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Antichitatea  
Copiii oamenilor liberi 

 Copiii sclavi 



Sclavia în 

societatea greco-

romană 
► Sclavii erau oameni lipsi i de 
libertate; 

►Copiii sclavilor erau la rîndul lor 
sclavi i puteau fi vându i sau 
cumpăra i; 
►Popula ia Atenei în sec. V î.Hr. 
număra aproape 40.000 de cetă eni 
bărba i, din care sclavi copii erau cca. 
10.000;  

►Pre ul unui copil sclav la Atena – 
75 drahmne (câ tigul mediu al unui 
cetă ean atenian era de 15 drahme).  
►Prin compara ie, pre ul actual al 
unui copil sclav ar fi de aprox. 10.000 
lei sau 2.300 euro. 
 



Antichitatea  
Copii la coală în Grecia Copii la coală în Imperiul 

roman 



Antichitatea: 
Educa ia la Atena i Sparta 

► Atena: 

- Educa ia se baza pe memorare: învă au 
să scrie, să citească, să calculeze, să 
cânte la liră, să danseze i să recite 
poezii; 

- Doar băie ii cetă enilor atenieni mergeau 
la coală; 

- Fetele i copiii sclavi nu erau educa i; 
- Copiii străinilor nu erau agrea i; 
►Sparta:  

- Doar băie ii spartanilor erau învă a i să 
îndure frigul, foamnea i durerea (nu 
învă au să scrie sau să citească) 
► Atât în Atena cât i în Sparta se aplicau 
pedepse fizice; 



Evul Mediu 



Educația în Evul Mediu 

► coala a căpătat tot mai mult un caracter religios;  

►Profesorii se recrutau din rândul preo ilor, iar colile 
erau organizate pe lângă mănăstiri; 

► colile se împăr eau în două categorii: 

- coala interioară, care pregătea copiii oferi i bisericii 
pentru a deveni călugări; 

- coala exterioară, pentru copiii care se pregăteau 
pentru via a în afara mănăstirii; 

►Metodele pedagogice erau: memorarea, repetarea 
mecanică, în cor, a unui text i dialogul; 

 



coala în Evul Mediu 



Evul Mediu: 
Educația cavalerească 

►Copiii (băie ii) nobililor 
erau educa i pentru a deveni 
cavaleri, prin exerci ii fizice 
i mânuirea armelor.  

- La început slujeau ca paj, 
mai apoi ca scutier. 

 

 



Evul Mediu 
Copiii oamenilor simpli erau lăsaţi 
nesupravegheaţi pentru multe ore în şir.  

Până la vârsta de cinci ani, copilul era 
tratat mai degrabă cu indiferenţă 
deoarece rata crescută a mortalităţii 
infantile făcuse ca părinţii să se 
obişnuiască să nu se implice emoţional 
prea mult.  

Copiii erau deseori bătuţi. Începând cu 
vârsta de şapte ani, copiii puteau fi 
trimişi să muncească: la câmp (băie ii), 
în gospodărie (fetele), la curtea 
seniorului, ca servitori sau chiar în mine 
(vezi foto); 

Nu beneficiau de niciun fel de educa ie, 
nu stiau să scrie sau să citească, se 
maturizau rapid i se căsătoreau de 
tineri; 

 



Un episod tragic - 

„Cruciada copiilor” 

- O credin ă străveche, vehiculată de tradi ie prin 
veacuri, adusese până în evul mediu, i mult 
după aceea, supersti ia că, prin puritatea i 
farmecul lor, copii pot răscumpăra de la 
divinitate vina celor mari. Era un lucru obi nuit 
i general răspândit ca mamele să pună copii să 

se roage pentru păcatele părin iilor. 
-Cruciada copiilor a pornit din Fran a, în 1212; 

-Conducătorul ei era un ciobăna , pe nume 
Etienne; 

- În jurul lui Etienne s-au strâns în luna iunie un 
număr de circa 20 000 de copii; 

- Nu au ajuns în ara Sfântă. 



