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PROIECT EDUCATIV 

 

Cuprins în Calendarul Activitatilor Educative MEN 2015, Domeniul Educație civică, poziția 4   

 

B. Titlul : Copiii şi drepturile lor.   Slogan: „Existăm. Ascultaţi-ne!”  

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: CIVIC – Educaţie pentru drepturile copilului 

Tipul de proiect: naţional  

Parteneri: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Bihor;  

     

     C.  Context:  

Pornind de la sloganul: „Existăm. Ascultaţi-ne!”, proiectul urmăreşte diseminarea informaţiilor cu 

privire la Legea 272/2004, care reglementează drepturile copilului, Legea 217/2003 privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie şi Strategia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la 

reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 Informarea cu privire la  drepturile copiilor vizează dezvoltarea unui comportament responsabil, 

implicat, în rândul acestora, al părinţilor  şi al membrilor comunităţii locale.  Reuşita activităţii de 

informare depinde şi de calitatea mesajului, creativitatea cu care sunt realizate materialele de promovare şi 

gradul de implicare a factorilor responsabili în apărarea drepturilor copilului. 

Promovarea activităţii în echipă facilitează spiritul de colaborare dar şi de competiţie, valorizează 

calităţile native ale elevilor , conştientizează elevii cu privire la rolul lor în prevenirea vilolenţei şi în 

respectarea drepturilor stabilite prin lege. 

       D.Conţinutul: activităţi, metodologie 

 Fişa de înscriere – participare:  

Începând cu faza judeţeană, se completează o fişă de înscriere pentru fiecare echipaj, Anexa 1.  

Pentru faza judeţeană, fişa de înscriere se trimite fiecărui ISJ  prin fax şi e-mail cu cel puţin 5 zile înainte 

de data desfăşurării concursului. 

Pentru faza naţională, fişa de înscriere se trimite la ISJ Bihor prin fax şi e-mail cu cel puţin 15 zile înainte 

de data anunţată pentru desfăşurarea concursului. 

 Componente ale proiectului: 

  1. concurs   

  2. diseminarea informaţiei  

Componenta 1- CONCURS 
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                                                                                                                                           Avizat, 

                                                                                                                           Nicolae Ioan Avram   

Regulament 

a. Participanţi: elevi din clasele V-VII şi IX-XI constituiţi în echipaje de câte 3 membri(cel puţin câte un elev din 

clasa a V-a pentru gimnaziu şi IX-a pentru liceu), coordonaţi de un câte un  cadru didactic pe ciclu de învăţământ 

b. Etape 

b.1 Elaborarea materialelor de promovare pe baza bibliografiei aferente concursului 

 Echipajul va pregăti materiale pentru toate cele 3 categorii: 

 Creaţie publicitară: 

 - un afiş A3 cu tema „Copiii şi drepturile lor” 

 - un pliant, care să ilustreze prin text şi imagini aspecte evidenţiate în legile specifice 

 Creaţie literară: 

 - un eseu de 2 pagini, editat pe calculator, font de 12(arial), la un rând, care să surprindă  un fapt de viaţă, 

în care să se ilustreze respectarea / nerespectarea drepturilor copilului   

  ●   Creaţie foto: 

- 5 imagini care să redea exemple de bune practici din viaţa cotidiană inspirate din  tematica proiectului   

Precizare: Pentru faza judeţeană, materialele se trimit cu trei zile înainte de data concursului pe  adresa ce 

urmează a fi comunicată  de către fiecare ISJ, într-un plic sigilat, cu un titlu de cod (nu se va menţiona şcoala).  

      b. 2. Concurs 

  Componente: 

1. Evaluarea materialelor pregătite şi acordarea unui punctaj (scor) în vederea stabilirii unui clasament 

după această etapă. Cu acest punctaj, echipa intră în faza următoare. 

2. Test axat pe cunoaşterea legislaţiei din bibliografia indicată 

3. Interpretarea unor studii de caz din  fişe de lucru, filme cu fapte de viaţă, puzzle cu imagini 

sugestive.  

4. Etapa naţională, cuprinde suplimentar o probă constând într-un studiu de caz realizat prin  

contact direct cu copii instituţionalizaţi 

 Premii : 

 Premiile se acordă /echipaj. 

