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GÂNDURI LA FINAL DE ETAPĂ 
 

Prezentul ghid încearcă să sintetizeze experienţa celor doi ani de derulare a proiectului pilot 
„Avocatul elevului”, realizat prin parteneriatul dintre asociaţia „Asistenţă şi programe pentru 
dezvoltare durabilă – Agenda 21”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Reprezentanţa UNICEF 
în România, în  8 licee din Bucureşti, Ilfov şi Buzău. 
 
Proiectul, aşa cum s-a evidenţiat în toate întâlnirile cu reprezentanţii şcolilor pilot, a constituit o 
mare provocare pentru toţi cei care au acceptat să se angajeze într-un demers inedit şi 
extrem de dificil pentru şcoala românească: elevi sau profesori, conducerile şcolilor sau 
membri echipei de implementare. Daca ar fi să numesc proiectul, după acest interval de timp, 
în alţi termeni, l-aş putea defini în modalităţi extrem de diferite, care pe o scală a extremelor s-
ar situa între „lupta cu inerţia” şi  „izbânda aparţine celor care îndrăznesc”.  
 
Sunt multe lucruri pe care retrospectiv aş dori să le menţionez. Mă voi opri însă doar la acelea 
care pentru mine, ca manager al proiectului, au constituit motive de reală satisfacţie. Unul 
dintre acestea se referă la aprecierile a doi elevi, membri ai echipelor de avocaţi, pe care 
obişnuiesc deja să le citez  în contexte legate de exercitatrea de către copii a drepturilor lor, 
dat fiind puterea lor de exemplaritate. „Acest proiect, spunea Tiberiu Burinaru,  m-a ajutat să  
identific situaţiile în care drepturile mele erau încălcate, situaţii pe care anterior le consideram 
normale.” Or, prima condiţie pentru a putea lupta pentru drepturile tale este tocmai 
recunoaşterea nerespectării acestora. Cea de-a doua idee extrem de sugestivă se referea la 
relaţia dintre adulţi şi copii,  definită ca fiind nestimulativă şi limitativă pentru exercitarea 
dreptului copiilor la creativitate, participare şi responsabilitate. „Adulţii ne cer să fim 
responsabili, afirma Adrian Miu, dar nu ne crează oportunităţi pentru a ne asuma 
responsabilităţi.” 
 
Internalizarea de către beneficiarii proiectului a acestor două aspecte se constituie, din 
punctul meu de vedere, ca paşi importanţi pentru schimbarea de mentalitate pe care o 
propunea proiectul şi pentru instituirea în etosul şcolar a unui alt tip de relaţie între profesori şi 
elevi, bazată pe încredere, respect reciproc şi tratarea elevului ca partener activ, co- 
partcipant la procesul său de formare şi eduaţie. 
 
Nu lipsite de semnificaţie pentru progesele înregistrte pe parcursul celor doi ani sunt şi 
deschiderile pe care le-a produs proiectul în modul de conlucrare dintre conducerea şcolilor, 
profesorii diriginţi şi colectivele de elevi. Seminarul  de la Poiana Pinului, din luna septembrie 
2006, adresat cadrelor didactice a avut un rol esenţial pentru înţelegerea mai clară şi mai 
adecvată a problematicii drepturilor copilului şi a cerinţelor pe care Convenţia ONU le 
formulează pentru toţi cei care lucrează cu copii şi pentru copii. 
 
Rostul prezentului ghid este de a evidenţia câteva dintre experienţele, sinergiile, dificultăţile 
sau bucuriile parcurse în cadrul unui proces, nu lipsit de sinuozităţi, bariere sau abandonuri.  
Cred cu  tărie că acumulărle vor rămâne şi se vor dezvolta. Proiectul dispune acum de 
suficiente resurse pentru a se reproduce în fiecare dintre cele 8 licee.  
Vom continua prin a crea puncte suplimentare de susţinere şi dezvoltare pe termen lung.  
Cu multumiri pentru toţi cei care au trudit pe durata celor doi ani pentru ca „Avocatul elevului” 
să devină o experienţă de succes, 
 
Nina Cugler 
Managerul proiectului. 



