CONCURS DREPTURILE COPILULUI - 2016
Opinia și implicarea mea contează!
Metodologie de organizare
Salvaţi Copiii România este o organizaţie neguvernamentală, independentă, non-profit,
neimplicată politic sau religios, activă de 25 ani în domeniul promovării şi respectării
drepturilor copilului în conformitate cu prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile
copilului.
Concursul „Drepturile Copilului” este organizat anual, fiind încurajată participarea unui
număr cât mai mare de elevi din școlile în care voluntari ai organizaţiei noastre sau cadre
didactice au desfăşurat dezbateri privind drepturile copilului, activităţi curriculare sau
extracurriculare pe tema cunoaşterii şi promovării acestor drepturi, dar şi din şcolile care şiau exprimat interesul de a-i informa pe elevi cu privire la inițiativele noastre privind
drepturile copilului.
Concursul din acest an va avea ca temă dreptul la participare al copiilor, fie prin adresarea
propriilor opinii unor instituții importante în respectarea drepturilor lor, fie prin redactarea
de propuneri de proiecte în vederea derulării lor în mediul școlar sau în comunității locale din
care fac parte. Astfel, concursul va cuprinde, în ediția din acest an, două secțiuni: 1.
Redactarea unei scrisori deschise și 2. Redactarea unei proiect.
1) Scrisori deschise
Informații suplimentare:

2) Propuneri de proiecte
Informații suplimentare:

Activitățile încadrate la această categorie vor
include mesaje și puncte de vedere a căror
finalitate este respectarea drepturilor copilului.

În cadrul acestei categorii, pot fi redactate
propuneri de proiecte ori campanii privind
următoarele teme:
- educație de calitate,
Posibile categorii de mesaje:
- educație pentru sănătate,
- scrisori deschise adresate Președintelui
- protecția copiilor împotriva
României, Prim-ministrului, Ministrului
violenței și prevenirea fenomenului
Educației ori Ministrului Muncii,
de bullying,
parlamentarilor, primarilor ori
- educație pentru siguranță online,
directorilor de școală;
- participarea copiilor la luarea
- puncte de vedere publice care pot
deciziilor în comunite și școală,
cuprinde observații ale copiilor ori scurte
- acces la servicii sociale și medicale
analize, descrieri redactate de către copii
pentru toți copiii.
referitoare la modul în care drepturile
Propunerile de proiecte trebuie să conțină
lor la educație, sănătate, protecție
un obiectiv general, 1-3 obiective
împotriva violenței și dreptul la
specifice, grupul țintă, durată, activități,
participare sunt respectate.
rezultate și un buget aferent care să nu
Mesajele pot fi formulate sub forma unei
depășească 2.500 de lei. Participarea a
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scrisori/compoziții adresate direct ori ca o
relatare documentată a unei situații de interes
pentru copii și autorități. Ele pot descrie bune
practici, pot conține soluții la o problemă
generală ori pot semnala anumite îngrijorări cu
privire la respectarea drepturilor copilului.

două sau mai multe unități școlare în
cadrul aceleiași propuneri poate constitui
un avantaj la evaluare.
Proiectele trebuie redactate în limita a 5
pagini.

Mesajele trebuie să conțină cel puțin 2 pagini
(aproximativ 5.000 de caractere incluzând
spațiile dintre cuvinte) și să fie redactate de
către un copil ori un grup de copii.
Mesajele și propunerile pot fi redactate și trimise de către copii la nivel individual, la
nivelul unei clase sau la nivelul unei școli.

