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ARGUMENT:
Motto:
„ Copiii sunt mesajele vii
pe care le transmitem unor
vremuri ce nu le vom vedea”.
Jhon Whitehead
Desfăşurarea acestui proiect are în vedere atît activitatea de descoperire a lumii celor
mici și a drepturilor de care ei se bucură și asupra cărora noi, adulții,veghem pentru a fi
respectate, cât și aceea de a cumula experiența dascălilor legată de activitățile derulate sub
această tematică.
Drepturile copilului sunt reglementate de Convenția asupra Drepturilor Copilului
adoptată de către Adunarea Generala a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989.
Convenția a fost asumată și de România prin adoptarea legii Legea nr. 18/1990 pentru
ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului (publicată în Monitorul Oficial nr. 314
din 13 iunie 2001). Documentul definește drepturile și principiile dezvoltării normale a unui
copil.
Copiii au drepturi oriunde s-ar afla - acasă la părinții naturali, în familii substitutive, în
instituții de îngrijire sau la scoală. Părinții și familiile, grupurile profesionale care lucrează cu
copiii, dar ți orice cetățean responsabil ar trebui să știe de existenta acestor drepturi. Polițiștii
și judecătorii sunt cei care au sarcina să aplice legea, dar toată lumea (în special cine lucrează
cu copiii) are obligația să raporteze cazuri de abuz sau neglijență îndreptate asupra copiilor.
Autoritățile publice locale și centrale au obligația de a garanta și promova drepturile copilului.
Totodată am vizat ca participarea la această manifestare să dea șanse egale și elevilor
ca și profesorilor de gimnaziu și liceu, știut fiind că orele de cultură civică sau cetățenie
democratică sunt unele pe care ambele tabere le preferă, deoarece îi antrenează pe elevi și le
oferă posibilitatea de a se exprima fără echivoc sau bariere, așa cum simt și gândesc.
Etapele acestei întâlniri antrenează activităţi ce angajează atât conştiinţe motivate de
particularităţi educaţionale, cât şi conştiinţe prin care se reactualizează termenul „ drept”.

SCOP:
Promovarea respectării drepturilor copilului atât la nivel noțional-teoretic, dar mai ales
practic-motivațional.

2

OBIECTIVE SPECIFICE:

- Evidențierea exemplelor de bună practică ce promovează drepturile copilului și
valorile civice;
Promovarea drepturilor copilului și a valorilor societății civile de către cadre
didactice și elevi;
- Lărgirea orizontului de expertiză în domeniul civic prin participarea unui număr
de elevi și cadre didactice;

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII :
DATA: 22 noiembrie 2013
INTERVALUL ORAR:14 - 18
LOCATIA: Colegiul Național „Carol I„ Craiova, str Ion Maioresc, nr 2, Craiova, jud. Dolj,
Cod 200418
PROGRAMUL ACTIVITATILOR:
14,00-14,30 - Primirea participanţilor
14,30-15,00- Alocuţiuni :
- reprezentanţi ai I.S.J.
- reprezentaţi ai C.C.D. Dolj
-reprezentaţi ai autorităţilor locale
15,30-17,30 - Desfăşurarea sesiunii de comunicări ştiinţifice
17,30-18,00 – Înmânarea diplomelor participanților
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GRUP TINTA :

 cadre didactice din învățământul preuniversitar de masă şi din învăţământul special.
 elevi din învățământul primar, gimnazial, liceal
SECŢIUNI:
1. Secţiunea I : Drepturile copilului – oglinda respectului reciproc, secțiune de
referate pentru cadrele didactice din învățământul primar
2. Secţiunea a II-a: Cetățenia activă și practicile democratice, secțiune de referate
pentru cadre didactice din învățământul gimnazial și liceal
3. Secţiunea a III-a: Opinia elevilor cu privire la drepturile copiilor, secțiune de
referate pentru elevi.
REFERENŢI ŞTIINŢIFICI:















