
 
 
 
 
 
 
 

Cum s-a desfăşurat 

proiectul?  

Clasa a II-a A, cu un efectiv 

de 32 de elevi, prof. 

ILINCAI DANIELA 

Vineri, 23.X.2015 elevii 

scolilor falticenene au primit 

invitatia de a vizita unul dintre 

spatiile cele mai noi din 

localitate. Acesta este  locul in 

care profesionisti in 

deliberari, ce au ca efect 

trimful dreptatii, inspira atat incredere, cat si rezerve de cate ori se trece prin dreptul sau.   

Judecatoria Municipiului Fălticeni, isi deschide usile pentru a permite celor mici sa ia act de profilul 

meseriei de avocat, de jurist, de judecator, cat si de 

presedinte al instantei. Poate ca termenii specifici acestei 

onorabile profesii nu au ecou in randurile elevilor, dar 

accesul in spatii interzise altor personae, ii va face mai 

receptivi la importanta acestei meserii. 

 

Cum s-au distrat copiii? 

Elevilor le-a fost permis accesul in 

sala de judecata, luand pe rand locul 

juratilor si a grefierilor. Curios, ca 

niciunul nu a dorit sa interpreteze 

rolul de inculpat! 



 De ce oare? Spiritul dreptatii se cultiva de la cele 

mai mici varste, iar practicarea unei meserii, oricare 

ar fi ea, este onorabila cu atat mai mult, cu cat este 

(dupa cum bine se stie) si foarte respectata, apreciata 

in randul copiilor (care de fiecare data prefer rolul 

invingatorului, al eroului pozitiv). 

Care sunt rezultatele? 

Poate ca este prematur ca la varsta 

de 8-9 ani sa se astepte ca un copil 

sa stie ce vrea sa devina cand va fi 

adult. Dar daca paleta de oferte nu 

se rezuma doar la exemplele pe care 

le ofera familia si mass-media, celor mici 

li se dau mai multe sanse. La aceasta 

varsta, predominante sunt doar meseriile 

de medic, educator, politist, sofer, 

vanzatoar, designer.  De ce nu, este timpul 

si daca realitatea imediata o permite, sa 

oferim copiilor sansa de a lua contact cu 

alte meserii de care inca nu au prea multe 

informatii. Aceasta vizita este  un inceput. 

 

  


