DE 5 ANI
ÎN SLUJBA
COMUNITĂȚII!
EDUCAŢIE JURIDICĂ:
un proiect pentru noi
şi copiii noştri

Lorem ipsum

VeDem Just:

• asociație neguvernamentală, apolitică și non-profit, înființată
în data de 10 decembrie 2015;
• think tank pentru întreg sistemul de justiţie;
• acţiuni de tip watchdog alertând decidenţii şi opinia publică;
• acțiuni de advocacy pentru îmbunătățirea legislației.

www.vedemjust.ro

DESPRE NOI

SCOP
VeDem Just
• promovează libertatea, democrația,
statul de drept, buna guvernare;
• susţine şi apără drepturile și libertățile
fundamentale ale omului.

CE ȘI CUM FACEM:
• Adoptăm poziții şi reacţii publice;

• Alcătuim studii și cercetări;
• Promovăm strategii și politici;
• Implementăm proiecte;
• Atenționăm decidenții;
• Alertăm populația;
• Propunem proiecte de acte normative.

VALORILE NOASTRE:

PROGRAM PRINCIPAL:

Societate: „Democraţie, Atitudine, Civism”;
Țară: „Datorie, Loialitate, Onoare”;
Indivizi: „Libertate, Demnitate, Etică”;
Sistemul de justiţie: „Siguranţă, Lege, Justiţie”;
Instituţii publice: „Responsabilitate, Transparenţă, Integritate”.
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EDUCAȚIA JURIDICĂ

materie de studiu
în învățământul preuniversitar
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EFECTE:
• cunoașterea legislației fundamentale;
• îmbunătățirea atitudinii față de societate
și autorități;
• reducerea infracționalității juvenile.

www.educatiejuridica.ro

facebook.com/eduiuris
instagram.com/educatiejuridica

DE CE
EDUIURIS?

În România sunt astăzi peste 10.000 de legi în vigoare. Începând cu vârsta de
14 ani fiecare cetățean este obligat să le respecte. Nimeni nu poate invoca drept
scuză necunoașterea legii.
Numărul de minori implicați în cauzele civile și penale a crescut în mod constant:
violența domestică este îngrijorătoare, bullying-ul și cyberbulling-ul sunt
fenomene extinse în școli, consumul de etnobotanice și de droguri crește exponențial, abandonul școlar este în floare, abuzurile sexuale se înmulțesc.
La școală și liceu nu se studiază legislația esențială din România. Educația civică
este minimală, iar educația socială este incompletă.

DESPRE
PROGRAM

Asociația VeDem Just are ca membri și voluntari tineri judecători, avocaţi, consilieri juridici, studenți la drept, polițiști și cadre didactice. Mai are elevi desemnați
ca fiind ambasadori ai educației juridice în cadrul taberelor Legal Academy.
Aceștia țin legătura cu elevii în online și offline pentru a-i informa ce au voie și ce
nu au voie să facă din perspectiva legală.
Așa s-a născut EDUIURIS, un program cu mai multe componente în cadrul căruia
avem parteneriat inclusiv cu Ministerul Justiției și Ministerul Educației.
Prin acest program elevii își însușesc cunoștințe elementare despre modul corect
de a relaționa într-o societate guvernată de lege. Copiii și tinerii vor ști care le
sunt responsabilitățile, căile de protejare a drepturilor și consecințele încălcării
lor. Va crește respectul lor față de lege și autorități. Vor deveni adulți responsabili.
Beneficiarii învață că atâta vreme cât respectă legea sunt protejați. Dar acest
lucru nu este suficient: trebuie să vegheze la respectarea legii de către ceilalți.

EDUIURIS în social media: avem website, FB, publicăm pe instagram și twitter. Este urmărit zilnic de peste 20.000 de persoane.