REGULAMENTUL CONCURSULUI:




Concursul se adresează copiilor din clasele V-VIII din toate școlile din România.
Pot fi înscrise mai multe mesaje și propuneri de proiecte din cadrul unei singure
instituții de învățământ, dar înscrierea se va face separat pentru fiecare dintre acestea.
Fiecare participant sau echipă poate avea un cadru didactic sau un părinte care va avea
rolul de a ghida și sprijini activitatea copiilor fără a se substitui acestora în redactarea
mesajelor sau a propunerilor trimise.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE
3 mai 2016 – 25 mai 2016 – trimiterea formularelor de înscriere la adresa
concursuldrepturilecopilului@gmail.com
3 mai 2016 – 10 iunie 2016 – realizarea mesajelor și a propunerilor de proiecte
9 mai 2016 – 10 iunie 2016 – trimiterea mesajelor și a propunerilor de proiecte
Mesajele și propunerile de proiecte vor fi trimise în format electronic, pe email, la adresa
concursuldrepturilecopilului@gmail.com , acestea putând fi însoțite și de alte materiale
elaborate de copii (fotografii, filmulețe, afișe, videoclipuri, documente etc.).
13 – 17 iunie 2016 – jurizarea proiectelor

Condiții de acceptare a participării în concurs:
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respectarea categoriei de vârstă corespunzătoare: clasele V-VIII;
respectarea datei limită de trimitere a scrisorilor și propunerilor de proiecte;
mesajele/propunerile de proiecte nu trebuie să conțină materiale aflate sub incidența
drepturilor de autor.

Criterii de jurizare pentru Secțiunea 1:
a)
b)
c)
d)
e)

Relevanță pentru drepturile copilului;
Caracterul de reprezentativitate a mesajului și pentru alți copii;
Claritate, coerență și corectitudine în exprimare și dezvoltare a conținutului;
Prezentarea în mod creativ și convingător a unei concluzii;
Impact emoțional.

Criterii de jurizare pentru Secțiunea 2:
a)
b)
c)
d)
e)

Relevanță pentru tema aleasă;
Claritate, coerență și corectitudine în exprimare și dezvoltare a conținutului;
Reflectarea obiectivelor în activitățile propuse și rezultate preconizate;
Număr de copii incluși în proiectul ori campania propusă;
Potențial în multiplicarea propunerii în alte școli sau la nivel național.

Jurizarea constă în acordarea punctajului de către membrii juriului pentru proiectele validate
să participe în concurs. Punctarea se va face pentru fiecare criteriu în parte cu note de la 1 la
10. Nota finală a unui proiect va fi suma notelor acordate de către membrii juriului.
Jurizarea se va realiza separat pentru fiecare categorie a concursului: (1) Mesaje ale copiilor;
2) Propuneri de proiecte. Vor fi premiate și promovate 3 scrisori deschise și proiecte
care au acumulat punctajul cel mai mare din fiecare categorie a concursului. Înmânarea
premiilor va avea loc în cadrul unui eveniment public în care copiii:
-

vor înmâna mesajele destinatarilor ori reprezentanților lor sau
vor prezenta proiectele câștigătoare.

Juriul va fi compus din: reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice, reprezentanți ai Consiliului Național al Elevilor, voluntari Salvați Copiii, specialiști
și persoane publice.

Detalii și informații suplimentare pot fi obținute de la Andrei Voinea, coordonator proiect –
andrei.voinea@salvaticopiii.ro .
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Concursul privind drepturile copilului
Opinia și implicarea mea contează!

Vă invităm să ne transmiteți până la data de 10 iunie 2016, următoarele informații la adresa
concursuldrepturilecopilului@gmail.com adăugând ca subiect al mesajului următorul text:
Concurs drepturile copilului și specificați numele orașului.
Unitatea de învățământ
(denumirea completă)
Localitatea, Județul
Datele de contact
instituție de învățământ

Telefon
E-mail

Numele proiectului
Secțiuni înscriere în concurs
Se va bifa cu “X” căsuța corespunzătoare
 Mesaje ale copiilor
 Propuneri de proiecte
Membrii echipei
Vor fi menționați toți copiii implicați direct în realizarea activităților; tabelul poate fi
continuat dacă sunt mai mult de 4 copii.
Nr.
Nume și prenume
Clasa
Vârsta
Crt.
1.
2.
3.
4.
Facilitator proiect (profesor, părinte)
Facilitatorul este persoana care a avut rolul de a ghida și sprijini activitatea copiilor fără a se
substitui acestora în redactarea mesajelor sau propunerilor trimise.
Nume și prenume
Funcția
Instituția
Număr de telefon
Adresă e-mail
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