 

îngălbenite se desprind de pe ramuri , una câte una, formând pe pământul rece un covor 

multicolor. Șiruri de păsări călătoere se îndreptă spre țările calde. Vesela noastră 

câmpie este tristă și vestejită, lunca este bătută de brumă iar soarele nostru iubit se 

ascunde sub norii cei cenușii.Vântul șuieră prin hornuri, răspândind înfiorare. Din 

casele oamenilor se simte toamna de la o stradă distsnță. Sacii copiilor sunt plini cu 

roadele frumosului anotimp care îngălbenește totul în cale sa.Anul nostru drag este 

mândru să aibă așa o fiică iar ”Primăvara”, ”Vara” si ”Iarna” sunt și ele norocoase să 

aibă o soră bogată, frumoasă și darnică precum ”Toamna”. 

      Dîrlea Elena cl. aVI-a 

 

Toamna 

  Este toamnă. Soarele palid încă mai are putere să încălzescă pământul cu 

razele lui blânde. Toamna a venit ca o zână bună și darnică încărcată cu roade bogate. 

Odată cu sosirea ei a venit și vremea rece iar pe timpul nopților senine se așterne 

frumosul covor dantelat de brumă argintie. În natură se produc multe schimbări: 

frunzele pomilor cad formând un minunat covor, nopțile sunt mai lungi și mai reci iar 

zilele mai scurte. În livezi și pe ogoare este o continuă forfotă, toată lumea strânge 

bogatele roade ale pământului, făcând provizii pentru iarnă. Păsările călătoare se 

îndreaptă spre țările calde iar gâzele se grăbesc să intre la adăpost. Vrăbii zgribulite 

rătăcesc din creangă în creangă în căutarea unui adăpost. 

 

      Jugariu Gabriela cl.a V-a 
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Omul de zăpadă 

 

 Emi și cu Adrian 

 Au strâns astăzi în ogradă 

 Bulgării mari de zăpadă. 

 Și cu ei lângă un pom        

Au făcut un mare om. 

Cu ochi negri de tăciune 

Și-un morcov în loc de nas, 

Oala mamei, pălărie, 

Rece lui ca să nu-i fie. 

Și sunt tare bucuroși     Iarna 

Că băieți-au terminat    

Așa operă de artă     Vine ,iarna vine 

Din zăpadă prelucrată.    Pe văi și coline, 

       Totu-n cale-ngheață 

 Rusu Emi cl. aIII-a    Iarbă și verdeață. 

       Vrăbii amorțite 

       Stau încremenite, 

       Glasul le-a pierit 

       Și s-au împietrit. 

 

       Achirițoaiei Teofana cl.a III-a 
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CURIOZITATI 
        
 
 
  CROCODILUL DE NIL   

 

 Crocodilii au apărut pe pământ acum 200 milioane de ani, fiind 

contemporani o perioadă cu dinozaurii. Astăzi, îi întâlnim în preajma apelor lin 

curgătoare sau a lacurilor, rareori în regiunile  de ţărm ale mărilor.Se spune că 

temutul crocodil de Nil ar atinge lungimea de 6 m. Trăieşte atât în apă cât şi pe 

uscat şi are o coadă lungă şi puternică care-i foloseşte ca armă şi la înot. Cu o 

singură lovitură de coadă poate prăbuşi un om sau orice animal de mărimea unui 

bou. 

 Întreg corpul este acoperit cu o platoşă alcătuită din plăci groase cornoase, 

făcând ineficace cuţitul şi chiar glonţul armelor moderne. 

 Fiind atât de puternic nu ezită să atace urşi, tigri şi chiar elefanţi, când aceştia 

vin să se adape. Pândeşte prada şi o atacă pe neaşteptate, fie că victima se află în 

apă sau pe uscat.Porneşte atacul în amurg şi continuă până spre revărsatul 

zorilor, moment prielnic atacului asupra mamiferelor şi păsărilor care vin să se 

răcorească la malul apei. Crocodilii se inmulţesc prin ouă, care sunt de mărimea 

unui ou de gâscă. Clocitul la crocodil durează 7-8 săptămâni.O femelă depune 

anual, în 2-3 etape până la 90 de ouă . 

  Sistemul respirator al acestui animal este alcătuit în aşa fel încât îi permite 

să stea total scufundat în apă şi să ţină între fălci prada, până ce aceasta moare 

asfixiată. 

  În urmă cu mii de ani, vechii egipteni îl socoteau pe crocodil drept zeitate. 