EDUACŢIUNI Educația juridică se adresează elevilor din școli și licee, copiilor din instituții de

ocrotire, delincvenților din centrele de detenție sau online pentru oricine este
interesat. Facem asta din anul 2016.
Educație juridică formală: instruim profesori, le dăm suport de curs, furnizăm
programa, donăm manuale de educație juridică elevilor pentru studierea educației juridice ca opțional în curriculum la decizia școlii.
Educație juridică non-formală: instruim studenți și practicieni ai dreptului
pentru a preda non-formal educația juridică, susținem ore de educație juridică în
școli, testăm cunoștințele prin teste online și concursuri între școli, organizăm
tabere de vară unde elevii sunt pregătiți să devină ambasadori ai educației juridice și care au misiunea de a disemina, în școlile unde studiază, cunoștințele
învățate.

EDUIURIS
INSTRUIRE

• Avem instructori acreditați de Ministerul Muncii pentru a forma formatori;
• Am redactat un ghid conceput special pentru a fi folosit de către formatorul
de educație juridică;
• Peste 1000 de avocați, magistrați, consilieri juridici, mediatori și studenți la drept
au fost instruiți de noi în mod gratuit pentru a preda copiilor și tinerilor în mod
non-formal și voluntar educație juridică. La cerere, ținem cursuri în diverse
județe;
• Am încheiat protocoale cu mai multe inspectorate județene și avem sprijinul
directorilor din unitățile de învățământ pentru a permite accesul formatorilor
noștri în școli;
• Începând cu anul 2019 am extins acest program în Republica Moldova.

METODICĂ

Formatorii sunt învățați să abandoneze limbajul tehnic, juridic. În cadrul
orelor de educație juridică non-formală formatorul este un prieten mai
mare al elevilor, discuția este interactivă, se folosesc exemple reale și
adecvate vârstei, se vizualizează filmulețe explicative și motivante.

EDUIURIS
LECȚII

• Lecții ținute: în Bucureşti și judeţele Alba, Bacău, Bihor, Botoşani, Braşov, Buzău,
Caraș-Severin, Călăraşi, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Giurgiu, Ialomiţa, Iași,
Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiş, Vaslui – unități școlare din
localități din mediul rural și cel urban;
• Participanți: elevii, profesorii, copiii din instituțiile de ocrotire (București, Sibiu,
Brașov, Cluj-Napoca), copiii delincvenți din centrele de detenție speciale (Centrul
educativ Buziaș);
• Vizite la tribunale: însoțim elevii la întâlniri cu judecătorii în sălile de judecată;
• Procese simulate: am organizat simulări de procese la București, Suceava,
Vatra-Dornei, Bascov, Cluj-Napoca și Turda, care au fost filmate și postate pe
internet și ai căror protagonisti au fost copiii;
• Laborator de educație juridică: în anul 2019 am lansat primul laborator
dedicat educației juridice, la Liceul Marin Preda din București. Acesta constă
într-o clasă amenajată cu materiale despre drepturi și responsabilități, ghiduri
de educație juridică, o bibliotecă cu cărți tematice și robe pentru utilizat în
cadrul proceselor simulate.

RESURSE
PROPRII

5.000 de broșuri tipărite pentru copii ( „Unde-i lege nu-i tocmeală”) și 10.500
de ghiduri pentru adolescenți ( „Elevul și legea”), alcătuite de noi, cuprind
informații elementare de educație juridică și au fost distribuite gratuit
copiilor cu care ne-am întâlnit.
VIDEOLECȚII pe website-ul nostru: www.educatiejuridica.ro.

EDUIURIS
CONCURS

Organizăm concursuri pentru a testa cunoștințele de educația juridică ale
liceenilor:
• 2016 la București: am implicat elevii de la cele mai bune opt licee în concursul
„Citizens of Tomorrow”. Din juriu au făcut parte: ministrul justiției, președintele
ÎCCJ, procurorul-șef al DNA, un membru VeDemJust. Partener: Danube Youth
Alliance.
• 2017-2020 la Constanța: concursul „Know the Law” pentru elevii de la șase licee.
Membrii juriului au fost magistrați locali și un membru VeDemJust. Partener:
Universitatea Spiru Haret.

