Metodologie de organizare a concursului „Participă, e dreptul tău!”
SalvaŃi Copiii România este o organizaŃie neguvernamentală, independentă, non-profit,
neimplicată politic sau religios, activă de 21 ani în domeniul promovării şi respectării drepturilor
copilului în conformitate cu prevederile ConvenŃiei NaŃiunilor Unite privind Drepturile Copilului. În
acest scop, SalvaŃi Copiii derulează anual, în peste 250 de şcoli generale şi colegii din Bucureşti şi
din Ńară, proiectul educativ “Şi noi avem drepturi”, în baza convenŃiei de colaborare nr.49372 din
15.06.2011 cu Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
În cadrul acestui proiect, anual este organizat concursul „Drepturile Copilului”, la care
participă şi sunt premiaŃi elevi din cadrul instituŃiilor de învăŃământ partenere, copii care au
manifestat un interes deosebit în promovarea drepturilor copilului. La concurs pot participa toate
şcolile din Ńară în care voluntari ai organizaŃiei sau cadre didactice au desfăşurat dezbateri privind
drepturile copilului, activităŃi curriculare sau extracurriculare pe tema cunoaşterii şi promovării
acestor drepturi, dar şi şcolile care şi-au exprimat interesul de a participa cu proiecte privind
drepturile copilului.
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Concursul din acest an poartă ca titlu “Participă, e dreptul tău!” iar tema este participarea
copiilor, un principiu fundamental prevăzut în ConvenŃia ONU cu privire la drepturile copilului şi în
legislaŃia română, Legea 272/2004 pentru protecŃia şi promovarea drepturilor copilului.
Participarea copiilor reprezintă:
•

EXPRIMARE: opinii, transmiterea nevoilor, a dorinŃelor, a aşteptărilor etc.

•

Participarea la DECIZIE în cadrul şcolii, comunităŃii sau a unei structuri de reprezentare a
copiilor (de ex. Consiliul Elevilor) din care copilul face parte, sau luarea de decizii în mod
independent, cu privire la propria persoană.

•

IMPLICARE, ACłIUNE, punere în practică a viziunii, a intereselor, exercitarea drepturilor şi
obligaŃiilor

•

INFORMAREA/SPRIJINIREA: copiii au dreptul de a fi informaŃi cu privire la lucrurile ce-i
privesc/afectează/interesează sau care preced participarea la luarea de decizii sau implicarea în
acŃiuni practici.

Regulamentul concursului:
 Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII din toate şcolile din România.
 Copiii se vor organiza în echipe de 3-5 elevi, aceştia putând proveni din aceeaşi clasă sau din
clase diferite ale aceleaşi şcoli (de exemplu, o echipă poate fi formată din elevi de la clasa a VI-a,
a VII-a şi a VIII-a). Se pot înscrie în concurs şi mai multe echipe din aceeaşi şcoală.
 Fiecare echipă va derula un proiect pe tema participării copiilor în şcoala sau în comunitatea
lor. Proiectul va fi construit astfel încât să promoveze acest drept prin metode creative adaptate la
specificul grupului Ńintă: copii, părinŃi, cadre didactice, comunitate, autorităŃi, etc.
 Fiecare echipă poate avea un cadru didactic de suport, care va avea rolul de a ghida şi sprijini
activitatea copiilor fără a se implica direct în conceperea şi desfăşurarea proiectului sau a
prezentării rezultatelor finale.
 O prezentare a activităŃilor şi rezultatelor proiectului va fi trimisă în format electronic, pe email,
la adresa concursuldrepturilecopilului@gmail.com până la data de 14 mai 2012. Recomandăm ca
această prezentare să fie însoŃită de materialele elaborate de copii în cadrul proiectului (fotografii,
filmuleŃe, afişe, etc.).
 În perioada 14 mai-11 iunie 2012 se va realiza evaluarea proiectelor de către un juriu stabilit de
organizatori.
 Juriul va fi compus din: reprezentanŃi ai M.E.C.TS., reprezentanŃi ai Consiliului NaŃional al
Elevilor, voluntari SalvaŃi Copiii, copii câştigători în ediŃiile anterioare, specialişti şi persoane
publice.
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 Criterii de jurizare: a) relevanŃa pentru tema concursului, b) originalitate, c) durata proiectului,
d) diversitatea, complexitatea şi amploarea activităŃilor, f) rezultate obŃinute/impact, g) lucrul în
echipă, h) număr de beneficiari.
 Jurizarea constă în acordarea punctajului de către membrii juriului pentru proiectele validate să
participe în concurs. Punctarea se va face pe fiecare criteriu în parte cu note de la 1 la 10. Nota
finală a unui proiect va fi suma notelor acordate de către jurizanŃi proiectului respectiv.
 Pe baza punctajului obŃinut, primele 10 echipe clasate vor fi premiate, iar proiectele lor vor fi
promovate.
 Perioada de desfăşurare a concursului:
•

Lansare concurs-23 ianuarie 2012

•

Derularea activităŃilor proiectului-23 ianuarie 2012–14 mai 2012

•

Trimiterea prezentării rezultatelor şi activităŃilor-până la data de 14 mai 2012

•

Jurizarea şi desemnarea câştigătorilor-14 mai 2012 - 11 iunie 2012

•

AnunŃarea câştigătorilor 12-30 iunie 2012

•

Premierea echipelor câştigătoare- iulie 2012

Criteriile de validare sunt următoarele:
•

Să se respecte categoria de vârstă corespunzătoare: clasele V-VIII

•

Echipa trebuie sa aibă în componenŃă între 3 şi 5 copii;

•

Să se respecte data limită de trimitere a proiectelor 14 mai 2012

•

Proiectul trebuie să respecte tema concursului: “Participă, e dreptul tău!”-participarea
copiilor

•

ActivităŃile din cadrul proiectului să se fi desfăşurat în perioada 20 noiembrie 2011-14 mai
2012.

•

Nu se acceptă proiecte participante la ediŃia trecută a concursului. În cazul în care se vor
trimite astfel de proiecte, acestea vor fi excluse din concurs;

•

Proiectul nu trebuie să conŃină materiale aflate sub incidenŃa drepturilor de autor - copyright.

•

În cazul folosirii unor materiale aflate sub copyright, trebuie să existe şi să se poata pune la
dispoziŃia juriului acordul autorului;

•

Proiectele nu trebuie să conŃină cuvinte, simboluri şi imagini indecente, antisemite,
antirasiale, xenofobe sau de instigare la violenŃă, mărci sau denumiri comerciale etc.
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