
 
Dorim să vă informăm că, la invitaţia Colegiului Consilierilor Juridici Bihor, în data de 30 

septembrie a.c, la Facultatea de Drept din Oradea, într-o atmosferă degajată, s-a desfăşurat cursul de 
instruire „Metode şi tehnici de predare nonformală a educaţiei juridice”, susţinut de către dl. jud.dr. 
Danileţ Cristi, judecător la Tribunalul Cluj, în colaborare cu Asociaţia Voci pentru Democraţie şi 
Justiţie „VeDem Just”, în cadrul proiectului naţional EDUIURIS-Educaţie juridică în învăţământul 
preuniversitar (vezi www.ccjbh.ro). 
  Acest curs face parte din programul de pregătire pentru membrii Colegiului. Au participat un 
număr de 78 de persoane, membrii ai Colegiului, dar şi câţiva judecători, notari şi  avocaţi, interesaţi 
de a face voluntariat prin a preda Educaţie juridică în şcolile şi liceele din judeţul Bihor şi care sunt 
interesaţi să vorbească cu copiii despre reguli.  

Aceştia nu vor merge în şcoli să le predea copiilor noţiuni de drept, ci le vor vorbi despre 
importanţa de a cunoaşte regulile şi de a le respecta. S-a arătat că este mai bine să fie atenţionaţi 
copiii despre pericolele care sunt în jurul lor, să fie învăţaţi despre reguli, pentru a-i responsabiliza şi 
pentru a preveni încălcarea legilor şi că trebuie învăţaţi să aibă atitudine. 

Protocolul pe care l-a încheiat Ministerul Justiţiei cu Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public în anul 2013, reânnoit în anul 2017, având 
aceeaşi parteneri şi, în plus, Înalta Curte de Casaţie şi justiţie, luând în considerare dezideratul 
Programului de guvernare 2017-2020 de promovare a valorilor fundamentale, ale statului de drept şi 
democraţiei, inclusiv prin promovarea educaţiei juridice în şcoli, permite specialiştilor în drept  să 
meargă în şcoli şi licee, cu concursul Inspectoratelor Şcolare Judeţene, iar copiilor să vină în vizită în 
instanţe. 

Ataşăm prezentei următoarele 
- protocol din 2013 
- protocol din 2017 
- manualul de Educaţie juridică, ghid practic despre drepturi şi justiţie 
 

   