❤

• 2020 la Cluj - Napoca: concursul „I Rule of Law” organizat de Facultatea de
Drept Dimitrie Cantemir în parteneriat cu Asociația „Justitia Nihil Expetit Praemii” a
studenților facultăţii și VeDem Just.

LEGAL ACADEMY
Reprezentanți ai elevilor din diverse județe participă la activități de
LEGAL
educație juridică în cadrul unor tabere de vară organizate anual.
ACADEMY
VeDem Just asigură cazarea și mesele participanților. Ei primesc gratuit ghidul
by
de educație juridică editat de asociație, se familiarizează cu noțiuni ce țin de
domeniul legal și juridic (organizarea statului, democrația, organizarea justiției,
drepturi și responsabilități specifice vârstei, securitatea cibernetică), stabilesc modul de
organizare a clubului de educație juridică la nivelul școlii din care provin, desfășoară procese
simulate.
Detalii pe: https://educatiejuridica.ro/legal-academy

PROFU’ DE JURIDICĂ
Asociația VeDem Just în parteneriat cu Centrul Rațiu pentru Democrație organizează în fiecare
vară, la Turda, tabăra Profu’ de Juridică. Asociația acoperă costurile de cazare și masă.
La selectarea participanților avem în vedere următoarele criterii: (1) profesorii care vor preda
educație juridică anul următor; (2) profesorii fără studii juridice care predau o disciplină din
domeniul socio-uman; (3) profesorii fără studii juridice care predau o disciplină din domeniul real;
(4) profesorii cu studii juridice.
Profesorii primesc în mod gratuit ghidurile de educație juridică existente pe piață și fișele necesare
pentru a preda educația juridică. Ei sunt instruiți de judecătorul Cristi Danileț de la Tribunalul Cluj,
autor al manualului „Elevul și legea”, cu privire la elemente de drept necesare a fi transmise elevilor.
Detalii pe: https://educatiejuridica.ro/profu-de-juridica

OPȚIONAL
DE
EDUCAȚIE
JURIDICĂ

Cum se poate preda această materie?
În mod formal ca materie opțională în cadrul CDȘ – curriculum la decizia școlii.
Poate fi disciplină de sine stătătoare cu titlul „Educație juridică” sau „Elemente de
drept”, ori un modul împreună cu o altă materie în cadrul unei discipline mixte,
cum ar fi „Educație juridico-economică”, „Educație financiară și juridică” etc.
Ce este CDȘ?
Potrivit art. 65 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, materiile sunt
obligatorii (cele din trunchiul comun) și opționale (cele la decizia școlii).
Disciplinele opționale sunt din cele ofertate la nivel național/regional/local sau
din cele ofertate doar la nivelul școlii respective.
Există o programă școlară pentru educația juridică?
Programa școlară se aprobă de către Consiliul de administrație al școlii, după
consultarea Consiliului profesoral, Consiliului consultativ al elevilor și structurii
asociative a părinților. VeDem Just face o propunere de programă pentru materia
„Educație
juridică”
ce
poate
fi
descărcată
de
la
adresa:
www.educatiejuridica.ro/ghiduri.
La ce clase se poate preda acest opțional?
Cunoștințele legale/juridice vizează copiii care sunt în jurul vârstei de 14 ani, căci
de această vârstă legea leagă începutul răspunderii penale și contravenționale.
Ca urmare, materia se poate studia în gimnaziu, cel mai târziu începând cu clasa
a VII-a, dar neapărat la nivelul liceului.
Cine poate cere materia opțională de educație juridică?
Asociația VeDem Just crede că presiunea pozitivă din partea elevilor și părinților
este esențială. De aceea, dacă se adresează conducerii școlii solicitarea pentru a
se introduce această materie având în vedere că există programă, manuale și
cursuri de instruire pentru profesori, sunt șanse mari ca un profesor să accepte
această provocare și apoi conducerea școlii să aprobe noua disciplină.
https://educatiejuridica.ro/edjuroptional

REZULTATE

• Avem o rețea națională de instructori de educație juridică non-formală;
• Am redactat unicul ghid de educație juridică din țară: cuprinde 15 lecții
și este distribuit gratuit elevilor, în format pdf, issuu și tipărit;
• Peste 15.000 de elevi au beneficiat de aceste lecții;
• Am instruit prima generație de profesori care predau formal această materie
în școli.

