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NOTA NR. 1 din ,/.P·Ofi'.,j;&j-f= -

• MINISTERUL EDUCAT!EI NATIONAL!' 

CATRE TOATE UNITATILE DElNVATAMANT DIN CRAIOVA ~I JUDET 

in atentia cadrelor didactice de discipline socio-umane ~i din inviitiimantul primar 

Va informlim cli in perioada 9-10 octombrie 2017, se vor depune documentele §i materialele 
necesare participarii la etapa judeteana a Concursului de creativitate didacticii in domeniul materialelor 
auxiliare destinate educafiei pentru drepturile omului, democrafiei !fi o culturii a piicii in inviifiimdntul 

preuniversitar edifia a IX-a, conform fieclirei sectiuni: 
- materiale didactice auxiliare destinate activitlitii cu elevii inclusiv softuri educationale, filme 

didactice, produse media; 
- lucrari cu caracter metodico-§tiintific §i aplicabilitate practicli; 
- reviste §i publicatii periodice destinate §Colii. 
Fiecare lucrare va fi insotita de o fi§a care cuprinde: numele §i prenumele autorului/autorilor, unitatea 

de invatamant in care lucreaza autorul/autorii, titlul lucrlirii propuse, valoarea §tiintifica §i didacticli( eficienta 
in procesul de invatamant) §i sectiunea pentru care se propune. 

Documentele §i materialele pentru concurs se vor depune la camera 403, aflata in sediu 
Inspectoratului ~colar Judetean Dolj. 

Pentru llimuriri suplimentare vii ata§ez regulamentul acestui concurs. 

Director tic Dolj, 

Inspector ~colar socio-umane, 
prof. Florin-Marius Biiloi 

~ 
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REGULAMENT 

MlNISTERUL EDIJCATIE! 
NATIONALE 

al concursului national de creativitate didactica 'in domeniul materialelor 
auxiliare destinate educapei pentru drepturile omului, democratie ~i o 

cultura a pacii In lnvatamantul preuniversitar 

Educarea tinerei generapi in spiritul respectlllii drepturilor ~i !ibertatHor 
fundamentale ale omului, al demnitatii ~i tolerantei, al schimbului liber de opinii este 
un obiectiv major decurgiind din Constitujia Romaniei ~i inscris in Legea 
l'nvaramilntului. 

Institutul Roman pentru Drepturile Omului (IRDO), ereat prin Legea nr. 
9/1991, urmare~te, prin mijloace diverse, sa contribuie la mai buna cunoa§tere a 
problematicii dreptill'i!or omului, la promovarea ~i protectia acestora. 

Urmarind obiective comune, IRDO ~i Ministerul Educatiei Nationale (MEN) 
au realizat, incepiind din anul 1992, un parteneriat in cadrul caruia se desra~ara 

- diverse-activitati avaud drept jinta atilt tineretul ~Colar cat §i-personaJul-didactic 
angajat in educarea acestuia. 

Incepiind cu anul 1997 IRDO, in parteneriat cu MEN, a organizat opt edi!ii ale 
concursului national de creativitate didactica, urmiirind perfectionarea sistemului de 
invatiimant. Aceasta s-a infliptuit ~i prin realizarea de materiale auxiliare destinate 
educatiei pentru drepturile omului in mviifiimantul preuniversitar. Concursul s-a 
bucurat de un larg interes din partea cadrelor didactice din intreaga tara, dovada fiind 
numarul din ce in ce mai mare de lucrari inscrise la fiecare editie, calitatea acestora 
fiind tot mai bunii. 

In scopul stimularii preocuparilor pentru realizarea de mijloace auxiliare 
destinate educatiei pentru drepturi!e omului, democratie ~i pentru formarea unei 
culturi a pacii, !inaud seama de obiectivele educatiei pentru drepturile omului 
proclamate de Adunarea Generala a ONU !n rezolutiile privind Programul mondial de 
educatie In domeniul drepturilor omului, Deceniul international pentru o cultura a 
pacii ~i nonviolentei pentru copiii lumii (2001-2010), al doi!ea Deceniu Mondial al 
Educatiei pentru Drepturi!e Omului (2005-2014) ~i Deceniul Mondial al Educatiei 
pentrn Dezvoltare Durabila (2005-2014), Programul Mondial privind Educa\ia pentru 
Drepturile Omului(2005-2019) precum ~i In documente ale Consiliului Europei ~i 
Uniunii Europene, IRDO, in parteneriat cu Ministerul Educatiei Nationale, au hotarat 
lansarea celei de-a 9-a edifii a concursului. 



DESFA$URAREA CONCURSULUI 
Concursul se va desfli§ura pe trei secpuni: 
1. Materiale didactice auxiliare destinate activitlitii cu elevii, inclusiv softuri 

educationale, filme didactice, produse media; 
2. Lucrari cu caracter metodico-§tiintific §i aplicabilitate practica; 
~. Reviste §i publicatii periodice destinate §Colii. 
In cadrul primei sectiuni se vor prezenta lucrari noi sau care sunt deja utilizate 

de catre autorii lor in activitatea didacticii d!,lf care nu au mai fost prezentate la 
concurs. 

