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DISCIPLINA EDUCAŢIE CIVICĂ
Clasele a III- a şi a IV-a
Etapa locală
13 februarie 2015

,, Convenţia cu privire la drepturile copilului” , adoptată de
Adunarea Generală a O.N. U. la 20 noiembrie 1989 , include la
articolul 28 dreptul copilului la educatie .
1.Realizaţi o compunere prin care să prezentaţi şi să susţineţi
acest drept .
Prezentati o situaţie în care acest drept este încălcat .
Daţi un titlu potrivit compunerii voastre.
2.Realizaţi un afiş (desen, pictură , colaj) prin care să ilustraţi
exercitarea dreptului oricărui copil la…..

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 .

SUCCES!

Proces- verbal ,
Încheiat astăzi , 13 februarie 2015, cu prilejul jurizării lucrărilor
realizate la Olimpiada de educaţie civică -clasele a III-a şi a IV-a , faza
locală, la Şcoala Gimnazială ,, Petru Rareş” Hîrlău .
La concurs au participat un număr de 18 echipaje de la clasele
a III-a şi a IV-a .
Concursul s-a desfăşurat în condiţii normale .
Atât subiectele cât şi baremele au fost propuse în cadrul comisiei
metodice a învăţătorilor de la clasele I şi respectă toate normele cu
privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare .
Jurizarea lucrărilor a fost realizată de următoarele cadre
didactice:
Prof. înv. primar , Agafiţei Gabriela
Prof. înv. primar, Rugina Tereza
Prof. înv. primar, Scripniciuc Daniela
Prof. înv. primar , Ciobanu Carmen
Prof. Cordineanu Bogdan
Rezultatele obtinute au fost aduse la cunoştinţa elevilor,iar echipajul
promovat pentru faza judeţeană este format din :
1.
2.
Drept pentru care se încheie prezentul proces-verbal,
Întocmit de responsabil comisie ,
Prof. inv. primar, Rugină Tereza

BAREM DE CORECTARE SI EVALUARE
60 PUNCTE COMPUNEREA , DIN CARE :

 20 puncte pentru prezentarea dreptului prin tehnica
compunerii
 20 puncte pentru capacitatea de sustinere a dreptului
prezentat ……
 8 puncte pentru prezentarea corecta a unei situatii de
incalcare a dreptului
 6 puncte pentru originalitate, complexitate
30 PUNCTE AFISUL, DIN CARE :
 20puncte pentru relevanta mesajului grafic care ilustreaza
exercitarea dreptului la …….
 10 puncte pentru calitatea plastica a afisului

10 PUNCTE DIN OFICIU

Nota finala se stabileste prin impartirea punctajului obtinut la 10 .
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DISCIPLINA EDUCAŢIE CIVICĂ
Clasele a III- a şi a IV-a
Etapa locală
13 februarie 2015

,, Convenţia cu privire la drepturile copilului” , adoptată de
Adunarea Generală a O.N. U. la 20 noiembrie 1989 , include la
articolul 32 dreptul copilului de a fi protejat impotriva exploatarii
economice si de a nu fi constrans la vreo munca ce comporta riscuri ”.
1.Realizaţi o compunere prin care să prezentaţi şi să susţineţi
acest drept .
Prezentati o situaţie în care acest drept este încălcat .
Daţi un titlu potrivit compunerii voastre.
2.Realizaţi un afiş (desen, pictură , colaj) prin care să ilustraţi
exercitarea acestui drept .

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 .

SUCCES!
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DISCIPLINA EDUCAŢIE CIVICĂ
Clasele a III- a şi a IV-a
Etapa locală
13 februarie 2015
,, Convenţia cu privire la drepturile copilului” , adoptată de
Adunarea Generală a O.N. U. la 20 noiembrie 1989 , include la
articolul 24 dreptul copilului de a se bucura de cea mai buna stare de
sanatate posibila si de a beneficia de serviciile madicale si de
reeducare” .
1.Realizaţi o compunere prin care să prezentaţi şi să susţineţi
acest drept .
Prezentati o situaţie în care acest drept este încălcat .
Daţi un titlu potrivit compunerii voastre.
2.Realizaţi un afiş (desen, pictură , colaj) prin care să ilustraţi
exercitarea acestui drept .
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 .

SUCCES!

