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Unitatea de învățare: Drepturi și responsabilități ale copilului
Competențe dezvoltate:
-

identificarea drepturilor copilului prevăzute de Convenția ONU cu privire la drepturile și
responsabilitățile copilului;
redactarea unui text care să conțină argumente cu privire la încălcarea unor drepturi ale
copilului;
realizarea unui exercițiu de reflecție critică plecând de la întrebarea: ”Cum ar fi decurs
ziua Matildei dacă drepturile ei ar fi fost respectate de către tatăl său?”

Citește cu atenție fragmentul de mai jos, apoi răspunde următoarelor cerințe:
1. Identifică drepturile încălcate Matildei de către tatăl ei. Argumentează de ce îi sunt încălcate
aceste drepturi.
2. Cum ar fi decurs ziua Matildei dacă drepturile ei ar fi fost respectate de către tatăl său?
Rescrie povestea astfel încât drepturile Matildei să fie respectate. Păstrează toate personajele
din poveste, schimbă doar comportamente, atitudini.
”Când în acea seara, domnul Worwood ajunsese acasă
venind de la garaj, avea fața întunecată ca un nor de furtună și
cineva avea să fie calul de bătaie în curând. Soția recunoscu
semnalele imediat și dispăru. Domnul Worwood intră în camera
de zi unde Matilda stătea ghemuită în fotoliu, complet absorbită
de cartea pe care o citea. Domnul Worwood dădu drumul la
televizor. Ecranul se lumină si apăru imaginea. Domnul
Worwood se uită la Matilda. Fetița nu se mișcase. Se obișnuise
să se poată concentra, în ciuda zgomotului care venea de la
televizor. Continua să citească și, dintr-un anume motiv, asta îl
înfurie pe tatăl ei. Probabil că furia îi crescuse, fiindcă o văzuse
că-i făcea plăcere un lucru dincolo de puterea lui de înțelegere.
- Nu te oprești niciodată din cititul ală, se răsti el.
- A, bună, tăticule, zise Matilda. Ai avut o zi bună azi?
- Ce-i porcăria asta? zise, smulgându-i cartea din mână.
- Nu e porcărie, e foarte frumoasă. Se cheamă Poneiul Roșcat. E
scrisă de John Steinbeck, un scriitor american. De ce nu încerci
s-o citești? O să-ți placă.
- Gunoi, zise domnul Worwood. Dacă e scrisă de un american, sigur e gunoi. Toți scriu la fel.
- Nu, tăticule, e minunată, pe cuvânt. Este despre...
- Nu vreau să știu despre ce este, latră el. M-am săturat de cititul ăsta al tău. Du-te și fă ceva cu
folos! Dintr-o dată, începu să rupă foile din carte și să le mototolească în ghemotoace pe care le
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zvârlea în coșul de gunoi. Matilda îngheță de oroare. Tatăl continua cu furie și, de data asta, nu mai
era niciun dubiu că era cuprins de un fel de invidie. Cum îndraznește, părea să spună el cu fiecare
pagina ruptă, cum îndraznește să-i placă să citeasca când eu nu pot? Cum îndraznește?
- Asta e o carte de la bibliotecă, plângea Matilda. Nu este a mea. Trebuie s-o duc înapoi doamnei
Phelps!
- Atunci o sa trebuiască să cumperi alta, nu-i așa? zise tatăl, smulgând mai departe paginile. O sa
trebuiască să-ți economisești banii de buzunar până este suficient în pusculiță ca să cumperi una
nouă pentru draga ta doamna Phelps! Cu asta aruncă coperta rămasă goală în coș și ieși din cameră
lăsând televizorul aprins.”
Fragment din Matilda, de Roald Dahl
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