„10 Decembrie-Ziua Internațională a Drepturilor Omului”, Ediția I/ Decembrie 2013
Proiect internațional educațional de parteneriat interșcolar

România –Republica Moldova

CONCURS (10 – 11 Decembrie 2013)
Tema 1. – pentru LITERAŢII clasei. (5 puncte)
 Scrieți un scurt eseu (între 15 şi 20 rânduri) având ca temă titlul proiectului.
Tema 2. – pentru MATEMATICIENII clasei. (5 puncte)
 „Ziua Internațională a Drepturilor Omului", declarată în 1948 la inițiativa „Organizației Națiunilor
Unite" (ONU), este sărbătorită anual pe 10 decembrie în întreaga lume. În acest an se împlinesc 65 de
ani de când „Adunarea Generală a ONU" a adoptat „Declarația Universală a Drepturilor Omului",
document fundamental în lupta popoarelor lumii pentru înfăptuirea principiilor şi idealurilor stipulate
de „Carta Națiunilor Unite". Compuneți o problemă de matematică, din viața de zi cu zi, adaptată nivelului vostru de vârstă, care are ca soluție numărul 65. (Se va puncta rigurozitatea rezolvării, corespondența între vârsta elevilor si gradul de dificultate al problemei propuse.)
Tema 3. – pentru ARTISTII clasei. (5 puncte)
 Alegeți o maximă, un citat, legat de tema proiectului, cu al cărui mesaj este de acord colectivul clasei
voastre. Scrieți acest mesaj pe o coală A4 şi înconjurați- l cu desene (picturi, diferite colaje) care să completeze mesajul transmis.
Tema 4. – pentru ECOLOGII clasei. (5 puncte)
 Numiți 5 obiective turistice, din zona în care locuiți, pe care le-ați recomanda turiștilor care vă vizitează
zona. Pentru fiecare obiectiv scrieți un argument de minim un rând.
Tema 5. – pentru LINGVISTII clasei. (5 puncte)
 Traduceți citatul ales la tema 3 într-o limbă străină de circulație internațională.
Tema 6. – pentru GEOGRAFII, ISTORICII și DOCUMENTARIŞTII clasei. (5 + 20 puncte)
 De la ce vine prescurtarea CEDO?
 Răspundeți la cele 10 întrebări, tip grilă, cuprinse în anexă.
REGULMENT-concurs (participare- la nivelul colectivului clasei)
- Răspunsurile vor fi redactate separat, pe câte o coală A4, scrise de mână, nu la calculator.
- Răspunsurile vor fi introduse într-o folie (portofoliul clasei), cu specificarea, pe o foaie separată, a clasei, a
elevului coordonator și a dirigintelui.
- Acest portofoliu va fi predat profesorilor coordonatori cu respectarea termenului limită, miercuri, 11.12.2013,
ora 14.
- Pentru fiecare categorie de vârstă: V-VIII, IX X, XI-XIII, se vor acorda, în funcție de punctaj, locurile I, II, III,
mențiune şi premii de participare.
Juriul va avea puncta fiecare piesă din portofoliu, respectând criterii cu referire la relevanța eseului,
coerența în redactare, claritatea mesajului transmis prin citat, creativitatea şi originalitatea a desenului (afișului), dimensiunea afișului (A4), corectitudinea răspunsurilor la întrebări (Bibliografie pe pagina școlii).
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