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Cu privire laorganizarea gi desfdgurarea

Turnamentului republican in domeniul
Drepturi lor Copilului/Omului

in conformitate cu Programul activitdlilor extra;colare tn tnvdydmdntul general

pentru anul 2019 qi in vederea rcalizdrii Planului de activitate al Ministerului Educafiei,

Culturii qi Cercetdrii (MECC) pentru anul2019

ORDON:

1. A aproba Regulamentul de organizare qi desfrgurare a Turnamentului republican in

domeniul Drepturilor Copilului/ Omului (Anexa l).

2. A organiza. in parteneriat cu Centrul de Informare qi Documentare in Domeniul

Drepturilor Copilului (CIDDC) qi AO ,,Amnesty Internafional Moldova", in

perioada 4 martie -1 1 mai 2019, Turnamentul republican in domeniul Drepturilor

Copilului/Omului, edilia anului 2019.

3. A aproba calendarul etapelor Turnamentului republican in domeniul Drepturilor

Copilului/Omului, edilia anului 2019 dupd cum urmeaz6:

Etapa locald - 4 martie-10 aprilie 2019;

Etapa republicand-l1 aprilie-l1 mai 2019 (faza de preseleclie-li aprilie-30 aprilie

20lg,fazafinald-2-3 mai 2019 pentru grupurile din ciclul liceal, 10-11 mai2019

pentru grupurile din ciclul gimnazial).

4. A aproba devizul de cheltuieli pentru premierea echipelor invingdtoare ale

Turnamentului republican in domeniul Drepturilor Copilului/Omului (Anexa 2).

5. Direclia invdldmdnt general (dl V. Crudu):

5.1. va aduce la cunoqtinla Organelor locale de specialitate in domeniul invdtdmdntului

prevederile prezentului ordin;



vaasigura,inparteneriatcuCIDDCEiAO"Ant"-t'lInternalionalMoldova"'
organizarea etapei finale a concufsului conform calendarului stabilit in pct'3 al

prezentului ordin'

6. Organele locale de specialitate in domeniul inv6!6mdntului:

6.1.vor aduce la cunogtinla instituliilor de inv6!6m6nt din subordine prevederile

, r:T;:::t"Trllli?.,*ii1e de invdldmdnt din subordine, organizareaetapei locale a

concursului in conformitate cu prevederile regulamentare ale concursului;

6.3.vorasigura,inperioadal.2Sfebruarie20Ig,participareacadrelordidactice,
coordonatori de echipe, la sesiunile de instruire (formatori nalionali dna D'

Galanton, LT ,,M. Eminescu,,, mun. Balli, dna Natalia cebotari, gim' sircova' r-nul

Rezina qi dl. I. Moldovanu, director executiv cIDDc) privind monitorizarea

drepturilorprinprismaactivitdlilordeinvdlareinbazddeproiect;
6.4. vor prezenaa, i1.'..,'.nii stabilili, i1-, fol-l-nut electronic, dosarele pentru participare

la etapa republicand la adresa corina'lungu@mecc' gov'md;

6.5.vorasiguraachitareacheltuielilordetransporttur-returaleparticipanfilor]laetapa
republican d, organizald in incinta centrulr'ri Republican pentru copii gi Tineret

ARTICO, mun' ChiEinlu'

7. cheltuielil e de cazarcqi alimentalie ale participanlilor la etapa finald vor fi achitate

decdtreCIDDCqiAo,,Amnestytnt,,nulionalMoldova',,coorganizatoriai
concursului'

g. Seclia financiar-administrativd (dna Soga o.) va asigura achitarea sumelor

aprobate conform devizului de cheltuieli pentru premierea echipelor invingatoare

in Turnamentul republican in domeniul Drepturilor copiluiui/omului din contui

alocaliilorbugetareaprobatepentruanul20lg(activitdfiextraEcolare).

9. Centrul Republican pentru Copii qi Tineret ARTICO, mun. Chiqinau (dna L.

Botnari)vaasiguracondiliioptirnepentrubuna.,desfiEurareaetapeifinalea
Turnamentului republican in domeniul Drepturilor copilului/omului in perioada 2-

3 mai;i 10-11 mai 2019'

l0.Responsabilderea|izareaprezentuluiordinsedesemneazddnaAngelaCutasevici,
Secretar de Stat'

11. Controlul executdrii prezentului ordin mi-l asum'

Secretar General de Stat \k Igor $AROV

Ex. C. Lungu,23 24 72



Anexa I

la ordinul nr. {4 ain

Regulamentul de desfiqurare

a Turnamentului republican in domeniul Drepturilor omuluil copilului

L Context

Studierea drepturilor omului/copilului constituie o

formare a competenlelor pentru o culturd

reconceptu alizate Educalia pentru societate'

dimensiune importantd a procesului de

democraticd - scoPul disciPlinei

Educalia privind drepturile omului/ drepturile copilului (EDO) contribuie explicit la acest

dezideratprinintermediulunuisetdetreiaborddrididactice:
. educalie despre drepturile omului: insuqirea cunoqtinlelor despre drepturile qi

libertalile fundamentale ale omului, inclusiv despre func{ionarea instrumentelor

nalionale qi internalionale de proteclie a drepturilor;

