EDUCATIE
Aproximativ 1500 de copii informati in
programul ,, Si noi avem drepturi ”

Programul ,, Si noi avem drepturi ” urmareste informarea copiilor in vederea constientizarii
drepturilor si respectarii lor , sensibilizarea adultilor cu privire la copil si drepturile sale , sporirea gradului
de respectare a drepturilor copilului si nu in ultimul rand stimularea copiilor si tinerilor sa participe la
programe si activitati sociale .

Pentru a raspunde acestor obiective au fost implementate urmatoarele activitati :
1.

SESIUNI DE INFORMARE . Aproximativ 1500 de copii din scolile din judetul Constanta au
fost informati cu privire la drepturile lor si asupra modului de exercitare a acestor drepturi . Sesiunile
au fost organizate de voluntarii din filiala (cadre didactice ,elevi , studenti ) care au beneficiat in
prealabil de formare prin cursuri specifice .

2. CONCURSUL ,, DREPTURILE COPILULUI ” . Acest concurs se adresează elevilor din
clasele V-VIII si promovează participarea acestora la viaţa comunităţii. Programul se derulează în
Bucureşti şi în 13 judeţe . Tematica concursului din acest an : problematica nediscriminarii ,
egalitatea de sanse intre copii si promovarea diversitatii .

 31 mai 2010 , Casa de Cultura Mangalia a gazduit ETAPA PE FILIALA a acestui
concurs. S-au

înscris şi au participat 8 unităţi şcolare din judetul Constanta .

Câştigătoarea premiului I a fost Şcoala cu clasele I-VIII 2 Mai, cu cei patru elevii
pregătiţi de învăţător Lenuta Butonaru , urmată pe locul al II-lea de Şcoala cu clasele IVIII nr.3 Mangalia, coordonator prof. Janulia Motoc.
Pe locul al treilea s-a clasat echipa Liceului Teoretic Callatis , pregătită de prof. Sanda
Pădureanu.

 1- 7 iulie 2010 , echipa castigatoare Şcoala cu clasele I-VIII 2 Mai participa la
INTALNIREA ANUALA A COPIILOR ( ETAPA NATIONALA A
CONCURSULUI ) organizata la Sarata Monteoru , judetul Buzau si obtine
MENTIUNE . Tematica abordata in cadrul proiectelor : VIOLENTA IN RANDUL
TINERILOR .

FORUMUL NAŢIONAL AL COPIILOR , editia a X a . Avand ca tema ,, Masuri alternative de
prevenire a violentei in mediul scolar ” , forumul a fost organizat la Bucuresti in perioada 30 mai- 03
iunie 2010 . Filiala a fost reprezentata de trei eleve din Liceul Teoretic Callatis insotite de prof .
Padureanu Sanda .
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