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SUBIECTUL 1 

Asigurarea interesului superior al copilului presupune şi existenţa unei relaţii între familie şi şcoală. Există şi 

situaţii în care părinţii migrează, în străinătate, la muncă . Această problemă generează  neasumarea responsabilităţilor 

de către familie şi implicit afecteaza  interesul superior al copilului. 

 Elaboraţi un proiect prin care să propuneţi soluţionarea unei posibile situaţii de acest gen din şcoala voastră. 

Proiectul  vostru  va cuprinde : 

a) prezentarea problemei ; 

b) prezentarea cauzelor care în opinia voastră generează situaţia funcţionării neadecvate a relaţiei dintre familie şi 

şcoală ; 

c) identificarea drepturilor încălcate prin nerezolvarea problemei ;  

d) prezentarea a două soluţii posibile în vederea prevenirii acestei situaţii ; 

e) analiza comparativă a celor două soluţii şi opţiunea argumentata în favoarea uneia dintre ele ; 

f) un plan concret de acţiune care să includă : 

- etape 

- actiuni 

- persoanele sau instituţiile cu care puteţi colabora pentru rezolvarea problemei. 

 

 

NOTA : 

 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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SUBIECTUL 2 

Violenta şcolara reprezintă una dintre problemele grave care afectează  comunităţile educaţionale, în general, 

constituind  de cele mai multe ori una dintre problemele  grave ale comunităţii. Din păcate studii recente  pun în 

evidenţă  o creştere a violentei şcolare şi în societatea românească.  

Având în vedere faptul că unii dintre colegii voştri de clasă  sau de şcoală se confruntă cu această  problemă, elaboraţi un 

proiect prin care să propuneţi soluţionarea unei  situaţii de acest gen din şcoala voastră. 

Proiectul  vostru  va cuprinde : 

g) prezentarea problemei ; 

h) prezentarea cauzelor care în opinia voastră generează violenta scolaraă ; 

i) identificarea drepturilor încălcate prin nerezolvarea problemei ;  

j) prezentarea a două soluţii posibile în vederea prevenirii acestei situaţii ; 

k) analiza comparativă a celor două soluţii şi opţiunea argumentata în favoarea uneia dintre ele ; 

l) un plan concret de acţiune care să includă : 

- etape 

- actiuni 

- persoanele sau instituţiile cu care puteţi colabora pentru rezolvarea problemei. 

 

 

NOTA : 

 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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SUBIECTUL 3 

Conventia O.N.U cu privire la drepturile copilului include “ dreptul copilului de a fi protejat împotriva exploatării 

economice şi exercitării unei munci ce comportă riscuri sau îi împiedică educaţia sau îi dăunează sănătăţii sau dezvoltării 

sale fizice, mentale, spiritual, morale sau sociale”. Cu toate acestea , din păcate,  încă există cazuri de exploatare 

economică a copiilor. 

Elaboraţi un proiect prin care să propuneţi soluţionarea unei  situaţii de acest gen din şcoala voastră. 

Proiectul  vostru  va cuprinde : 

m) prezentarea problemei ; 

n) prezentarea cauzelor care în opinia voastră generează exploatarea economica a copilului; 

o) identificarea drepturilor încălcate prin nerezolvarea problemei ;  

p) prezentarea a două soluţii posibile în vederea prevenirii acestei situaţii ; 

q) analiza comparativă a celor două soluţii şi opţiunea argumentata în favoarea uneia dintre ele ; 

r) un plan concret de acţiune care să includă : 

- etape 

- actiuni 

- persoanele sau instituţiile cu care puteţi colabora pentru rezolvarea problemei. 

 

 

NOTA : 

 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore de la primirea subiectului. 

Membrii unui echipaj pot colabora pe parcursul întregului timp de lucru acordat. 

 