Ca oricărui zeu, îi aduceau jertfe pentru a-l îmbuna.Pe malul Nilului, la Memfis, 

i-au ridicat monumente de artă care mai există şi astăzi. 

  Cel mai longeviv animal este crocodilul, care trăieşte aproape 300 de ani. 

 

 

      Bârsan Diana cl.a VI-a 
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Curiozitati 

        
 

 Pasărea paradis – este greu de descris penajul acestei păsări, pictată cu 

toate culorile curcubeului. Privind-o ,ai impresia că un pictor desăvârşit a ales 

culorile cele mai deosebite şi a impodobit-o cu ele. 

 Familia păsării paradisului cuprinde aproximativ 100 de specii, diferite ca 

formă si penaj, una mai frumoasă ca alta. Patria lor cuprinde pădurile nepătrunse 

ale Noii Guinee şi ale insulelor învecinate. Papuaşii le spun «  copiii 

curcubeului » , datorită penajului frumos colorat. Se hrănesc cu tot felul de 

frunze,fructe seminţe, dar şi cu vietăţi mici. 

Una din cele mai mari specii este Paradisea apoda. Atinge 1m lungime. 

Iată cum o descrie renumitul zoolog german A.E.Brehm : « La pasărea 

paradisului de talie mare partea superioară a capului, tâmplele, partea posterioară 

a gâtului şi părţile superioare laterale ale gâtului sunt de un galben-

inchis,fruntea, părţile laterale ale capuli, regiunea auriculară, guşa şi gâtlejul sunt 

de un verde auriu intens.  

Restul corpului este cafeniu ca scorţişoara. În părţile laterale ale regiunii 

pectorale răsar de ambele părţi pene de podoabă, ce se întind ca nişte raze şi 

flutură liber în jos, formând o tufă deasă în formă de arc. Sunt galben-portocaliu 

intens, iar vârfurile, zdrenţuite, alb-spălăcite.. » 

 Această minunată haină o poartă doar masculii şi numai în perioada 

împerecherii, numindu-se şi » penaj de nuntă ». Straiele femelei sunt mult mai 

modeste, cenuşiu-cafenii, cu linii colorate închis.Oamenii locurilor atribuie 

păsării puteri miraculoase. 

 Epimachus meyeri este cea mai mare pasăre paradis-120cm- şi trăieşte în 

pădurile de munte din Noua Guinee, între 2500 şi 3000 m altitudine. 

 Cicinnurus regius este cea mai mică pasăre paradis-16cm- şi se mai 

numeşte pasărea paradis regală. Ea trăieste în insulele Noua Guinee şi Aru. 

 

 

 

 

 

     Jugariu Gabriela cl.a V-a 
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CURIOZITĂŢI 

 

 

Ce peşti trăiau pe vremea dinozaurilor? 

 

 

 

  Cu miloane de ani în urmă dinozaurii populau planeta noastră, iar omul 

nici nu exista.Erau carnivori şi erbivori de dimensiuni gigantice, cât şi pitice pentru 

acea vreme. Dar peştii din acea vreme? Cum arătau strămoşii peştilor de azi, care au 

dispărut ca şi dinozaurii? 

  Specialiştii paleontologi au descoperit nu numai schelete de fosile de 

dinozauri, ci şi de peşti.Ei au reconstituit ştiinţific siluietele acestor peşti primitivi şi 

iată ce au descoperit: 

 Drepanaspis – pe baza fosilelor găsite a fost denumită aşa. Această creatură 

trăia pe fundul mărilor şi avea numai 30 cm.Arăta ca un calcan, iar gura se asemăna cu 

a unui guvid. Aspira mâlul şi se hrănea cu scoici, viermi, crabi. E considerat strămoşul 

calcanului. 

 Strunius – era lung de numai 10 cm dar cu o figură fioroasă. 

 Scapanorhynchus – considerat strămoşul rechinului, avea o lungime de 50 cm, 

cu dinţii ca acele, foarte lacom, trăind altădată în oceanele lumii, acum 100 milioane de 

ani. 

 Saurichthys – strămoşul ştiucii, de acum 200 milioane de ani, avea 1m lungime, 

fiind mai rapace decât  ştiuca de astăzi. 

 Sclerohynchus – strămoşul vulpii de mare, care a trăit acum 80 milioane de ani 

avea aripi pectorale şi un cioc lung, dinţat, cu care răscolea fundul mării, ca să 

mănânce scoici, raci şi peşti. 
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