 Se acordă 3 premii: un premiu I, un premiu al II -lea, un premiu al III-lea  şi premii speciale pentru 

„cel mai bun afiş”, „cel mai bun eseu”, „cel mai bun pliant”, „cele mai reuşite fotografii” 

 Toţi elevii şi profesorii primesc diplome de participare  

   

 Bibliografia de concurs: 

 Legea nr.272/2004 privind protecţia drepturilor copiilor 

 Legea nr. 217 /2003 

 Strategia Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de 

violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar   
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 Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului 

 Site-ul www.drepturilecopiilor.ro 

 Site-ul www. edu.ro 

 Site-ul www.copii.ro 

 Site-ul www.anpf.ro 

Componenta 2- DISEMINAREA INFORMAŢIEI 

  Diseminarea informaţiei în şcolile participante, în rândul elevilor, profesorilor şi a părinţilor, a comunităţii 

locale, se va realiza prin expoziţii  cu materialele realizate şi mese rotunde-dezbateri. 

Precizări:  La faza naţională  a concursului, participă echipajul câştigător din fiecare judeţ. 

Materialele de promovare sunt cele pe baza cărora echipajul a câştigat faza judeţeană. Acestea se trimit la ISJ Bihor 

prin poştă, la adresa ISJ Bihor, Str. Mihai Eminescu nr.11, cu menţiunea : pentru concursul „Copiii şi drepturile 

lor”  cu cel puţin 5 zile  înainte de data de desfăşurare.  

Echipajele sunt invitate să-şi prezinte, în afara concursului, materialele de promovare şi în format 

electronic(ex. Power Point)  

Judeţul organizator îşi rezervă dreptul de a utiliza materialele realizate în proiect de către echipajele 

judeţelor,  în scopul promovării drepturilor copilului. 

 

Calendarul activităţilor: 

1. Etapa locală locală:  

 La nivelul fiecărui judeţ participant:  

- în luna aprilie se anunţă concursul, regulamentul de participare şi bibliografia indicată, tuturor liceelor 

judeţului 

- se formează echipajele de câte 3 elevi din clasele de liceu din oraşele reşedinţă a fiecărui judeţ 

participant 

- coordonatorii echipajelor vor beneficia, la solicitarea acestora, de consiliere din partea echipei de 

proiect în vederea elaborării materialelor şi a procurării bibliografiei indicate 

- se realizează parteneriate cu instituţii locale implicate în derularea proiectului 

2. Etapa  judeţeană: 

Concurs: 14 mai  2015 

Diseminare prin: 

    - realizarea unei expoziţii  cu materialele realizate  de către școlile  participante şi masă   rotundă, cu invitarea de 

reprezentanţi ai tuturor instituţiilor cu atribuţii în această problematică 

3. Etapa naţională:  

Concurs:  - perioada   iunie 2015,  Oradea 

 

Date de contact:  

   prof. Florin Negruţiu, inspector de religie şi proiecte educaționale 

               tel  0745 674 391,  e-mail: flnegrutiu@gmail.com 

  prof. dr. Elisaveta Roşu, inspector de specialitate socio-umane, istorie, geografie 

                tel: 0742679633,  e- mail: rosulizeta@yahoo.com   

  prof. dr. Moțoc-Chivari Alina, inspector proiecte educaționale    

               tel. 0731831404, e-mail: elenachivari@gmail.com  

http://www.drepturilecopiilor.ro/
http://www.copii.ro/
http://www.anpf.ro/
mailto:flnegrutiu@gmail.com
mailto:rosulizeta@yahoo.com
mailto:elenachivari@gmail.com
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Anexa 1. 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL NAŢIONAL/ETAPA JUDEȚEANĂ/ETAPA NAȚIONALĂ 

”COPIII ŞI DREPTURILE LOR” 

Oradea –mai/ iunie 2015 

 

  Judeţul: ..................................................... 

  Echipaj elevi: 

 

Nume-prenume ......................................................... Clasa.........Şcoala ……………………......… 

 

      Nume-prenume ......................................................... Clasa.........Şcoala ……………………......… 

 

      Nume-prenume ......................................................... Clasa.........Şcoala ……………………......… 

  

Profesor coordonator : 

 

      Nume-prenume ...........................................  

      Specialitate ...........................Şcoala............................ 

      Telefon ...................................... 

 

 Am parcurs etapele de proiect  Da     Nu  

 

 Am colaborat cu DGASPC şi/sau alte instituţii ... Da     Nu   

 Am trimis materialele de promovare :  

 prin poştă          în format electronic, prin e-mail      

(pot fi ambele variante) 

 

    Prin înscrierea la concurs, ne angajăm să parcurgem ambele componente ale proiectului . 

     Data: ............................. 

 

    Semnătură  profesor coordonator (pentru fax)         Semnătură director/ inspector educativ (pentru fax) 


