
 

În Sala Mare a Prefecturii Brăila, a avut loc un eveniment dedicat Zilei Internaționale a  

Drepturilor Copilului organizat DGASPC Brăila, ISJ Brăila și un grup de elevi de la 

Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci” Brăila. 

În cadrul acţiunii s-a pus accent pe bullying, cu scopul de a trage un semnal de alarmă în 

rândul tinerilor în legătură cu acest fenomen 
  

Pe 20 noiembrie 1989  s-a adoptat Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, act ce are 

la bază patru principii: non-discriminarea, devotamentul faţă de interesul superior al copilului, 

dreptul la viaţă, supravieţuire şi dezvoltare, precum şi respectul faţă de opiniile copilului. 

Sărbătoarea a fost marcată şi la Brăila, printr-un eveniment organizat de Inspectoratul Școlar 

Județean Brăila, Direcţia Generală pentru Protecţia Copilului şi Asistenţă Socială (DGASPC) 

Brăila și un grup de elevi de la Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci” Brăila. Acţiunea s-a 

desfăşurat în Sala Mare a Prefecturii şi a reunit elevi şi profesori de la următoarele 

licee:Liceul Teoretic “P. Cerna”, Liceul Teoretic   “N. Iorga” Brăila, Colegiul Tehnic “C. D. 

Neniţescu” Brăila, Colegiul Economic “I. Ghica” Brăila, Liceul de Arte ”H. Darclee” Brăila, 

Colegiul Național “Gh. M. Murgoci” Brăila, Liceul Teoretic “M. Sebastian” Brăila, Colegiul 

Tehnic ”Ed. Nicolau” Brăila,  Liceul Tehnologic “G. K. Constantinescu” Brăila, Colegiul 

Național “N. Bălcescu” Brăila, Liceul Tehnologic “G. Moisil” Brăila şi Liceul Pedagogic ” D. 

P. Perpessicius” Brăila. 

Elevi reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ au susţinut un eseu pe tema drepturilor 

copilului. Astfel, aceştia au vorbit despre dreptul la informare, dreptul la libertatea de 

exprimare, dreptul la educaţie,  dreptul la protecţie împotriva oricărei forme de exploatare sau 

dreptul la odihnă. 

Elevii de la Colegiul Național ”Gh. M. Murgoci” au realizat un film cu un experiment social: 

cum reacționează oamenii de pe stradă în cazul unor acte de violență. În majoritatea cazurilor 

trecătorii nu au reacționat, trecând nepăsători. 

Activitatea a avut impact asupra elevilor prezenți la întâlnirea cu și despre copii și drepturile 

lor. 







































































 
 


