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Drepturi şi responsabilităŃi la scoala
Pe parcursul desfasurarii proiectului unele dintre cel mai frecvent incalcate drepturi
la scoala, semnalate de elevi, au fost: sa fiu tratat cu respect, sa fac greseli, sa spun
NU si Nu inteleg, sa descopar cai noi de abordare a situatiilor.
Care sunt, din lista de mai jos, cel mai frecvent incalcate drepturi ale tale la scoala?
Cate responsabilitati, listate mai jos, nu iti asumi la scoala?
Ce alte drepturi si responsabilitati poti adauga ?

Drepturi
•

să fiu respectat la clasa.

•

să consider drepturile mele la scoala la fel de importante ca ale celorlalŃi.

•

să aleg unde, când şi cum să îmi exprim gândurile şi sentimentele.

•

să fac greşeli.

•

să nu trebuiească sa-mi asum responsabilitatea pentru greselile colegilor mei
daca nu este cazul.

•

să fiu eu însumi fără să depind de aprobarea celorlalŃi.

•

să am grijă de mine fizic şi sa acord atentie emoŃiilor mele.

•

să spun "NU".

•

să spun “Nu înŃeleg”.

•

să descopăr căi noi de abordare a situaŃiilor.

•

să mă accept aşa cum sunt.

ResponsabilităŃi
•

sa imi asum responsabilitatea pentru consecintele greselilor mele.

•

sa respect pe ceilalti.

•

să accept ca si ceilalti au sentimente si emotii importante pentru ei.

•

să ii ascult pe ceilalti.

•

să ii ajut pe ceilalti cand pot si doresc sa fac acest lucru.

•

să nu ii incarc cu emotiile mele negative pe cei care nu o merită.

Proiect Tineri pentru democraŃie
Ce înseamnă să fii cetăŃean activ?
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•

să accept că oamenii nu pot fi schimbaŃi, pot doar să se schimbe singuri.

•

sa fiu constient ca si ceilalti au aceleasi drepturi pe care mi le asum eu.

Proiect Tineri pentru democraŃie
Ce înseamnă să fii cetăŃean activ?
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