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 ARGUMENT: 

 

      EDUCAȚIA JURIDICĂ A ELEVILOR-VALOARE, ADEVĂR, DREPTATE este un 

proiect care propune educarea elevilor pentru cunoaşterea drepturilor şi a responsabilităţilor care 

le revin şi crearea în şcoli a climatului necesar pentru promovarea și respectarea acestora (în 

conformitate cu prevederile Convenţiei Drepturilor Copilului, a Legii 272/2005, a Convenţiei 

Europene privind Drepturile Omului) și unele aspecte ale procesului legislativ, probleme generale 

privind organizarea si functionarea sistemului judiciar si a procedurilor judiciare. Filozofia 

proiectului s-a construit pe prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, care a 

evidenţiat demnitatea, competenţa, creativitatea copiilor, capacitatea lor de a formula opinii, de 

multe ori extrem de serioase şi pertinente, în legătură cu aspecte care le afectează în mod direct 

viaţa. 

        Alt aspect urmărit a fost crearea unui mediu non-formal de debate între tineri și persoane 

reprezentative din sfera autorităților publice juridice (Judecătoria Tecuci, Poliția Municipiului 

Tecuci)  pentru a contribui la consolidarea unei societăți în care etica, integritatea, demnitatea și 

respectul să devină valori fundamentale ale identității sale. Prin acest proiect, procurorii şi 

judecătorii vor dezbate cu elevii noțiuni de educație civică, juridică, despre Codul Penal, despre 

Codul Civil, îi vor învăţa noţiuni simple despre justiţie și vor stimula interesul elevilor asupra 

acestor aspecte. Magistraţii pot participa la implementarea proiectului atât în timpul programului 

„Şcoala altfel„ cât şi pe parcursul întregului an şcolar în funcție de disponibilitatea de timp a 

acestora. 

        Proiectul presupune întâlniri şi discuţii cu elevii, la care vor participa reprezentanţi ai 

Tribunalului, Judecătoriei Procuraturii şi nu numai. Aceştia vor fi invitaţi să le prezinte elevilor 

diverse situaţii de evitat, să-i familiarizeze cu anumite lucruri pe care le văd doar la televizor dar 

cu care, poate, unii dintre ei ajung sau riscă să se şi confrunte. Elevii vor fi informaţi cu privire la 

riscurile consumului de droguri şi ale diverselor acte infracţionale. 

     Conștientizând importanța deprinderii cunoștințelor elementare de drept și a promovării unei 

culturi juridice menite să încurajeze, respectul față de lege, echitate socială și atitudine civică în 

rândul elevilor, considerăm că educația juridică reprezintă o necesitate și o preocupare constantă a 

tuturor celor cu atribuţii sau preocupări în acest domeniu.  

Sunt frecvente riscurile provenite din lipsa cunoștințelor minime de drept, care se pot materializa 

în săvârșirea de fapte cu caracter antisocial, expuneri la pericole ce pot fi evitate ori incapacitatea 
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de apărare a propriilor drepturi și libertăți fundamentale, deci accesul elevilor la domeniul 

menționat încă de pe băncile școlii aduce beneficii majore pentru societate și pentru cetățean. 

Misiunea proiectului 

- Să îi înveţe pe tineri să se manifeste într-o societate democratică. 

- Să îi ajute pe tineri să îşi asume responsabilităţi, militând pentru afirmarea drepturilor lor. 

- Să contribuie la dezvoltarea comportamentul participativ al tinerilor. 

- Să completeze oferta educativă a şcolii şi a familiei, prin implicarea tinerilor înşişi, ca ofertanţi 

de educaţie. 

- Să dezvolte valorie etice ale elevilor, cum să se ferească de pericole şi cum să nu cadă pradă 

tentaţiilor precum, droguri, ţigări sau alcool,tâlharie, furt, viol etc. 

 

Obiective specifice: 

1. facilitarea accesului elevilor la cunoștințele fundamentale de drept. 

2. promovarea unei culturi juridice menite să încurajeze, respectul față de lege, echitate 

socială și atitudine civică în rândul elevilor 

3. obținerea de beneficii majore pentru societate și pentru cetățean prin educarea juridică 

a elevilor ce sunt viitorii cetățeni ai societății. 