În ajunul Epocii moderne... Londra sec. al XV-lea 
”[...] După ce îi in acasă până la vârsta de 7 
sau 9 ani cel mai târziu, părin ii îi duc, atât pe 
fete, cât i pe băie i, să muncească în casele 
altor oameni, pentru al i 7 sau 9 ani. Ace ti 
a a-zi i ucenici, în acei ani, fac muncile cele 
mai servile, i pu ini sunt excepta i de la 
această soartă. Spre exemplu, chiar i cei 
boga i î i trimit copiii în casele altora, primind 
la rândul lor al i copii. Întreba i de motivul 
acestei severită i, ei au răspuns că au făcut-o 
pentru ca ei [...] să înve e maniere. Dacă 
englezii i-ar da copiii de acasă pentru a 
deprinde bune maniere i virtu i i i-ar primi 
înapoi la sfâr itul uceniciei, ei ar putea fi 
scuza i. Dar copiii nu se întorc niciodată, căci 
fetele sunt logodite de către părin i, iar băie ii 
se căsătoreau i repede asista i nu de părin i, ci 
de patroni.” 



Revolu ia industrială 



Epoca modernă – Revolu ia industrială în Anglia 
Lege din 1841 privind angajarea 
copiilor: 

”Art. II. Pentru a fi primi i să 
muncească, copiii trebuie să aibă 
cel pu in 8 ani. 
Între 8 i 12 ani nu vor lucra mai 
mult de 8 ore. 

Între 12 i 13 ani nu vor lucra mai 
mult de 12 ore. 

Art. III. Orice muncă de noapte va 
fi interzisă copiilor sub 13 ani. 
Art. IV. Copiii mai mici de 16 ani 
nu vor munci duminica i 
sărbătorile legale.” 



Epoca modernă 
Copiii sclavilor negri din S.U.A. adună 
bumbacul 

Copiii imigran ilor veni i în S.U.A. adună 
bumbacul 



Sindicatul copiilor  

 



Epoca contemporană – Copiii evrei i 
Holocaustul 



Epoca contemporană 
Data de 12 iunie este marcată drept 
Ziua mondială împotriva exploatării 
prin muncă a copiilor. 
Copiii exploata i prin muncă nu merg 
la coală i au foarte pu in timp la 
dispozi ie să se joace sau poate chiar 
deloc, iar mul i dintre ei nu primesc 
nici hrană sau îngrijire 
corespunzătoare, fiindu-le refuzat, 
practic, dreptul la copilărie. 
 

Peste 50% dintre ei sunt expu i celor 
mai grave forme de exploatare prin 
muncă, cum ar fi medii periculoase, 
sclavia sau alte forme de muncă 
for ată 



Epoca contemporană – Drepturile Copilului și 
încălcarea lor în țările lumii a treia (ex: India) 



Epoca contemporană – încălcarea drepturilor 
copiilor în țările asiatice 

Nepal  Coreea de Nord 
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CHESTIONAR 
 1. Ce ai simțit când ai văzut cum erau tratați copiii în trecut: 

 a) milă    b) neputință      c) furie         d) revoltă      e) bucurie 

 2. În care epocă istorică consideri că erau copiii cel mai rău tratați: 
 a) copiii –sclavi în antichitate      b) copiii-muncitori din epoca modernă 

 d) în zilele noastre                          d) în toate epocile istorice 

 3. Cuno ti vreun copil supus muncilor fizice, care a abandonat, din această cauză, coala: 

 a) Da            b) Nu 

 4. În prezent e ti de acord că adulții din jurul tău i profesorii respectă drepturile copilului: 
 a) acord puternic     b) acord        c) dezacord      d) puternic dezacord 

 5. Dacă un copil din altă țară ți-ar deveni coleg de coală cum te-ai comporta față de el: 
 a) indiferent          b) înțelegător        c)  prietenos         d) prudent 
 6. Formulează un text scurt (2-3 fraze) în care să folose ti următoarele cuvinte-cheie: 

 a)copil            b) sclav         c) familie        d) străin         e) coală 


