
  

8-12 octombrie 2018 
 

Activitate  extracurriculară: ,,Începe cu dreptul!” 
Clasele:  a III-a A și a IV-a B,  
Coordonatori:  prof. Tofan Mioara, prof. Tofan Victor 
 
Rezumat al activității:  
 
           ,,Săptămâna educației juridice în școli" este un proiect derulat de Ministerul Justiției, 
în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, la care participă practicieni ai dreptului din 
toate profesiile juridice, judecători, juriști sau avocați, derulat anul acesta, în perioada 8-12 
octombrie 2018. În cadrul programului au loc vizite ale elevilor la sedii ale instanțelor 
judecătorești iar voluntarii experți din domeniul juridic susțin expuneri în școli. 
 
           Pe data de 10 octombrie 2018, 
clasele a III-a A și a IV-a B, reunite, au 
primit vizita doamnei judecător 
Sărmășanu Georgeta, care le-a 
împărtășit elevilor momente 
emoționante din bogata sa experiență 
profesională și de viață, prezentându-le 
copiilor povestiri trăite, citite și auzite, 
învățături pline de tâlc și înțelepciune. 
  

           Activitatea s-a desfășurat în sala clasei a III-
a A și a avut ca obiective: 
         - cunoașterea importanței desfășurării 
Săptămânii Educației juridice în școli; 
         - educarea elevilor pentru cunoaşterea 
drepturilor şi a responsabilităţilor care le revin în 
școală, în colectivitățile de elevi, în societate;  
         - facilitarea accesului elevilor la cunoștințele 
fundamentale de drept; 
         - promovarea unei culturi juridice menite să 
încurajeze, respectul față de lege, echitate socială și 
atitudine civică în rândul elevilor; 
         - dezvoltarea unui comportament civic, a 
spiritului etic, estetic și practic.  
      
           În cadrul activității, doamna judecător le-a 
expus elevilor riscurile provenite din lipsa 

cunoștințelor de drept, incapacitatea de apărare a propriilor drepturi și libertăți, siguranța 
în mediul școlar. Sunt  prezentate elevilor situaţii, pericole la care se expun în clasă, la școală 
și pe stradă, care se pot materializa în săvârșirea de fapte cu caracter penal, provenite cel 



mai adesea de la o simplă joacă,  familiarizându-i pe elevi cu anumite atitudini, 
comportamente  corespunzătoare, pentru a evita 
astfel de situații.   
            Acțiunea educativă a continuat cu 
desfășurarea unor  jocuri de rol, elevii mimând 
comportamente și atitudini pozitive pentru  
prevenirea  situațiilor conflictuale între ei. 
  
            Mulțumim, doamnei judecător, pentru 
frumoasele povești de viață oferite!...   