 Activități: 

 

Adolescenţii tind să adopte comportamente de risc deoarece prin prisma dorinţei sale de a 

fi unic aceştia adoptă forme de conduită ce se încadrează în trei tipuri principale (J. Rousselt 

,,Adolescentul, acest necunoscut”):  

1.  conduita revoltei - adolescentul refuză sistematic şi ostentativ ceea ce a învăţat sau a 

fost obligat să înveţe; el adoptă atitudini negativiste, contrazice fără temei, ironizează, utilizează 

un limbaj ieşit din comun, de multe ori agresiv;  

2. conduita închiderii în sine - se interiorizează, se izolează, aspecte care determină 

îndepărtarea de societate;  

3. conduita exaltării şi a afirmării - adolescentul caută confruntarea cu alţii pentru a-şi 

verifica calităţile fizice şi intelectuale, adoptă atitudini extreme faţă de tot ceea ce dispreţuieşte sau 

concordă cu atitudinile sale. 
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Prin implicarea în activităţi care să valorifice nevoia de comunicare, de relaţionare, de 

autocunoaştere, adolescentul de azi poate deveni adultul lipsit de inhibiţii, capabil să comunice 

asertiv, care are încredere în sine şi poate lua deciziile potrivite de unul singur.    

 

1. ECHIPA PROIECTULUI: 

- Coordonator proiect:prof. Monica Angelica Tîrziman 

- Membri în echipa de proiect: 

- Profesor Veronica Onica, Director adjunct, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”; 

- Psiholog Violeta Colea , Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”; 

- Profesor Mioara Diaconu, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”; 

- Profesor Carla Mușat, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”  

- Profesor Oana Mihalcea, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani” 

- Profesor Laura Irimia, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”  

- Profesor Mihaiela Curcă, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani 

- Profesor Anca Popovici, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani 

- Bibliotecar Luminița Vrabie 

2.PARTENERI  

 PolițiaTecuci 

 JudecătoriaTecuci 

 Bibliotecar,LuminițaVrabie 

 

3.TIPUL PROIECTULUI: universal 

   4.MODELE TEORETICE:               

 Modelul abilităţilor sociale (Botvin) conform căruia prin dezvoltarea unor abilităţi de refuz, de 

autocontrol şi a abilităţilor sociale se pot obţine rezultate pozitive în ceea ce priveşte prevenirea 

comportamentelor de risc. Astfel prin utilizarea tehnicilor de lucru care să stimuleze creşterea 

stimei de sine, autoeficacitatea, să faciliteze dezvoltarea abilităţilor de luare a deciziilor, de a 

rezista presiunii grupului de egali precum şi prin dobândirea de informaţii corecte privind efectele 

comportament antisocial în rândul adolescenţilor. 

 Teoria comportamentelor de risc ale adolescenţilor (Jessor şi Jessor, 1993), conform 

căreia o mare importanţă în apariţia comportamentelor cu risc la adolescenţă o reprezintă 
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sărăcia socială, inegalitatea şi discriminarea. Teorie susţine că trebuie reduşi factorii de 

risc şi crescuţi factorii de protecţie introducând ideea schimbării stilului de viaţă, în 

special la acei tineri care trăiesc în medii sociale defavorizate. 

 

5.SCOP:  

Proiectul dorește informarea elevilor de către autoritățile juridice competente, de educare 

și inițiere in aspecte juridice  privind drepturile omului, unele aspecte ale procesului legislativ, 

probleme generale privind organizarea și funcționarea sistemului judiciar și a procedurilor 

judiciare, elemente de drept civil și drept penal, problematica prevenției și a combaterii corupției, 

aspecte referitoare la organizații și relații internaționale. Având în vedere impactul semnificativ al 

normelor de drept asupra individului, precum și tendința de creștere a numărului și a complexității 

reglementărilor specifice unei societăți democratice guvernate de principiul respectării normei de 

drept, organizarea unor activități “vii”, de un real interes pentru elevi constituie o prioritate a 

instituţiilor educarea elevilor din punct de vedere juridic. 

