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Regulamentul de desfăşurare a  

Turnamentului republican în domeniul Drepturilor Copilului/ Omului 

 

 

I. Context  

Prin Decizia nr. 1093/2012/UE a Parlamentului European şi a Consiliului European din 21.11.2012 

anul 2013 este declarat Anul European al Cetăţenilor. Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova au 

aderat la eveniment, aprobînd un Plan de acţiuni în acest sens.  

Obiectivele Anului European al Cetăţeanului converg cu scopul major al disciplinei şcolare Educaţia 

Civică - formarea la copii şi tineri a calităţilor cetăţeanului activ şi responsabil, capabil să participe la 

viaţa democratică prin asumarea şi exercitarea drepturilor şi responsabilităţilor în societate.  

Predarea/ învăţarea drepturilor copilului/ omului constituie nucleul şi o dimensiune importantă a 

cetăţeniei democratice şi include trei elemente distincte: 

 însuşirea cunoştinţelor despre drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, inclusiv despre 

funcţionarea instrumentelor naţionale şi internaţionale de protecţie a drepturilor (educaţia 

despre drepturile omului); 

 formarea abilităţilor/ aptitudinilor pentru promovarea şi protejarea drepturilor copilului/ omului 

(educaţia pentru drepturile omului), 

 crearea unui mediu care promovează învăţarea drepturilor omului (educaţia în spiritul 

drepturilor omului). 

Cele menţionate se realizează conform curriculumului la Educaţia Civică, dar şi în cadrul unor 

iniţiative cetăţeneşti. Acestea permit elevilor, într-o atmosferă formală şi nonformală, să aplice cele 

învăţate, să dezvolte relaţii autentice de cetăţenie cu instituţii şi membri ai comunităţii şi să-şi facă 

vocea auzită în calitate de cetăţeni. Drept rezultat, elevii obţin abilităţi durabile, care le vor fi de folos 

în varii contexte, asigurîndu-le premise temeinice pentru învăţare pe tot parcursul vieţii.  

Turnamentul republican în domeniul Drepturile Omului şi ale Copilului se desfăşoară în conformitate 

cu Programul activităţilor extraşcolare în învăţămîntul preuniversitar aprobat prin ordinul nr. 47 din 31 

ianuarie 2013, în contextul Anului European al Cetăţenilor.  

 



II. Scop şi obiective  

Scopul Turnamentului este de a implica elevii, ghidaţi de cadre didactice, în iniţiative cetăţeneşti de 

promovare a Drepturilor Copilului/ Omului prin monitorizarea acestora şi prezentarea opiniei lor 

factorilor decizionali.  

Obiective: 

 Dezvoltarea/ punerea în practică a unor metode şi instrumente de implicare a elevilor în 

monitorizarea respectării drepturilor, ca parte componentă a procesului de învăţare a 

Drepturilor Copilului/ Omului; 

 Sensibilizarea autorităţilor publice, profesioniştilor şi instituţiilor cu privire la necesitatea 

consultării opiniei copilului în domeniul asigurării, protecţiei şi promovării drepturilor; 

 Crearea unui spaţiu de comunicare şi schimb de bune practici între instituţiile care implică 

copiii în monitorizarea drepturilor. 

 

 

III.  Participanţii la concurs 

La concurs participă elevii claselor a VII-a – a XII-a care au studiat diverse aspecte ale drepturilor 

copilului/ omului în cadrul disciplinei şcolare Educaţia Civică. Elevii pot participa la concurs asociaţi 

în grupuri, reprezentanţi ai unei clase de elevi, unui grup de elevi de diferite vîrste care studiază 

opţional drepturile copilului/ omului, membri ai unui cerc/ club extraşcolar etc.  

Participarea elevilor la concurs este benevolă/ voluntară, nediscriminatorie şi incluzivă. Elevii şi 

părinţii/ îngrijitorii acestora sînt informaţi despre contextul, scopul, obiectivele şi procesul de 

desfăşurare a turnamentului.  

Grupul de elevi, care doreşte să participe la concurs, are în calitate de consultant un profesor de 

educaţie civică sau un alt adult cu pregătire în domeniu din instituţie sau comunitate. 

Grupul de elevi se va înregistra pentru participare la concurs, pînă în data de 17 septembrie curent, la 

adresa de email eparlicov@gmail.com sau ciddc@yahoo.com. 

Cadrele didactice şi alţi profesionişti, consultanţi ai grupurilor de elevi, vor beneficia de un atelier de 

formare în perioada 20-21 septembrie 2013, la Chişinău.  

 

 

IV.  Conţinutul şi procesul de desfăşurare 

Concursul are loc în 2 etape: locală şi republicană. 

 

Etapa locală a concursului se desfăşoară în instituţia de învăţămînt, în cadrul orelor de educaţie civică, 

în perioada 2 septembrie – 8 noiembrie 2013, şi constă din 2 faze, gestionate exclusiv de grup.  

Faza nr. 1: monitorizarea drepturilor copilului/ omului care va rezulta cu un raport de 

monitorizare a drepturilor (max. 3 pagini). 

