MrnrsrrRur,Euucl.1lnt
N,+,1toNnln
N, 3?192/cE ce 3->!l

REGULAMENT
al concursuluinafionalde creativitatedidactici in
domeniulmaterialelorauxiliaredestinateeduca{iei
pentru drepturile omuluiodemocrafiepi o culturl a
picii in invi{imflntul preuniversitar
edifia a IX-a

,ri',ii;1 lnsrrrurtrprtrr, RomANPENTRTI
't"'P...J
DRE
Rrr,e Onrur,rrr

MlNrsrERtiLEoucansr
NnTroN,c,Ln

Y

RBGULAMENT
al concursuluinalional de creativitatedidacticbin domeniulmaterialelor
auxiliaredestinateeducafieipentru drepturileomului, democrafieqi o
culturd a pdcii in invdldmdntul preuniversitar
Educareatinerei generaliiin spiritul respectdriidrepturilorqi libertSlilor
fundamentaleale omului, al demnitdlii qi toleranfei, al schimbului liber de opinii este
un obiectiv major decurgAnd din Constitulia Rom6niei gi inscris in Legea
invdldmdntului.
Institutul Romdn pentru Drepturile Omului (IRDO), creat prin Legea nr.
9ll99l, urmiregte, prin mijloace diverse, sd contribuie la mai buna cunoagterea
problematiciidrepturiloromului, la promovareaqi protecfiaacestora.
Urmdrind obiective comune, IRDO qi Ministerul Educafiei Nafionale (MEN)
au rcalizat incepdnd din anul 1992, un parteneriat in cadrul cdruia se desfrgoard
diverse activitdfi avAnd drept lintd atdt tineretul gcolar c6t gi personalul didactic
angajatin educareaacestuia.
Incepdndcu anul 1997 IRDO, in parteneriatcu MEN, a organizatopt edilii ale
concursului nafional de creativitate didacticd, urmirind perfecfionareasistemului de
invdtdmdnt. Aceasta s-a inftptuit qi prin realizareade materiale auxiliare destinate
educafiei pentru drepturile omului in invifimintul preuniversitar. Concursuls-a
bucurat de un larg interes din partea cadrelor didactice din intreagatard,,dovadd fiind
numdrul din ce in ce mai mare de lucrdri inscrise la fiecare edilie, calitatea acestora
fiind tot mai bund.
in scopul stimuldrii preocupdrilor pentru realizar:eade mijloace auxiliare
destinate educa{iei pentru drepturile omului, democrafie qi pentru formarea unei
culturi a pdcii, lin6nd seama de obiectivele educafiei pentru drepturile omului
proclamatede Adunarea Generalda ONU in rezolufiile privind Programul mondial de
educalie in domeniul drepturilor omului, Deceniul internalional pentru o culturd a
pdcii qi nonviolenfei pentru copiii lumii (2001-2010),al doilea Deceniu Mondial al
Educaliei pentru Drepturile Omului (2005-2014) qi Deceniul Mohdial al Educaliei
pentru Dezvoltare DurabilS (2005-2014), Programul Mondial privind Educa{ia pentru
Drepturile Omului(2005-20I9) precum qi in documente ale Consiliului Europei qi
Uniunii Europene,IRDO, in parteneriatcu Ministerul Educafiei Nafionale, au hotdrdt
lansareacelei de-a 9-a editii a concursului.