PROF. GEORGICA BERCEA FLOREA - INSPECTOR SCOLAR GENERAL,
INPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
PROF. LUMINIȚA POPESCU - INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT,
INPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
PROF. NICUȘOR COTESCU - INSPECTOR SCOLAR GENERAL ADJUNCT,
INPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
PROF. PUIU OPRICĂ - INPECTOR ȘCOLAR MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI
EVALUARE INSTITUTIONALA, ASIGURAREA CALITĂŢII
PROF. ALEXANDRINA NASTASE - INPECTOR SCOLAR MANAGEMENT
EDUCAŢIONAL ŞI EVALUARE INSTITUTIONALA, ASIGURAREA CALITĂŢII
INPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
PROF. ALEXANDRU DRAGNEA - INPECTOR SCOLAR MANAGEMENT
EDUCAŢIONAL ŞI EVALUARE INSTITUTIONALA, ASIGURAREA CALITĂŢII
INPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
PROF. STEFAN VASILE - DIRECTOR CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
PROF. SIMONA CHIRITA - INPECTOR SCOLAR EDUCATIV,INSPECTORATUL
SCOLAR JUDETEAN DOLJ
PROF. ANI DRAGHICI - INSPECTOR ŞCOLAR INTEGRARE EUROPEANĂ
PROF. TRAIAN DOROBANȚU – INSPECTOR SCOLAR DE SPECIALITATEISTORIE, INPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
PROF. IRINA PETRE – INSPECTOR SCOLAR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
INPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
PROF. COCA TANCIU -– INSPECTOR SCOLAR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
INPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
PROF. BADEA TEODORA - METODIST CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
ASIST. UNIV. DRD. IONUȚ ȘERBAN, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA,
FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE SI GEOGRAFIE

COORDONATORI:

Prof. Thorwachter Alexandrina– director, Colegiul Național Carol I Craiova,
Tel./fax:0351/420150
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Prof. Jenaru Răzvan – director adjunct, Colegiul Național Carol I Craiova,
Tel./fax:0351/420160
Prof. Chilom Lucian– director adjunct, Colegiul Național Carol I Craiova,
Tel./fax:0351/420160
Prof. Ristea Mihaela – coordonator proiecte si programe, Colegiul Național Carol I
Craiova
Prof. Rada Catargena – prof. înv. primar, Colegiul Național Carol I Craiova
Prof. Barbu Irina – prof. înv. primar, Colegiul Național Carol I Craiova
Prof. Bogdan Ecaterina – prof. înv. primar, Colegiul Național Carol I Craiova

COMISIA DE ORGANIZARE
Prof. Ristea Mihaela – tel 0744572162
Prof. Rada Catargena –tel 0724478866
Prof. Barbu Irina –tel 0754024974
Prof. Bogdan Ecaterina – tel 0741309518
Prof. Toma Georgiana – tel 0723081766
Prof. Velișcu Liana – tel 0727755639
Prof. Nica Isabella – tel 0745391234
Prof. Chilom Eliza – tel 0784267762
Prof. Doran Maria – tel 0766050050
Prof. Bistriceanu Denisa – tel 0746154019
Prof. Isbiceanu Victoria – tel 0744899547
Prof. Ghiță Mihaela – 0727481677
Prof. Brătan Elena – tel 0724802590
Prof. Manolea Daniela – 0721710859
Prof. Popa Florentina – 0745285424
Prof. Mirea Valeria – 0754031876
Prof. Micu Carla – 0723687417
Prof. Tudoran Simona – 0745646082

REGULAMENT DE PARTICIPARE :
A.MASA ROTUNDĂ :
1.ÎNSCRIEREA
Înscrierea se va face pe baza fişei de înscriere, concomitent cu trimiterea lucrărilor
electronic, în ataşament, în două fişiere separate (lucrarea şi rezumatul acesteia) cu
specificarea numelui autorului, specialitatea şi şcoala de provenienţă, pe una din adresele de
e-mail, conform grupurilor țintă precizate, până la data de 10 noiembrie 2013.
Adrese de e-mail :
tinaflob27@yahoo.com – lucrările elevilor
iza2004tudor@yahoo.com – lucrările cadrelor didactice de la învățământul primar
rada_cati@yahoo.com -lucrările cadrelor didactice de la învățământul gimnazial și
liceal
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Pentru sesiunea dedicată elevilor lucrarile vor fi trimise de către profesorii coordonatori
pe adresa specificată mai sus, pot fi depuse la secretariatul scolii sau pot fi trimise prin posta
la adresa: Colegiul Național „Carol I„ Craiova, str Ion Maioresc, nr 2, Craiova, jud.
Dolj, Cod 200418
Data limită de trimitere a lucrărilor: 10 noiembrie 2013.