 4 

 Avocatul Elevului - Ghid Metodologic 2 

CE ESTE AVOCATUL ELEVULUI? 
 
 
Avocatul elevului  este un proiect pilot care propune educarea elevilor pentru  cunoaşterea 
drepturilor şi a responsabilităţilor care le revin şi crearea în şcoli a climatului necesar pentru 
promovarea si respectarea acestora, în conformitate cu prevederile Convenţiei Drepturilor 
Copilului, a Legii 272/2005, a Convenţiei Europene privind Drepturile Omului. 
Conceput şi aplicat prin colaborarea a trei instituţii: Asociaţia: „Asistenţă şi Programe pentru 
Dezvoltare Durabilă – Agenda 21”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Reprezentanţa UNICEF 
în România, proiectul a debutat în martie 2005 şi s-a derulat în 8 licee pilot din Bucureşti, 
Buzău şi Ilfov. 
 
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. 
 
Viziunea proiectului 
Avocatul elevului este un proiect pilot care propune crearea unei instituţii care: 

să asigure cunoaşterea, promovarea şi respectarea drepturilor copiilor/a tinerilor 
să mobilizeze într-un mecanism unitar elevi, cadre didactice, părinţi, alţi parteneri din 

comunitate (autorităţi locale, mass –media, companii private etc) 
să stimuleze participarea semnificativă a tinerilor şi să canalizeze energia şi creativitatea 

lor pentru modelarea mediului în care trăiesc. 
 

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. 
 
Proiectul  face parte, totodată,  din Programul Naţional de Educaţie pentru Cetăţenie 
Democratică şi vine să completeze filozofia acestuia într-o manieră aplicată, oferind 
posibilitatea construcţiei în şcoli a unei culturi a participării elevilor. 

Miza proiectului o reprezintă metamorfoza şcolii româneşti, astfel încât mediul de educare să 
devină unul dinamic, în care elevul se manifestă nu doar ca titular de drepturi, ci şi promotor al 
realizării lor. Şcoala va reuşi, astfel, să devină un forum democratic, capabil să pregătească 
cetăţenii europeni de mâine. 
 
După derularea primei etape de pilotare, cele mai importante rezultate ale proiectului se referă 
la capacitatea elevilor de a recunoşte situaţiile de încălcare a drepturilor lor şi  de a se 
constitui ca adevăraţi pledanţi pentru identificarea unor soluţii pentru fiecare caz în parte. În 
acest scop colaborarea cu conducerile şcolilor şi cu profesorii diriginţi a avut un rol însemnat. 
În continuare accentul s-a pus pe asigurarea caracterului sustenabil al proiectului şi crearea în 
şcoli a unui mediu  care să stimuleze participarea elevilor la promovarea drepturilor lor şi 
cooperarea dintre elevi, cadre didactice, conducerile şcolilor, părinţi şi comunitatea locală 
pentru a impune în şcoli acea nouă viziune promovată prin Convenţia Drepturilor Copilului, 
conform căreia aceştia trebuie să constituie parteneri activi ai adulţilor în toate procesele 
legate de educaţia şi dezvoltarea lor.  Eforturile au fost îndreptate spre crearea unei “lumi 
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demne pentru copii” conformă cu obiectivele stipulate în documentul programatic omonim 
adoptat de către sesiunea extraordinară a Adunării Generale a ONU dedicată drepturilor 
copilului, lume care se poate realiza numai în condiţiile în care copiilor şi tinerilor li se asigură 
un climat adecvat pentru a-şi putea exercita dreptul la libera exprimare a opiniilor, a-şi dezvolta 
respectul de sine şi a dobândi cunoştinţe şi deprinderi care să îi ajute să facă faţă provocărilor 
vieţii. 
 După doi ani de pilotare, proiectul Avocatul elevului, rezultat din parteneriatul instituit între o 
asociaţie neguvernamentală, Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21, 
Reprezentanţa UNICEF în România şi Ministerul Educaţiei şi Cercetarii, a dovedit că răspunde 
acestor cerinţe şi că reprezintă o structură viabilă capabilă să stimuleze în şcoli un climat 
favorabil promovării drepturilor elevilor.  
 
