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SUBIECTUL 
 
Art. 24 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, stabilește următoarele: 

”Orice persoană are dreptul la odihnă și recreație, inclusiv la o limitare rezonabilă 
a zilei de muncă și la concedii periodice plătite”. Cu privire la copii, acest drept este 
întărit și de art. 31 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, conform căruia 
copilul are ”dreptul la odihnă și la vacanță, de a practica activități recreative 
proprii vârstei sale, de a participa în mod liber la viața culturală și artistică”. Cu 
toate acestea, încă există situații când acest drept, destul de important, este încălcat 
copiilor. Și acest lucru se poate întâmpla chiar colegilor sau cunoscuților voștri. 

Elaborați, pornind de la cele de mai sus, un proiect, prin care să propuneți 
rezolvarea unei astfel de probleme. 

 
Proiectul vostru va cuprinde: 

a) prezentarea problemei; 
b) prezentarea cauzelor care în opinia voastră generează problema 

în discuţie; 
c) identificarea drepturilor încălcate prin nerezolvarea acestei 

probleme; 
d) prezentarea a două soluţii posibile de rezolvare a problemei; 
e) analiza comparativă a celor doua soluţii şi opţiunea argumentată 

în favoarea uneia dintre ele; 
f) un plan concret de acţiune 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 sau 

verificarea transcrierii sale la tablă.       
Membrii unui echipaj pot colabora pe parcursul întregului timp de lucru acordat. 
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BAREM DE NOTARE 
 

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

- 5   puncte pentru prezentarea coerenta a problemei; 
- 10 puncte pentru prezentarea cauzelor; 
- 10 puncte pentru identificarea corecta a drepturilor incalcate; 
- 10 puncte pentru prezentarea celor doua solutii; 
- 5   puncte pentru analiza comparativa a celor doua solutii; 
- 5 puncte pentru calitatea argumentarii in favoarea solutiei adoptate de 

echipa. 
 
 

 30 puncte pentru realizarea planului de actiune (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 
 

 
 