DESFA$URAREACONCURSULUI
Concursulseva desft$urape trei secfiuni:
1. Materialedidacticeauxiliaredestinateactivitdfii cu elevii, inclusiv softuri
produsemedia;
educafionale,
filme didactice,
2. Lucrdi cu caractermetodico-qtiinfifi c qi aplicabiIitatepracticd;
gcolii.
3. Revisteqi publicafiiperiodicedestinate
In cadrulprimei secfiunisevor prezentalucrdri noi saucaresuntdejautilizate
de cdtre autorii lor in activitateadidacticddar care nu au mai fost prezentateIa
concurs.
La prima secfiune vor fi acceptate softuri educalionale, filme didactice,
produse media - care vin in sprijinul invdfdrii qi educafiei interactive gi incluzive
(privind problematica drepturilor omului);
Autorii vor urmdri ca lucririle sd satisfacdurmdtoareleexigenfe:
- sd aibd legdturd, prin conlinut gi modalitatea de utilizare, in mod direct gi
explicit, cu tema concursului;
- sI aibd caracterde material didactic auxiliar;
- sd susfindin mod explicit conlinutul gi obiectiveleeducalieicivice gi/sauale
altor activitdfi referitoare la educatiapentru drepturile omului, democra{iegi o culturd
gi insuqireadrepturilorcopilului, in mod special:
a pdcii, in general,qi cunoaqterea
- sd incurajeze utilizarea unor metode qi strategii didactice interactive,
participative;
- sd prezinte caracterde noutate/originalitate;
- sd fie adecvateparticularitdfilor de vdrstd ale elevilor (invifimdnt preprimar,
primar, gimnazial sau liceal).
in cadrul celei de a doua secfiuni vor putea fi prezentatelucrdri gtiinfifice, cu
caractermetodic gi aplicabilitate practic6, avdnd ca obiect educalia pentru drepturile
omului, democra{ie qi pace in invdldmdntul preuniversitar, fie cd este vorba de
activitatea cu elevii, fie cd se referd la pregdtirea continud a personalului didactic
aJlat tn activitate.
La secfiunea a treia vor fi acceptate acele publicafii care, prin materiale
diverse, suslin in mod consecvent educalia pentru drepturile omului in rdndurile
elevilor.

Nu vor fi acceptatelucrlri care nu abordeazi aceastitematicl (educatia
nentru drepturile omului in invltimintul preuniversitar).
Etapeleconcursului:
- septembrie
2017- 8 octombrie2018- elaborarea
lucrdrilorgi selecfiape plan
local;
- 15 octombrie2018 - selec{ialucr6rilorqi realizareaexpoziliilorla nivel
judefeanqi al municipiuluiBucuregti;
- 29 octombrie 2018 - organizareaexpoziliei nalionale la Casa Corpului
DidacticCluj.
- 26 noiembrie2018jtxizarealucrdrilorqi stabilireapremiilor;
in vedereaselectdriigi aprecieriicelor mai reugitelucrdri sevor constituijurii
la nivelul gcolilor,al localitdlilor gi judefelor.Juriilejudelenevor aveaca pregedinte
directorulCaseiCorpuluiDidacticAivor aveain componenlalor inspectorulqcolarde

specialitatepentru discipline socio-umane,invdfdtori qi profesori de culturd civic6. In
atribufiile CaselorCorpului Didactic se va afla gi coordonareadesftgurdrii concursului
la nivelul unitdlilor gcolaregi al localitdlilor, inclusiv stabilireajuriilor, in funcfie de
condiliile locale.
Lucrdrile selectate la nivelul localitdlilor vor fi trimise la Casa Corpului
Didactic a judelului qi vor fi prezentate in cadrul unei expozilii judefene ce va fi
organizatd,pringrija Inspectoratului $colar Judefeangi a Casei Corpului Didactic.
Juriile judelene vor asigura selectareaqi desemnareacelor mai bune lucriri, la
fiecare secfiune, gi trimiterea acestorapentru expozilia nafionald de la Cluj p6nd cel
mai tdrziu la data de 20 octombrie 2018. De reguld, fiecare judef va selecta cdte o
lucrare pentru fiecare secfiune. in cazul unor lucrdri deosebit de valoroase, pot fi
prezentatepentru expozilia nationald gi c6te doud lucrdri.
in scopul pregdtirii expoziliei nafionale qi a catalogului, fiecare lucrare va fi
insolitd de o figd care va cuprinde urmdtoarele:
- numele gi prenumele autorului/autorilor;
- unitatea de invdfdmdnt in carelucreazdautorul/autorii;
- titlul lucrdrii propuse;
- valoareaqtiinlificd 9i didacticd (eficienfa in procesul de inv6!6mdnt);
- secfiuneapentru care se propune.
Autorii lucrdrilor selectateqi prezentatela Expozifia NalionalS de Creativitate
Didacticd2018 vor primi diplome ale IRDO qi MEN gi catalogulexpoziliei.
Un juriu nafional alc[tuit din reprezentanfiai IRDO, MEN gi ai unor O.N.G.uri cu preocupdri in domeniu, cadre didactice de specialitate din institulii de
invd{dmAntva proceda la aprecierealucrdrilor prezentategi stabilirea celor ce vor fi
premiate.
Lucrdrile cele mai valoroase de la fiecare secfiune vor fi premiate de c[tre
IRDO.
Mediatizarea concursului se va efectua prin prezentarearegulamentului pe
site-urile IRDO, MEN gi ale CCD-urilor precum gi prin mass-mediala nivel nafional
qi local.
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