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cultură a păcii în învăţământul preuniversitar
Educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei, al
schimbului liber de opinii este un obiectiv major decurgând din
Constituţia României şi înscris în Legea învăţământului.
Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), creat prin
Legea nr. 9/1991, urmăreşte, prin mijloace diverse, să contribuie la mai
buna cunoaştere a problematicii drepturilor omului, la promovarea şi
protecţia acestora.
Urmărind obiective comune, IRDO şi Ministerul Educaţiei
Cercetării şi Tineretului, (MECT) au realizat, începând din anul 1992, un
parteneriat în cadrul căruia se desfăşoară diverse activităţi având drept
ţintă atât tineretul şcolar cât şi personalul didactic angajat în educarea
acestuia.
În perioada l997-2007 IRDO, în parteneriat cu MECT şi având
deplina colaborare a Casei Corpului Didactic Galaţi, au organizat primele
patru ediţii ale concursului naţional de creativitate didactică urmărind
realizarea de materiale auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile
omului în învăţământul preuniversitar. Concursul s-a bucurat de un larg
interes din partea cadrelor didactice din întreaga ţară, dovadă fiind
numărul de lucrări înscrise la fiecare ediţie şi calitatea crescândă a
acestora de la o ediţie la alta remarcându-se în mod deosebit unele judeţe
precum Mureş, Galaţi, Iaşi, Caraş-Severin, municipiul Bucureşti şi altele
care au şi dobândit cele mai multe premii şi menţiuni.
În scopul stimulării preocupărilor pentru realizarea de mijloace
auxiliare destinate educaţiei pentru drepturile omului şi democraţie şi
pentru formarea unei culturi a păcii, ţinând seama de obiectivele educaţiei
pentru drepturile omului proclamate de Adunarea Generală a ONU în
rezoluţiile privind Programul mondial de educaţie în domeniul drepturilor
omului, Deceniul internaţional pentru o cultură a păcii şi nonviolenţei
pentru copiii lumii (2001-2010), al doilea Deceniu Mondial al Educaţiei
pentru Drepturile Omului (2005-2014) şi Deceniul mondial al educaţiei
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pentru dezvoltare durabilă (2005-2014) precum şi în documente ale
Consiliului Europei şi Uniunii Europene, IRDO, în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului au hotărât ca în anul celei
de-a 60-a aniversări a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului să
lanseze o nouă ediţie, a 5-a a concursului.
Având în vedere interesul sporit al Caselor Corpului Didactic de a
deveni organizatoare ale unor ediţii ale concursului şi venind în
întâmpinarea ideii de a aplica principiul itinerant al acestui a începând cu
această ediţie organizarea va reveni Casei Corpului Didactic din judeţul
care a obţinut cele mai bune rezultate la ediţia precedentă.
Întrucât la cele 4 ediţii ale concursului desfăşurate până în prezent
a obţinut cele mai bune rezultate organizarea ediţiei 2008-2009 a acestuia
este încredinţată Casei Corpului Didactic a judeţului Mureş.
Concursul se va desfăşura pe trei secţiuni:
1. Materiale didactice auxiliare destinate activităţii cu elevii, inclusiv
softuri educaţionale;
2. Lucrări cu caracter metodic, ştiinţific şi aplicabilitate practică;
3. Reviste şi publicaţii periodice destinate şcolii.
În cadrul primei secţiuni se vor prezenta lucrări noi sau care sunt
deja utilizate de către autorii lor în activitatea didactică dar care nu au mai
fost prezentate la concurs. Autorii vor urmări ca lucrările să satisfacă
următoarele exigenţe:
-să fie legate, prin conţinut şi modalitatea de utilizare, în mod
direct şi explicit, de tema concursului;
-să aibă caracter de material didactic sau de material auxiliar;
-să susţină în mod explicit conţinutul şi obiectivele educaţiei civice
şi/sau ale altor activităţi referitoare la educaţia pentru drepturile omului,
democraţie şi o cultură a păcii, în general şi cunoaşterea şi însuşirea
drepturilor copilului, în mod special.
-să încurajeze utilizarea unor metode şi strategii didactice
interactive, participative;
-să prezinte caracter de noutate/originalitate;
-să fie adecvate particularităţilor de vârstă ale elevilor (învăţământ
primar, gimnazial sau liceal).