2. REGULAMENT DE PARTICIPARE :
CONDITII DE REDACTARE
Redactarea lucrărilor (lucrarea propriu-zisă şi rezumatul) se va face cu diacritice ,
format A4, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), astfel:
-titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), centrat;
- la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12);
- la două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12);
- fiecare lucrare va avea maxim 2 autori;
- lucrarea va conţine maxim 4 pagini si un rezumat de o pagină , care va fi publicat, dacă
autorii doresc.
-pentru susţinerea lucrării se pot folosi materiale demonstrative: portofolii, fişe, imagini,
proiecte, prezentări PowerPoint.
- Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
TAXA DE PARTICIPARE :
A. MASA ROTUNDĂ
- Taxa de participare :
- 20 RON / autor, pentru participanţii care doresc doar programul activităţii şi diploma
de participare. La aceasta suma se adauga 5 lei (taxe postale) pentru cei care participa
indirect.
- elevii vor participa gratuit la secțiunea de referate
- pentru participanţii care doresc şi publicarea rezumatului lucrărilor, in funcţie de
numărul persoanelor care doresc publicarea acestuia se va comunica ulterior, taxa necesară.
- persoanele care nu participă direct la simpozion vor primi mapele, diplomele şi publicatia
prin postă .
-taxa de participare se poate achita direct la sediul scolii (casierie) sau in contul
RO14CECEDJ0137RON0157384 – CEC BANK Craiova; cei care vor vira banii in cont, vor
trimite pe mail odata cu lucrarea si un scaner al chitantei de achitare a taxei.
Tel/Fax: 0351. 420 160 email : tinaflob27@yahoo.com
 Organizatorii îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condiţiile tehnice
de redactare şi legea dreptului de autor.
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FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA sesiunea de comunicari
AUTORUL LUCRĂRII:
NUMELE..............................................................PRENUMELE......................................
SPECIALITATEA.................................................
ADRESA DE DOMICILIU .............................................................................................
...............................................................................................................................
TELEFON FIX/ MOBIL ........................................
E-MAIL ...............................................................
ŞCOALA....................................................................................................................
.........................................................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII ............................................................................................................
PARTICIPARE:
DIRECTĂ
INDIRECTĂ
Doresc publicarea rezumatului :

Nu doresc publicarea rezumatului :
MIJLOACE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII :
VIDEOPROIECTOR / FLIPCHART

TAXA

DE

PARTICIPARE

A

FOST

ACHITATA

................../din...................
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CU

mandat

postal

nr.

Nr………. /………………..

Nr. ……………../ ……………
COLEGIUL NAȚIONAL
„ CAROL I” CRAIOVA

Colegiul Național „Carol I„ Craiova, str Ion
Maioresc, nr 2, Craiova, jud. Dolj, Cod 200418
Telefon/Fax 0351/420160
e-mail: colegiul_carol_management@yahoo.com
web: www.cnc.ro

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE
1. Părţile contractante:
A) COLEGIUL NAȚIONAL „ CAROL I” CRAIOVA, Str. Ion Maiorescu Nr. 2, cod 200418,
localitatea Craiova, judeţul Dolj, reprezentată prin director prof. Thorwachter Alexandrina, în
calitate de Aplicant.
B)ŞCOALA ……………, Str……….., Nr……... , cod………… , localitatea …………,
judeţul Dolj, reprezentatǎ prin director prof. …………….., în calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării în instituţia aplicant a Mesei rotunde
interjudețene „Drepturile copilului – o punte între generații” ediţia a I-a, 22 noiembrie
2013.
3. Grup ţintă: cadre didactice si elevi din învǎţǎmântul preuniversitar de masă şi din
învăţământul special.
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă:
- să informeze şcolile despre organizarea mesei rotunde;
- să organizeze activităţile stiinţifice din cadrul mesei rotunde;
- să respecte termenele de desfăşurare ale mesei rotunde;
- să distribuie diplomele de participare cadrelor didactice.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze masa rotunda în şcolile judeţului din care face parte;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a mesei rotunde;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
mesei rotunde.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar
2013 - 2014.
Aplicant,
Director
prof. Thorwachter Alexandrina

Partener,
Director
Prof.
8

