Concursul naţional de creativitate didactică în domeniul materialelor educaţionale pentru
drepturile omului, democraţie şi o cultură a păcii în învăţământul preuniversitar
ediţia a X-a
Secţiunea I
MATERIALE DIDACTICE AUXILIARE DESTINATE ACTIVITATII CU ELEVII INCLUSIV SOFTURI
EDUCAŢIONALE, FILME DIDACTICE, PRODUSE MEDIA
Nr. Titlul lucrării

Premiul

1.

Premiu I

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

„Regimuri politice democratice” – curs elearning
„Migrații în lumea contemporană” – curs elearning
„Regimuri dictatoriale și totalitare” – curs elearning
„Copil ca tine sunt şi eu” – opţional transcurricular
„Spune DA schimbării!” – opţional transcurricular
„Educaţia pentru cetăţenie democratică” – auxiliar cl. a VII-a
„Educaţie interculturală” – auxiliar cl. a VI-a
„Gândire critică şi drepturile copilului” – auxiliar cl. a V-a
„Educaţie civică” – auxiliar cl. a III-a
„Educaţie socială” – manual cl. a V-a
„Drepturile copilului în operele literare şcolare” – material auxiliar şcolar
„Drepturile Copilului în Citate, Ghicitori, Proverbe” – material auxiliar şcolar
„Mai puternici împreună! (Stronger Together!)” – atelier dezvoltare deprinderi
socioemoţionale
„Libertatea de exprimare prin utilizarea metodei colajelor”

Premiu I
Premiu I
Premiu II

Premiu II
Premiu III
Premiu III
Menţiune I
Menţiune II

Secţiunea II
LUCRĂRI CU CARACTER METODICO-ŞTIINŢIFIC ŞI APLICABILITATE PRACTICĂ
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Titlul lucrării

Principiul respectării drepturilor omului și educația socială în învățământul
preuniversitar – lucrare teoretică
„Percepţii ale elevilor din cliclul gimnazial asupra drepturilor omului”
– cercetare pe bază chestionar
„Educaţia incluzivă, un proces de îmbunătăţire a activităţii şcolare” – lucrare
teoretică
„Cetăţean şi stat în democraţie şi în totalitarism” – proiect didactic, cl. a VII-a
„Valențele educative ale educației civice în învățământul primar” –activităţi
didactice, cl. a III-a
„Drepturile omului” – proiect de lecţie cl. a VII-a
„Drepturi asumate, drepturi cunoscute” – programă școlară CDȘ
„Asemănări şi deosebiri”, „Suntem diferiţi”, „Acceptarea diferenţelor”, „Toţi
avem drepturi egale” – activităţi didactice Educaţie civică – cl. a III-a
„Drepturile copiilor pe înțelesul lor” – activităţi didactice
cl I şi a IV-a
,,Drepturile omului, dreptul la o învăţare cu mentalitate deschisă” – lucrare
teoretică
„Drepturile copilului, noțiuni generale” – activitate de formare pentru liceu
„Drepturi egale, şanse egale pentru toţi” –activităţi din cadrul proiectului
„Cetățenia digitală. Drepturile și obligațiile în mediul online”

Premiul
Premiu I
Premiu I
Premiu I
Premiu II
Premiu II
Premiu III
Premiu III
Premiu III
Menţiune I
Menţiune I
Menţiune II
Menţiune III

Secţiunea III
REVISTE ŞI PUBLICAŢII PERIODICE
Nr.
1.
2.
3.

Titlul lucrării
Revista „Poveşti de la noi pentru noi”
Revista „Preuniversitaria”
Revista „Aiudul Pitoresc”

Premiul
Premiu I
Premiu II
Premiu III