La prima secpune vor fi aceeptate softuri edueationale, filme didactice, 
produse media - care vin in sprijinul lnvatarii §i educapei interactive §i incluzive 
(privind problematica drepturilor omului); 

Autorii vor unnari ca lucrarile.sa satisfacli urmatoarele exigente: 
- sa aiba legatura, prin conpnut §i modalitatea de utilizare, in mod direct §i 

explicit, cu tema concursului; 
- sa aiba caracter de material didactic auxiliar; 
- sa sustina In mod explicit continutul §i obiectivele educatiei civice §i/sau ale 

altor activitati referitoare la educatia pentru drepturile omului, democrape §i o cultura 
a pacii, In general, §i cuno~terea §i 'i:nsu§irea drepturilor copilului, 'i:n mod special: 

- sa mcurajeze utilizarea unor metode §i strategii didactice interactive, 
participative; 

- sa prezinte caracter de noutate/originalitate; 
- sa fie adecvate pru.iicularitaplor de varsta ale elevilor (invatamaut preprimar, 

primar, gimnazial sau liceal). 

in cadrul celei de a doua sectiuni vor putea fi prezentate Iuerari §tiintifice, cu 
caracter melodic §i aplicabilitate practica, avand ca obiect educafia pentru drepturile 

.. omului, .. democrafie §ic pace -in- fnviifiimantul-preuniversitar,--fie-cii-este vorba -de - . 
activitatea cu elevii, fie cii se referii la pregiitirea continua a personalului didactic 
ajlat fn activitate. 

La sectiunea a treia vor fi acceptate acele publicapi care, prin materiale 
diverse, sustin !n mod consecvent educafia pentru drepturile omului in randurile 
elevilor. 

Nu vor fl acceptate lucriiri care nu abordeazii accastii tematicii ( educatia 
pentru drepturile omului in inviitiimantul preuniversitar). 

Etapele coucursului: 
- septembrie 2017 - 8 octombrie 2018 - elaborarea lucrarilor §i selectia pe plan 

local; 
- 15 octombrie 2018 - selec\ia lucrarilor ~i realizarea expozitiilor la nivel 

judetean ~i al munieipiului Bucure§ti; 
- 29 octombrie 2018 - organizarea expozitiei nationale la Casa Corpului 

Didactic Cluj. 
- 26 noiembrie 2018 jurizarea lucrarilor ~i stabilirea premiilor; 
In vederea selectiirii ~i aprecierii celor mai reu§ite luerari se vor constitui jurii 

la nivelul ~colilor, al localitaplor ~i judetelor. Juriile judetene vor avea ca pre~edinte 
directorul Casei Corpului Didactic ~i vor avea 1n componen\a !or inspectorul ~colar de 



specialitate pentrn discipline socio-umane, 1nva\litori §i profesori de cultura civica. In 
atribu\iile Case!or Corpului Didactic se va afla §i coordonarea desfii§urarii concursului 
la nivelul unita\ilor §Colare §i al localitatilor, inclusiv stabilirea juriilor, ]n func\ie de 
conditiile locale. 

Lucriirile selectate la nivelul localitatilor vor fi trimise la Casa Corpului 
Didactic a judetului §i vor fi prezentate In cadrul unei expozitii jude\ene ce va fi 
organizata prin grija Inspectoratului :>colar Judetean §i a Casei Corpului Didactic. 

Juriile judefene vor asigura selectarea §i desemnarea celor mai bune lucrari, la 
fiecare sec(iune, §i trimiterea acestora pentru expozi\ia nafionala de la Cluj pana eel 
mai tiirziu la data de 20 octombrie 2018. De regula, fiecare jude\ va selecta cate o 
lucrare pentru fiecare sectiune. in cazul unor lucrari deosebit de valoroase, pot fi 
prezentate pentru cxpozifia na\iona!a §i cate doua lucriiri. 

In scopul pregatirii expozitiei nationale ~ a catalogului, fiecare lucrare va fi 
lnso\ita de o fi§a care va cuprinde urmatoarele: 

- numele §i prenumele autorului/autorilor; 
- unitatea de lnvatamant 1n care lucreaza autorul/autorii; 
- titlul lucrarii propuse; 
- valoarea §tiin\ifica §i didactica (eficienta In procesul de lnva\amant); 
- sec\iunea pentru care se propune. 
Autorii lucrarilor selectate §i prezentate la Expozitia Nationala de Creativitate 

Didactica 2018 vor primi diplome ale IRDO §i MEN §i catalogul expozi\iei. 
Un juriu na(ional alcatuit din reprezentan\i ai IRDO, MEN §i ai unor O.N.G.

uri cu preocupari In domeniu, cadre didactice de specialitate din institu\ii de 
!nva\amant va proceda la aprecierea lucrarilor prezentate ~i stabilirea celor ce vor fi 
premiate. 

Lucrarile cele mai valoroase de la fiecare secfiune vor fi premiate de catre 
IRDO. 

Mediatizarea concursului se va efectua prin prezentarea regulamentului pe 
_site_-urile IRDO, MEN ~i. ale CCD~urilor.precum §Lprin.mass-media-la nivel. nationaJ __ 
~i local. 

BucurC§ti, iulie 2017 

$ef sector formare ~i 
pregatire. s ciali~tilor 
Silvia lot 

Director general DGEMIP 
Alin-Catali 