 

6.OBIECTIVE:  

 Dobândirea de informaţii corecte despre noțiuni de drept; 

 Identificarea unor consecinţe pe termen scurt şi lung ale comiterii unor fapte antisociale,  

 Identificarea unor factori de risc şi de protecţie implicaţi în comiterea unor infracțiuni la 

vârsta adolescenţei şi selectarea unor informaţii semnificative despre noțiuni de drept, cu 

rol în întărirea factorilor de protecţie;  

 Dezvoltarea unor abilităţi de comunicare asertivă; 

 Cunoaşterea modului în care curiozitatea şi presiunea grupului influenţează 

comportamentul antisocial; 

 Identificarea unor strategii de a evita comportamente de risc.  

 

 

7.OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

Organizarea de către echipa de proiect a 6 activităţi cu grupul ţintă,  cu următoarele teme: 

 Noțiuni de educație juridică 

 „Mai informat – mai puternic” 
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 „Anturajul între pericol și risc” 

 „Doar eu pot decide pentru mine” 

 „Pot să aleg – dar ce aleg?” 

 „Stă în puterea noastră!”  

 

8. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:  

Noiembrie2017—iunie 2018 

9.GRUP ŢINTĂ:  

Elevi din 8 clase (2 clase a IX-a, 2 clase a X-a, 2 clase a XI-a, 2 clase a XII-a ale Liceului 

Tehnologic ,,Elena Caragiani”din Tecuci 

 

10.BENEFICIARI:  

-direcţi:  200 elevi aiLiceului Tehnologic ,,Elena Caragiani”din Tecucicu vârsta cuprinsă între 15 

– 19 ani;   

-indirecţi: 8 profesori diriginţi, 30 cadre didactice, 200 familii 

 

11.ZONA DE IMPLEMENTARE: Municipiul Tecuci, Liceul Tehnologic ,,Elena 

Caragiani”din Tecuci, Judecatoria Tecuci. 

12.INDICATORI: 

CANTITATIVI: 

 numărul de elevi implicaţi în proiect; 

 numărul de elevi participanţi la fiecare activitate; 

 numărul de activităţi realizate; 

CALITATIVI: 

 

 gradul de informare al beneficiarillor direcţi – chestionare pretest şi posttest 

 gradul de apreciere al activităţilor proiectului – chestionare de satisfacţie  
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  13.ACTIVITĂŢILE PROPUSE: 

 

ACTIVITATEA 

- tema, conţinuturi, 

metodologie -   

Participanţi  Obiective  

 

Perioada de 

desfăşurare 

Responsabil 

1.ACTIVITATEA 

,,Deschiderea oficială a 

proiectului.” 

Sesiuni de lucru în cadrul 

echipei proiectului pentru 

stabilirea programului 

activităţilor, selectarea 

materialelor informative şi a 

conţinuturilor.  

Echipa de 

proiect 

 6 – 30 

noiembrie 

2019 

  

Monica Tîrziman, 

C.E.Mardare 

Liliana 

Cadre didactice 

2.ACTIVITATEA 

 „Noțiuni de educație juridică” 
- Prezentarea proiectului – teme, 

obiective, desfăşurare, perioada 

de implementare; 

- Discuţii interactive privind 

temele ce vor fi abordate, 

conţinuturi, metode de lucru; 

- Aplicarea chestionarelor 

pretest 

 

80 elevi – 

reprezentanţi 

ai tuturor 

claselor 

implicate în 

proiect; 

 

- Stabilirea unor reguli de 

grup; 

- Identificarea 

cunoştinţelor şi a 

noțiunilor de drept ale 

elevilor ; 

 

 

 

30 noiembrie 

- 10  

decembrie 

27 

Mihaiela Curcă 

Veronica Onica,  

Liliana    Mardare ; 

Psih. Violeta Colea 

Monica Tîrziman 

 

 

 

 

3. ACTIVITATEA 

 „Mai informat – mai 

puternic! 
- Informare: „Dreptul meu, 

obligațiile mele” 

Crearea afișului proiectului 

,, Speranță pentru speranță!” 

