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ARGUMENT 

La 20 noiembrie 1989, ONU a adoptat Convenţia cu privire la drepturile copilului, zi decretată 

apoi ca  Ziua Drepturilor şi protecţiei copilului. România a semnat printre primele state din lume 

ratificarea Convenţiei ( 1990) şi se află printre primele state care au adoptat o legislaţie în domeniu 

(Legea 272 din 2004). 

Creşterea numărului de acte de violenţă în rândul minorilor, creşterea absenteismului, rata încă 

crescută a abandonului şcolar în învăţământul obligatoriu, plecarea părinţilor in străinătate, sunt câteva 

elemente semnalate şi în comunitatea noastră locală, dar semnalate şi de participanţii (elevi şi dascăli) 

de la cele cinci ediţii anterioare, ceea ce a întărit convingerea echipei de proiect că acesta trebuie să 

continue şi mai ales a întărit convingerea noastră că opinia copiilor trebuie să fie exprimată; ea poate 

dezvălui o lume pe care nu o cunoaştem suficient şi, de multe ori, chiar soluţii  pentru probleme care îi 

privesc. 

Ne propunem să încurajăm implicarea şi participarea copiilor la dezbateri, la activităţi care să 

ofere soluţii problemelor noastre sau ale semenilor noştri de pretutindeni, cu atât mai mult în acest an, 

decretat de Uniunea Europeană ca an al dezvoltării, an al tuturor, implicându-ne cu toţii pentru „ lumea 

noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”. 

REGULAMENT 

Scop: Promovarea şi respectarea drepturilor copilului în România; cunoaşterea şi conştientizarea 
drepturilor copilului în rândul elevilor, a părinţilor acestora şi a comunităţii locale; formarea unei 
atitudini active faţă de protecţia şi respectarea drepturilor copilului.  
Obiectivele specifice ale proiectului: 



1.  Dezvoltarea creativităţii elevilor; 
2.  Stimularea spiritului critic şi de observaţie al elevilor; 
3. Încurajarea exprimării libere şi necenzurate a ideilor şi părerilor personale ale elevilor. 
4.  Cultivarea respectului faţă de semen, faţă de respectarea legilor, în general, pornind de la sloganul 
« Dreptul tău este şi dreptul semenului tău ». 
5. Diseminarea rezultatelor proiectului în judeţele participante până la 20 noiembrie a.c. 
Condiţii de participare: 
Grup ţintă: elevi din grupa de vârstă 8 - 14 ani din şcolile generale şi din palate/cluburi ale copiilor din 
ţară, indiferent de limba de predare, excepţie făcând şcolile vocaţionale de artă plastică. 
Etape: 
Etapa de preselecţie : 01.05.-12.06.15. 
Etapa  naţională: Sighişoara, 25 – 27 iunie  , 2015. 
Secţiuni:  
Pentru ciclul primar (participare individuală):  

Secţiunea 1: Lucrare plastică (pictură, grafică, colaj, desen pe computer etc) 
Secţiunea 2: Fotografie  

Pentru ciclul gimnazial (participare în echipă formată din 2 elevi, care pot fi din aceeaşi clasă sau din 
clase diferite): 

Secţiunea 3: Portofoliu (Lucrare plastică, fotografie   şi proiect) 
Indicaţii de realizare: 
Lucrarea pastică se va executa pe format A4 pentru elevii din ciclul primar, respectiv A4 sau A3, la 
alegere, pentru ciclul gimnazial, respectând tema concursului, în orice tehnică (desen, pictură, colaj, 
grafică, desen pe computer etc). Fotografiile vor fi A4, printate sau pe hârtie fotografică.  
Toate lucrările vor avea menţionate, pe faţa lucrării, în partea dreaptă jos, cu majuscule: titlul lucrării şi 
dreptul (sau categoria de drepturi) copilului exemplificat, iar pe verso:  numele şi prenumele elevului 
(elevilor, în cazul echipei); clasa; şcoala; localitatea; judeţul; numele şi prenumele cadrului didactic 
îndrumător. 
Un elev poate participa la  secţiunile 1 şi 2, cu maxim trei lucrări pe secţiune.  
Proiectul, document (max. 2 pagini, TNR 12, margini 20 mm) sau ppt ( max. 10 slide) se va referi la 
activităţile desfăşurate în acest an şcolar în clasa/ şcoala autorilor sau propuse spre a se desfăşura în 
anul şcolar următor în accord cu tematica concursului şi va conţine: titlul/sloganul, numele şi prenumele 
autorilor, clasa, şcoala, localitatea, profesor îndrumător, scopul proiectului, perioada de implementare, 
grupul ţintă, participanţi, parteneri, (dacă există), activităţi desfăşurate/ propuse, rezultate realizate/ 
aşteptate. Promovarea echipajului la  etapa finală se face pe baza punctajului obţinut prin însumarea 
punctajelor la cele trei probe.  
Desfăşurare: Etapa de masă se poate desfăşura în şcolile care doresc să participe în oricare perioadă, 
respectând termenul limită de comunicare a participanţilor la etapa următoare; numărul elevilor 
promovaţi va fi cel mult egal cu numărul de clase pentru fiecare ciclu. Înscrierea participanţilor la etapa 
următoare se va face cu acordul şcolii de provenienţă, conform fişei de inscriere din anexă, care se va 
trimite  prin email în format editabil şi în original  în plicul cu lucrări pe adresa şcolii.  
Paricipanţii care doresc sunt invitaţi să trimită şi o fotografie printată a unui port tradiţional specific 
zonei din care provin, etichetată pe faţă cu menţionarea costumaţiei, zonei din care provine şi a 
propunătorilor. Se va organiza o expoziţie cu tema ”Interculturalitate - portul popular tradiţional”, 
pentru care se vor elibera adeverinţe de participare.. 
Termen limită de depunere a lucrărilor: 12 iunie 2015.  
Criterii de evaluare: 
Lucrare plastică şi fotografie: 
Respectarea temei propuse de concurent, în accord cu tematica concursului, originalitatea, creativitatea 
şi acurateţea lucrărilor, originalitatea titlului/ sloganului şi concordanţa acestuia cu tema aleasă şi 
lucrarea executată. Punctaj maxim 30 puncte. În cazul mai multor lucrări per elev (maxim 3) se va lua în 
considerare lucrarea cu punctajul cel mai mare.  
Pentru proiecte: 