. educalie pentru drepturile omului: formarea competenlelor pentru promovarea $l

protejarea drepturilor omului/ copilului; . 1:

. educalia in ipiritul drepturilor omului: crearea unui mediu cafe pfomoveaza

invdlarea drePturilor omului'

Abord'rile nominalizate se rearizeazd conform curriculumurui reconceptualizat la

disciplina Educalia pentru societate/ Educalia Civicd, precum 9i in cadrul unor iniliative

comunitare, ce permit elevilor, intr-o atmosferd formala qi nonformald, sd dezvolte rela{ii

autentice cu institu{ii qi membri ai comunitatii $i s6-qi fac6 vocea auzitd' Drept tezultat'

elevii oblin abilitali, care le vor fi de folos in diverse contexte, asigurdndu-le premise

temeinice pentru exercitarea drepturilor qi responsabilitalilor cetdleneqti'

Turnamentul Repubrican in domeniul Drepturilor omuiui/ Drepturilor copilului (in

continuare Turnament) reprezinta o activitate de invdlare inbazd de proiect' tealizatdin

cadrul disciplinei qcolare reconceptualizate Educalia pentru societate, desfbqurata anual

sub egida Ministerului Educaliei, culturii qi cercetdrii (MECC) qi a partenerilor de

dezvoltare.

il. ScoP qi obiective

Scopul Turnamentului este de a implica eievi, ghiclali de cadre didactice, in iniliative

cetdleneqti de promovare a drepturilor omului/ copilului prin monitotizarea acestora gi

prezentarea opiniei lor factorilor decizionaii'

Obiective:
o Implicarea elevilor in monitorizarea respectdrii propriilor drepturi ca parte

component6 a procesului de invdlare a drepturilor omului/ copilului;



. Sensibi lizarea autoritdlilor publice, profesioniqtilor 9i instituliilor

necesitatea ascultdrii opiniei copilului in respectarea, proteclia

cu privire la

gi asigurarea

dreptrxilor;
o Crearea unui spa{iu de comunicare 9i schimb de

didactice referitor la monitori zatea drepturilor'

bune practici intre elevi qi cadre

III. ParticiPanJii la concurs

La concurs participa elevii claselor a v-a - a XII-a, care studiazd diverse aspecte ale

drepturilor omului/ copilului in cadrul'disciplinei qcolare Educalia pentru societate/

Educalia civicd qi/sau a disciplinei op{ionale Educalie pentru drepturile omului' Elevii

pot participa la concurs asociali in grupuri de minim 15 elevi, eare reptezintd o clasd sau

un grup de elevi de diferite v0rste'

Grupurile de elevi participa la concurs pe 2 categorii de vdrst6: elevi din ciclul gimnazial

Ei echipe de elevi din ciclul liceal'

Participarea elevilor la concurs este benevold/ voluntar[, nediscriminatorie gi incluziv['

Elevii qi parinliil ingrijitorii acestora sunt informali despre contextul, scopul, obiectivele qi

procesul de desfdqurare a Turnamentului'

Grupul de elevi organizat pentru participare in concurs are in calitate de consultant -

coordonator un profesor de Educa{ie civica sau o altd persoan[ adultd din comunitate cu

formare in domeniu gi cu care institulia de invdldmdnt are stabilit relalii de parteneriat'

IV. Con{inutul qi procesul de desffl$urare

concursul se desfdEoara in dou6 etape: locala 9i republicand. calendarul etapelor

concursului se aprobd anual prin ordinul MECC'

ETA1A LOCALAa concursului se desfbqoard in perioada anului de studiu in institulia de

inv6!6m6nt, in cadrul orelor de Educalia pentru societate/ Educalia civicii qi a

disciplinelor oplionale. Etapa local[ constd din 3 activitali, gestionate exclusiv de grup'

Activitatea nr. 1: Monitorizarea drepturilor omului/ copilului care va rezulta cu un

raport de monitorizare a drepturilor
Grupul monitorizeazd, trmp de o perioadd prestabilitb, respectarea drepturilor omului/

copilului in institulie gi/ sau comunitate, determinAnd de la inceputul procesului

urm[toarele:
o Obiectivele concrete ale monitorizdrii: un drept sau un grup/ cluster de dreptwi

(sociale, economice, politice, civile, culturale) Sau un aspect mai specific;

o Indicatorii de monitorizare (cantitativi qi calitativi);

. Sursele de colectare a datelor;

o Instrumentele qi metodele de colectare a datelor.