Grupul va monitoriza, timp de o perioadă prestabilită, respectarea drepturilor copilului/ omului în 

instituţie şi/ sau comunitate, determinînd: 

 Obiectivele concrete ale monitorizării: un drept specific sau un grup/ cluster de drepturi 

(sociale, economice, politice, civile, culturale) din actele/ documentele internaţionale şi/ sau 

naţionale privind Drepturile Copilului/ Omului;  

 Indicatorii de monitorizare (cantitativi şi calitativi); 
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 Sursele de colectare a datelor; 

 Instrumentele şi metodele de colectare a datelor. 

Pentru mai multe informaţii despre organizarea procesului de monitorizare a drepturilor copilului cu 

elevii din grup consultaţi Ghidul de monitorizare a Drepturilor copilului la adresa: 

http://childrights.md/files/Ghid_de_Monitorizare_a_Drepturilor_Copilului.pdf 

Grupul de elevi poate solicita consultanţă privind procesul de monitorizare de la echipa de consultanţi 

a CIDDC, precum şi de la alte instituţii şi organizaţii din domeniul drepturilor omului/ copilului. 

Faza nr. 2: prezentarea raportului de monitorizare 

În urma monitorizării drepturilor, grupul elaborează un raport de monitorizare de maxim 3 pagini care 

conţine: 

 Obiectivele monitorizării 

 Principalele constatări şi concluzii asupra celor monitorizate 

 Recomandări 

Grupul de elevi decide cui, cum şi cînd adresează raportul: autorităţilor publice locale de nivelul I sau 

II, conducătorilor de instituţii responsabile de asigurarea drepturilor monitorizate, mass media, 

Guvernului, Parlamentului, Avocatului parlamentar, Comitetului pentru Drepturile Copilului de la 

Geneva, UNICEF, organizaţiilor internaţionale etc.  

Grupul decide asupra modalităţilor de prezentare a raportului de monitorizare, de exemplu: demers/ 

petiţie către autorităţi, întîlnire cu oficialii locali sau la nivel naţional, conferinţă de presă, colectarea 

de semnături etc. 

 

Etapa republicană a concursului se defăşoară în perioada 10 – 20 noiembrie 2013, şi constă din 2 

faze. 

Faza nr. 1 preselecţia: grupul de elevi, care doreşte să participe la cea de-a II-a etapă, va expedia, 

pînă în data de 10 noiembrie curent, în format electronic (caractere 12, times new roman, interval 1,5): 

 O prezentare succintă a grupului de elevi cu datele de contact şi a procesului de lucru asupra 

raportului (max. 1 pagină); 

 Raportul de monitorizare a drepturilor copilului/ omului (max. 3 pagini); 

 O scurtă descriere a metodei de prezentare a raportului sau copia materialului respectiv (max. 1 

pagină). 

Evaluarea materialelor expediate 

O comisie de selectare, constituită din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, organizaţiile societăţii 

civile şi grupurile de copii cu experienţă în monitorizarea drepturilor copilului, va face preselecţia 

dosarelor primite în baza următoarelor criterii: 

 Informaţie obiectivă privind respectarea drepturilor monitorizate; 

 Utilizarea instrumentelor/ tehnicilor de colectare a datelor relevante pentru indicatori şi surse; 

 Modalităţi relevante de prezentare a raportului de monitorizare;  

 Dovezi privind participarea adevărată a elevilor în gestionarea întregului proces de 

monitorizare şi raportare. 

Grupurile preselectate vor fi invitate la etapa finală. Grupul va delega reprezentanţii săi la faza finală a 

concursului. 
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Faza nr. 2 finală: la 20 noiembrie 2013, ziua în care se vor marca 24 de ani de la adoptarea 

Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului, la Chisinău, va avea loc faza finală a concursului. 

Faza finală constă din proba teoretică şi proba practică. 

Proba teoretică conţine întrebări şi situaţii-problemă despre gradul de înţelegere/ cunoaştere a 

drepturilor copilului/ omului, conform Curriculumului la Educaţia Civică. 

Proba practică se referă la reflecţiile grupului asupra experienţei de monitorizare a drepturilor şi 

prezentare a raportului despre rezultatele monitorizării. 

 

 

V. Premierea participanţilor 

Grupurile de elevi, participante la etapa finală a turnamentului, vor fi premiate cu diplome de 

participare şi cu premii băneşti după cum urmează: 

Locul I  - 1 premiu 

Locul II - 2 premii 

Locul III - 3 premii 

Menţiuni speciale – 4. 

 

Pentru informaţii suplimentare, persoane de contact –  

Eugenia Parlicov, tel. 0 22 23 46 23, eparlicov@gmail.com 

Iosif Moldovanu, tel.069981166, moldovanu.iosif@gmail.com 

 

Toate materialele în format electronic vor fi expediate cu menţiunea ,,Turnamentul Drepturile 

Copilului/ Omului’’, în termenii indicaţi în Regulament, pe adresele: 

eparlicov@gmail.com  

ciddc@yahoo.com  

mailto:eparlicov@gmail.com
mailto:moldovanu.iosif@gmail.com
mailto:eparlicov@gmail.com
mailto:ciddc@yahoo.com