Asa cum rezultă din evaluările întreprinse pe întreaga durată de derulare a proiectului, Avocatul 
elevilor şi-a demonstrat virtuţile de catalizator în şcoli a unei reale mişcări în favoarea 
drepturilor copilului, a asigurat cooperarea tuturor actorilor implicaţi în actul de educaţie şi  
respectiv în viaţa şcolilor: elevi, părinţi, cadre didactice, manageri şcolari, reprezentanţi ai 
comunităţilor locale în apărarea şi promovarea drepturilor copilului.  
 
Proiectul a răspuns viziunii UNICEF referitoare la instituirea în şcoli a unei structuri care, 
dincolo de a asigura o participare efectivă a elevilor în procesele decizionale ale şcolii, să ofere 
elevilor posibilitatea de a se implica într-un exerciţiu de solidaritate, de acţiune civică, pentru 
promovarea şi protejarea comună a drepturilor lor, inclusiv ale colegilor lor din cele mai 
vulnerabile comunităţi, urmând principiile Convenţiei ONU pentru Drepturile Copilului: principiul 
interesului superior al copilului, principiul nediscriminării, principiul participării şi principiul 
supravieţurii şi dezvoltării copiilor. 
 
Din această perspectivă instituţia “Avocatului elevului” s-a încadrat într-o manieră specifică în 
modelul educaţional promovat prin Programul Naţional de Educaţie pentru Cetăţenie 
Democratică asigurând formarea unor deprinderi de viaţă democratică care sunt absolut 
necesare adultului într-o societate liberă şi deschisă.  
 
Proiectul a răspuns totodată obiectivelor formulate prin Legea calităţii în educaţie ale cărei 
standarde îmbină criteriile de evaluare  centrate pe cunoştinţe şi performanţă cu cele care 
măsoară competenţe, valori şi aptitudini. În acest context, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a 
avut o atitudine extrem de deschisă şi suportivă pentru Avocatul elevului,  proiect capabil să îi 
ajute pe tineri să îşi asume responsabilităţi, militând pentru afirmarea drepturilor lor, să 
contribuie la dezvoltarea comportamentului participativ al tinerilor. Deveniţi ei înşişi ofertanţi de 
educaţie, tinerii cuprinşi în proiect şi-au format competenţe şi şi-au dezvoltat aptitudini  
necesare vieţii lor de adult într-o societate democratică.  
 
Toate aceste aspecte pledează pentru continuarea proiectului şi instituirea unor structuri 
capabile să asigure cadrul optim pentru transferul de know-how şi formarea formatorilor. 
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CARE ESTE SITUAŢIA DREPTURILOR COPILULUI ÎN ŞCOLILE PILOT? 
(rezultate preliminare ale studiului referitor la respectarea drepturilor copilului în şcoală) 

Parte componentă a proiectului „Avocatul elevului”, studiul de faţă îşi propune să 

facă o diagnoză a respectării drepturilor civile ale copilului în cele 8 unităţi şcolare 

participante la proiect. Ne propunem de asemenea să vedem diferenţe între anii de 

studiu, dar şi între mediile, ethosurile şcolare din diferite unităţi de învăţământ şi modul 

în care aceastea se constituie în oportunităţi sau, dimpotrivă, în piedici pentru 

respectarea drepturilor elevilor. 

Din vasta problematică a drepturilor copilului, cercetarea se axează doar pe 

câteva dintre aceastea – dreptul la opinie şi participare, dreptul la educaţie şi informare, 

la asociere, dreptul la non-discriminare. Aceasta şi ca o încearcare de compensare a 

atenţiei sporite care se acordă în genere respectării altor drepturi, cum ar fi cel la 

protecţie împotriva oricăror forme de violenţă. Putem vorbi în cazul nostru, credem, de 

drepturi mai „subtile”, drepturi a căror încălcare poate fi de multe ori asimilată cu 

normalitatea, dar care nu este astfel mai puţin gravă. 