Pentru mai multe informalii despre organrzarca procesului de monitorizare a drepturilor

copiiului cu elevii consultali Ghidul de monitorrzate a drepturilor copilului la adresa

:/icireoturi .md/filesiGhid rtorizare a Drepturilor Copilului

Grupul de elevi poate soiicita consultanld privind procesttl de monitorrzare de la echipa de

consultanli a CIDDC, precum gi de la alte institu{ii qi organiza\tr dtrr domeniul drepturilor

omului/copilului.

Activitatea nr.2z Elaborarea raportului de monitorizare
in urma monitorizdrii dreptului determinat, grupul studiazl/ analizeazl, informalia

cantitativa Ei calitativd acumulatd qi elaboreazd un rapoft de monitotizare de maxim 3

pagini care conline:

o Obiectivelemonitorizdrti;
r Descrierea succintd a indicatorilor, surselor Ei metodelor de monitorizate utihzate;

o Principalele constatdri qi concluzii asupla celor monitorrzate;

o Recomanddri pentru titularii de obligatii.

Activitatea nr. 3: Prezentarea raportului de monitorizare
Grupul de elevi decide cui, cum qi cdnd adreseazd raporlul elaborat. Se recomandd ca

raportul sd fie, in primul rdnd, adresat titularilor primari de obligali qi anume: autoritdlilor

publice locale de nivelul I sau II, conducdtorilor de institulii responsabile de asigurarea

drepturilor monitorizate, Guvernului, Parlamentului, Oficiul Avocatului Poporului'

Grupul decide asupra modalitAlilor de prezentare a raportului de monitorizare, de

exemplu: demers/ petilie cdtre autoritdli, intAlnire cu oficialii locali sau la nivel nalional,

conferinll de presd, colectarea de semndturi online, fllm video scurt, colaj foto, poster,

ziar I buletin informativ etc.

ETAPA REPUIJLICANA a concursului include doud faze (de preseleclie qi final6):

Limitele calendaristice pentru fiecare fazd a etapei republicane sunt aprobate anual prin

ordinul MECC.

Prima fazd - Preselecfia: grupul de elevi, care doreqte sa participe la etapa republicand,

va expedia, pdnd in luna aprilie (conform tetmenului stabilit de MECC), in format

electronic (caractere 12, Times New Roman, interval 1,5):

o Prezentarea succint[ a grupului de elevi cu datele de contact gi a procesului de

lucru asupra raportului (max. I pagin6);

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

o Scufta descriere a metodei de prezentare a raportului sau copia materialului

respectiv (max. 1 pagind).

Evaluarea dosarului de participare la etapa finalI:
Comisia de selecfie, constituitd din reprezentanli ai MECC, reprezenlanjii organizaliilor

societilii civile, rcprezentanli ai Consiliului Nalional al Elevilor, va face preseleclia

dosarelor primite in baza urm[toarelor criterii :

o Infbrmalie obiectivd (date, cifre, descrierea unor situaliil cazurt) privind respectarea

drenturilor monitorizate:



a

a

o Utilizarea instrumentelor/ tehnicilor de colectare a datelor relevante pentru indicatOri

qi surse;

Modalitdli relevante de prezentare a raportului de monitorizare titularilor de

Doveziprivindparticipareaautenticdaeleviloringestionareaintregului

obligalii;

proces de

monitorizare qi raPortare'

Rezultatele Comisiei de seleclie vor fi aduse la cunogtinla Organelor locale de specialitate

in domeniut invatamaiJrri Cor,snD qi instituliilor care au depus dosarul de participare'

OLSD1 sun responsabile de:

- informarea institugiilor de invaldmdnt din subordine despre rezultatele etapei de

preseleclie a dosarelor pentru etapa final[ a concursului;

- delegarea grupurilor de elevi din ciclul gimnazial qi liceal admiqi la faza finald a

concursului qi achitarea cheltuielilor tur-retur;

- delegarea unui responsabil de viala qi securitatea membrilor echipei delegate pentru

participare la fazafinal[ a concursului'

Bazaadoua_Finala.Aceastdfazdaconcursuluiincludedou6probe:probateoretic[qi
proba practicd.

Proba teoreticd conline sarcini qi situa{ii-problema despre gradul de in{elegere/

cunoa$tere a drepturilor omului/ copilului, conform curriculumului la Educalia pentru

s o c i e t at e / E duc a{ i a C ivi c d'

Proba practici se referd la reflec{iile grupului asupra experien{ei de monitotizarc a

drepturilor gi prezentare a raporlului despre rezultatele monitorizarii'

V. Premierea ParticiPan{ilor

Grupurile de elevi participante la etapa republicanlt (faza finald) a Turnamentului' vor fi

premiatecudiplomedeparticipareqicupremiibdneqtidup6cumvrmeazd:
LoculI -1Premiu

LoculII -2Premii
LoculIII -3Premii
Menliuni sPeciale - 4

Premiile baneqti vor fi acordate conform clasamentului oblinut de echipele din ciclul

g\mnazial qi separat pentru echipele din ciclul liceal'