Datorită eforturilor noastre, în 2019-2020 se predă
educația juridică ca materie opțională la
următoarele unități de învățământ la:
– Liceul Teoretic „Marin Preda” din București;
– Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași;
– Colegiul Național Pedagogic „Carmen Sylva” din
Timișoara;
– Școala Gimnazială nr. 10 din Bacău;
– Colegiul Național „Spiru Haret” din Tecuci;
– Liceul Teoretic „Pavel Dan” din Câmpia Turzii, jud. Cluj;
– Liceul Teoretic „A.I.Cuza” din Corabia, jud. Olt;
– Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Dej, jud. Cluj;
– Liceul „Andrei Mureșanu” din Brașov;
– Liceul Tehnologic „Petru Maior” din Reghin, jud. Mureș;
– Colegiul Tehnic din Aiud, jud. Alba;
– Școala Gimnazială „Ion Buteanu” din Buceș,
jud. Hunedoara;
– Colegiul „Mihai Viteazu” din Turda, jud. Cluj;
– Colegiul Național Dragoș Vodă, Câmpulung Moldovenesc,
jud. Suceava;
– Liceul Tehnologic „Carol I” comuna Valea Doftanei,
jud. Prahova.

CE NE
PROPUNEM

• Să se introducă educația juridică în toate școlile din România;
• Să ajungem cu orele de educație juridică non-formală la elevii din toate
județele țării;
• Să tipărim ghidul nostru de educație juridică pentru 1.000.000 de adolescenți;
• Să deschidem câte un Laborator de educație juridică în fiecare localitate din
România;
• Să înființăm o Școala de educație juridică non-formală;
• Să traducem ghidul pentru elevi în 10 limbi străine, să îl prezentăm video în
limbajul mimico-gestual și în alfabet Braille.

EDUCAȚIE
JURIDICĂ ÎN
REPUBLICA
MOLDOVA

Au fost pregătiți specialiști în drept pentru a preda educație juridică
non-formală în școli: judecători, procurori, inspectori de integritate,
studenți la drept, polițiști.
S-a redactat un ghid adaptat la legislația din Republica Moldova.
S-a alcătuit o Rețea Națională pentru Educație Juridică formată din
membri care susțin aceste lecții în unitățile școlare din Republica
Moldova.

www.educatiejuridica.md

DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI

MULŢUMIM!

Pentru a continua EDUCAȚIA JURIDICĂ în
școli asociația VeDem Just are nevoie de
sprijin financiar:

Friedrich Naumann Foundation for Freedom Romania

1. Direct în cont - ING Bank – sucursala
centrală Metropolis, pe numele Asociaţiei
Voci pentru Democraţie şi Justiţie:
RO34INGB0000999905740856 – RON;
RO66INGB0000999905740862 – EUR;
RO71INGB0000999905740869 – USD;
2. Prin EUPLĂTESC, PAYPAL sau PATREON;

Centrul Rațiu pentru Democrație
Hotel Ștefan Mandachi
Ambasada Regatului Țărilor de Jos
Ambasada Canadei
Ambasada Statelor Unite ale Americii
Asociația Niște Oameni
Baroul Cluj

3. Direcționare: 3.5% din impozitul pe venit
datorat statului în anul anterior prin
formularul 230, până la 25 mai în acest an;
4. Prin sponsorizări din partea agenților
economici până la data de 31 decembrie,
redirecționând maxim 20% din impozitul pe
profit.
https://educatiejuridica.ro/doneaza

Facultatea de Drept Dimitrie Cantemir Cluj
Universitatea Spiru Haret din Constanța
SC Chiorino SRL

CONTACT:
Lucian Checheriță, președinte VeDemJust
office@vedemjust.ro, tel. 0040-748.29.48.41
www.vedemjust.ro