 

50 elevi ai 

claselor a XI- 

a implicate în 

proiect; 

 

- Dobândirea de 

informaţii corecte despre 

noțiuni de drept; 

- Identificarea unor 

consecinţe pe termen 

scurt şi lung ale 

consumului de droguri; 

 

 

 

10 decembrie 

2017  – 31 

ianuarie  

2018 

 

 

 

 

 

Avocat 

Bibl. Luminița 

Vrabie 

 

4.ACTIVITATEA 

„Anturajul-între pericol și 

risc” 

- Prezentarea de către psihologul 

școlar și a polițistului de 

proximitate  a pericolelor de 

ordin social și penal induse de 

anturaj. 

50 elevi 

reprezentanţi 

ai claselor a 

IX-a și a X a 

implicate în 

proiect; 

- Identificarea 

caracteristicilor unui 

anturaj toxic; 

- Cunoaşterea pericolelor 

la care este supus un 

adolescent; 

- Selectarea unor 

informaţii semnificative 

despre posibile 

infracțiuni comise în 

31 ianuarie – 

28 februarie 

2018 

Psih.Violeta Colea 

Partener Poliție 

proximitate; 
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cadru unui anturaj 

nepotrivit,; 

 

5.ACTIVITATEA 

 „Doar eu pot  decide pentru 

mine”: 

- activitate pe 2 grupuri: 

 

FETE: „Riscurile unor decizii 

greșite” 

 

 

 

 

 

BĂIEŢI: „Influenţa grupului în 

decizia de a comite fapte 

antisociale”  

 

40 elevi ai 

claselor a 

XII-a 

implicate în 

proiect 

-Informarea şi 

sensibilizarea 

adolescentelor asupra 

riscurilor datorate luării 

unor decizii greșite; 

-Dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare asertivă; 

-Cunoaşterea modului în 

care curiozitatea şi 

presiunea grupului 

influenţează 

comportamentul de risc; 

-Identificarea unor 

strategii de a evita  

comiterea unor fapte 

penale;   

 

 

 

 

 

 

 

1 – 30 martie 

2018 

 

 

 

 

Psih.Violeta Colea 

Prof.Mioara 

Diaconu 

Prof. Carla Mușat,   

-Prof.Oana 

Mihalcea 

6.ACTIVITATEA:  

„Pot să aleg, dar ce aleg?” 

„Adolescenţii şi legea” – 

dezbatere pe tema influenţei 

factorilor de risc şi de protecţie a 

adolescenților în fața pericolelor. 

50 elevi ai 

claselor a XI-

a implicate în 

proiect; 

-Identificarea unor 

factori de risc şi de 

protecţie implicaţi în 

comitera de fapte 

antisociale la vârsta 

adolescenţei; 

 

 

 

1 – 30 aprilie 

2018 

Prof. Irimia 

Mariana 

 

7.ACTIVITATEA 

 „Stă în puterea noastră!” 
Vizită  la Judecătoria Tecuci 

 

20 elevi ai 

tuturor 

claselor 

implicate în 

proiect; 

3 cadre 

didactice 

-Identificarea unor 

modalităţi de 

sensibilizare a elevilor în 

alegerea unui 

comportament adecvat 

plecând de la exemple 

concrete . 

 

 

 

 

 

 

1- 15 mai 

2018 

Prof.Mioara 

Diaconu, 

Anca Popovici, 

Monica Târziman 

 

Partener 

Judecătorie 

 

8.Întocmirea raportului de 

evaluare finală  a proiectului. 

Echipa de 

proiect 

 15 mai – 

15iunie 

2018 

Prof. Monica 

Târziman, 

C.E.Liliana 

Mardare, 

 

 

 

14. EVALUAREA PROIECTULUI – finală: 

 

Cantitativă – de către C.P.prof.Monica Târziman,C.Educ., prof.Liliana Mardare. 
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- Centralizarea numărului de participanţi, la fiecare activitate, şi în total la activităţi, având în 

vedere că proiectul a fost înscris în planul de activităţi extracurriculare al liceului, ceea ce înseamnă 

ca participarea la activităţile proiectului nu este obligatorie; 

 - Se urmăreşte o participare de cel puţin 75% din numărul propus iniţial; 

Calitativă:  

- La începutul şi la finalul proiectului se va aplica un chestionar care vizează nivelul de cunoştinţe 

şi atitudinea elevilor faţă de consumul de droguri; 

- La final se va administra un chestionar de satisfacţie beneficiarilor direcţi; 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

 

                                                                                                        prof .Monica Angelica Târziman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


