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SUBIECTUL

Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. 
la 20 noiembrie 1989, include la articolul 15 dreptul copilului la libertatea de asociere şi la  
libertatea de reuniune paşnică.

Exercitarea acestui drept este uneori încălcată, invocându-se diferite motive. 
Elaboraţi un proiect prin care să vă propuneţi rezolvarea unei situaţii în care acest 

drept este încălcat.
Proiectul vostru va cuprinde:

a) prezentarea problemei;
b) prezentarea cauzelor care în opinia voastră ar putea genera aceste 

situaţii;
c) identificarea drepturilor încălcate prin nerezolvarea lor;
d) identificarea  a  două soluţii  posibile  în  vederea  rezolvării  acestor 

situaţii;
e) analiza comparativă a celor două soluţii şi opţiunea argumentată în 

favoarea uneia dintre ele;
f) un plan concret de acţiune pentru soluţia aleasă, care să includă: 

- etape;
- acţiuni;
- persoanele sau instituţiile cu care puteţi colabora pentru 

rezolvarea problemei

NOTĂ:
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore de la primirea subiectului. 
Membrii unui echipaj pot colabora pe parcursul întregului timp de lucru acordat.
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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

45 puncte   pentru a, b, c, d, e, din care:  

- 5 puncte pentru prezentarea coerentă a problemei;
- 5 puncte pentru prezentarea cauzelor;
- 10 puncte pentru identificarea corectă a drepturilor încălcate;
- 10 puncte pentru prezentarea celor două soluţii;
- 10 puncte pentru analiza comparativă a celor două soluţii;
- 5 puncte pentru calitatea argumentării în favoarea soluţiei adoptate de echipă.

30 puncte pentru realizarea planului de acţiune (f), din care:

- 10 puncte pentru precizarea etapelor;
- 10 puncte pentru precizarea acţiunilor;
- 10 puncte pentru precizarea colaboratorilor.

15 puncte pentru originalitate, coerenta, limbaj, din care:

- 5 puncte pentru originalitatea proiectului;
- 5 puncte pentru structura coerentă generală a proiectului;
- 5 puncte pentru calitatea limbajului.

10 puncte din oficiu

NOTA: Nota finală se stabileşte prin împărţirea punctajului obţinut la 10

 