În cadrul celei de a doua secţiuni vor putea fi prezentate lucrări
ştiinţifice, cu caracter metodic şi aplicabilitate practică, având ca obiect
educaţia pentru drepturile omului, democraţie şi pace în învăţământul
preuniversitar, fie că este vorba de activitatea cu elevii, fie că se referă la
pregătirea continuă a personalului didactic aflat în activitate.
La secţiunea a treia vor fi acceptate acele publicaţii care, prin
materiale diverse, susţin în mod consecvent educaţia pentru drepturile
omului în rândurile tineretului şcolar.
Nu vor fi acceptate lucrări care nu abordează această tematică.
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Perioada desfăşurării concursului este iunie 2008– octombrie 2009.
Etapele concursului:
- iunie 2008- august 2009 - elaborarea lucrărilor şi selecţia pe plan
local;
- septembrie – octombrie 2009 - selecţia lucrărilor şi realizarea
expoziţiilor la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti;
- ultima decadă a lunii octombrie 2009 - organizarea expoziţiei
naţionale la Casa Corpului Didactic Tg. Mureş.
- jurizarea lucrărilor şi stabilirea premiilor;
Festivitatea acordării premiilor pentru autorii celor mai valoroase
lucrări, se va desfăşura la Bucureşti, la o dată care se va stabili ulterior.
În vederea selectării şi aprecierii celor mai reuşite lucrări se vor
constitui jurii la nivelul şcolilor, al localităţilor şi judeţelor. Juriile
judeţene vor avea ca preşedinte directorul Casei Corpului Didactic şi vor
avea în componenţa lor inspectorul şcolar de specialitate pentru discipline
socio-umane, învăţători şi profesori de cultură civică. În atribuţiile
Caselor Corpului Didactic se va afla şi coordonarea desfăşurării
concursului la nivelul unităţilor şcolare şi al localităţilor, inclusiv
stabilirea juriilor, în funcţie de condiţiile locale.
Lucrările selectate la nivelul localităţilor vor fi trimise la Casa
Corpului Didactic a judeţului şi vor fi prezentate în cadrul unei expoziţii
judeţene ce va fi organizată prin grija Inspectoratului Şcolar Judeţean şi a
Casei Corpului Didactic.
Juriile judeţene vor asigura selectarea şi desemnarea celor mai
bune lucrări, la fiecare secţiune şi trimiterea acestora pentru expoziţia
naţională de la Tg. Mureş până cel mai târziu la data de 10 octombrie
2009. De regulă, fiecare judeţ va selecta câte o lucrare pentru fiecare
secţiune. În cazul unor lucrări deosebit de valoroase, pot fi prezentate
pentru expoziţia naţională şi câte două lucrări.
În scopul pregătirii expoziţiei naţionale şi a catalogului, fiecare
lucrare va fi însoţită de o fişă care va cuprinde următoarele:
- numele şi prenumele autorului;
- unitatea de învăţământ în care lucrează autorul;
- titlul lucrării propuse;
- valoarea ştiinţifică şi didactică (eficienţa în procesul de învăţământ);
- secţiunea pentru care se propune.
Autorii lucrărilor selectate şi prezentate la Expoziţia Naţională de
Creativitate Didactică 2009 vor primi diplome ale IRDO şi MECT şi
catalogul expoziţiei.
Un juriu naţional alcătuit din reprezentanţi ai IRDO, MECT ai unor
O.N.G.-uri cu preocupări în domeniu, cadre de specialitate din instituţii
de învăţământ va proceda la aprecierea lucrărilor prezentate şi stabilirea
celor ce vor fi premiate.
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Lucrările cele mai valoroase de la fiecare secţiune vor fi premiate
de către organizatorii concursului.
Lansarea oficială a actualei ediţii a concursului va avea loc cu ocazia
unei întâlniri de lucru cu directorii CCD din întreaga ţară ca se va
desfăşura în luna mai a.c.
Mediatizarea concursului se va efectua prin prezentarea
regulamentului pe site-urile IRDO, MECT şi ale CCD-urilor precum şi
prin mass-media la nivel naţional şi local.
Bucureşti, aprilie 2008.
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