Se vor urmări : relevanţa, concordanţa între scop, activităţi şi rezultate. Punctaj maxim 30 puncte ( 
punctaj maxim pentru portofoliu 90 puncte) 
Observaţii: Vor fi descalificate lucrările care au “intervenţia” adulţilor sau folosirea şabloanelor, precum 
şi a fotografiilor preluate din alte surse. 
Lucrările nu se vor returna autorilor. Prin participarea la concurs se consideră acceptul participanţilor 
(cadre didactice, elevi) de a se folosi lucrările lor la expoziţii tematice sau la materiale de promovare de 
către şcoala organizatoare.  
Organizatorii vor stabili comisiile de evaluare pentru etapa de preselecţie şi cea naţională, din care vor 
face parte reprezentanţi ai organizatorilor, ai I.S.J. Mureş, ai CJE, ai partenerilor. Concurenţii cu cele mai 
bune lucrări din fiecare judeţ vor fi promovaţi la etapa naţională. Rezultatele etapei de preselecţie, 
invitaţiile de participare la etapa naţională, precum şi programul detaliat al activităţilor  vor fi 
comunicate prin email şcolilor de provenienţă şi Inspectoratelor Şcolare Judeţene în perioada 15-16. 06. 
Etapa finală va avea loc la Sighişoara, în perioada 25-27 iunie 2015  unde se va suţine proba scrisă, care 
va valorifica experienţa elevilor pe tematica concursului, dobândită în activităţi extraşcolare. 
Deschiderea oficială va avea loc joi, 25 iunie, orele 18,30 in sala festivă a Primăriei municipiului 
Sighişoara.  
Elevii şi cadrele didactice vor participa la activităţi interdisciplinare în cetatea medievală din patrimonial 
UNESCO, precum şi la activităţi educative conexe, împreună cu elevii şcolii organizatoare. Cazarea ( două 
nopţi) şi masa participanţilor este gratuită, fiind asigurată prin finanţarea M.E.N , a organizatorilor şi a 
partenerilor. Deplasarea va fi decontată de I. Ş. J. ale şcolilor de provenienţă, conform legislaţiei în 
vigoare. 
Se vor acorda diplome şi premii, precum şi diplome de participare, din partea organizatorilor. Se vor 
elibera adeverinţe adulţilor îndrumători şi celor însoţitori, de asemenea, adeverinţe de participare la 
expoziţia naţională “Interculturalitate - Portul popular tradiţional”.  Participanţii şi premianţii etapei 
naţionale vor fi promovaţi pe site-ul şcolii: www.scoala-victor-jinga.ro.  
Parteneri: Clubul Copiilor Sighişoara, Liceul Tehnologic nr. 2 , Şcoala Gimnazială “Miron Neagu”,  
Municipul Sighişoara, Muzeul de Istorie, EraMobile, Teracapital, Fundaţia Adept, M.E.T., Siceram SA, 
White Rose România, SC Coralia, Târnava TV, Radioson, Jurnalul de Sighişoara. 
 
Adresa de corespondenţă: 
Şcoala Gimnazială “ Victor Jinga”, Sighişoara, str. Nouă, nr. 16, cod 545400, jud. Mureş, email : 
victorjinga@yahoo.com , tel./ fax: 0265 771121, 0265-771768-secretariat; 
 
Persoane de contact: 0741783367– director adjunct Carmen Pintea; 0745126503- director Secăşan 
Gyongyi, 0743 112623-  prof. învăţământ primar Lucica Marian. 
 
Coordonatori de proiect: 
Director-adjunct, prof. Pintea Carmen Lucia 
Director, prof. Secăşan Gyongyi 
 

Director, 
Prof. Secăşan Gyongyi 
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Sighişoara, 2015 

 

 

 



 

Fişă de participare  

Cadrul didactic coordonator:  ............................................................................................... 
Tel. ......................................;  email: ..................................................................................... 
Unitatea şcolară: .............................................................; Localitatea................................... 
Adresa scolii: ............................................................................; Jud. .................................... 
Tel./ Fax: .................................; email: ................................................................................... 

Tabel cu elevii  participanţi 

Nr 
crt. 

Numele şi prenumele elevului CNP Clasa Secţiunea Titlul 
lucrării 

      

      

      

      

      

      

       

 Data  :                                                                          Semnătură                         

  

VIZAT, 

Director/ director adjunct, 

________________________________ 

(numele şi prenumele) 

semnătura________________________ 