Metodologie Metoda aleasă a fost ancheta pe bază de chestionar, acesta fiind 

aplicat unui eşantion reprezentativ de 1573 respondenţi din cele 8 unităţi şcolare. În 

fiecare şcoală s-au aplicat în jur ne 200 de chestionare, numărul variind în funcţie de 

volumul puoulaţiei şcolare, astfel încât eroarea la nivelul şcolii să se menţină constantă. 

Eşantionul a fost stratificat pe ani de studiu. 

Chestionarele au fost aplicate individual, în fiecare şcoală echipa de operatori de 

interviu fiind alcătuită din elevii membri Avocatul elevilor şi din cei din grupul de suport. 

Introducerea chestionarelor în baza de date a fost asigurată de studenţi în anul 1 ai 

Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti, care şi-au 

echivalat astfel orele obligatorii de practică. 

Materialul de faţă este o prezentare a unor rezultate preliminare ale studiului, de 

aceea ne vom limita în cele ce urmează la concluzii generale asupra unităţilor şcolare 

implicate în cercetare, fără a face diferenţieri între acestea. Din raţiuni de spaţiu nu am 

inclus chestionarul folosit în prezentul ghid, acesta fiind disponibil pe site-ul 

organizaţiei. 
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Dimensiunea referitoare la dreptul la opinie şi participare cuprinde întrebări 

legate de gradul de percepere a libertăţii de exprimare privind problemele de interes 

pentru elevi cât şi măsura în care ei participă la activităţile şcolare şi cele extraşcolare 

şi de aici orientarea lor spre una din cele două sfere: studiu versus timp liber. 

Situaţiile de interes pentru elevi, surprinse prin întrebarea „Care din următoarele 

situaţii sunt de interes pentru tine şi vrei să ai un cuvânt de spus în luarea deciziilor 

legate de acestea?” pot fi împărţite pe nivele, în funcţie de rezultatele obţinute. Astfel, 

pe primele locuri se află activităţi non-formale de genul „cumpărarea unui cadou” sau 

„vizitarea unui coleg bolnav” (71%), urmate de tipuri de activităţi ce presupun 

administrarea de bani puşi în comun (53%), stabilirea modului în care profesorul face 

evaluarea (lucrări, programarea tezelor, materia de pregatit - 52%). De asemenea, 

schimbarea cadrelor didactice care predau la clasa lor prezintă un interes ridicat pentru 

elevi (50%). Cele mai puţin populare situaţii în privinţa afirmării punctului de vedere 

asupra lor sunt cele ce ţin de construirea/renovarea/îmbunătăţirea materială a şcolii 

(30%), respectiv de schimbarea conducerii liceului (18%). Încercând să stabilim o 

legătură între ceea ce consideră elevii că e mai important să existe în şcoala lor 

(întrebarea Q7 „Pentru tine, cel mai important este ca în şcoala unde înveţi:..”) şi 

situaţiile în care îşi pot exprima liber părerea, am ajuns la concluzia că cei pentru care 

e foartă importantă o bună dotare materială sunt mai interesaţi de situaţiile care implică 

renovarea şcolii.  

În ceea ce priveşte libertatea de exprimare resimţită de elevi, ea poate fi divizată 

în libertatea de exprimare generală şi cea particulară, specifică unor situaţii date (vezi 

tabele 1, 2). În general, 53% dintre elevi consideră că nu-şi exprimă părerea în situaţiile 

care îi privesc atât cât ar trebui. Acest procent ridicat se exprimă prin variaţii mari între 

situaţiile concrete de afirmare a opiniei personale fără constrângeri. Astfel, în relaţia cu 

colegii nu sunt resimţite presiuni mari, procentul de exprimare liberă fiind unul ridicat (în 

jur de 70%). 
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 O3. În care din aceste situaţii crezi că îţi poţi exprima părerea liber, fără să te 
simţi constrâns? 

 
                                                                                                                    Tabel 1 
 Pe de altă parte, în aspectele ce includ relaţia cu cadrele didactice şi 

conducerea şcolii, elevii se simt mai puţin liberi în exprimarea părerii. 

O3. În care din aceste situaţii crezi că îţi poţi exprima părerea liber, fără să te 
simţi constrâns? 

 
                                                                                                                    Tabel 2 
Cel mai frecvent motiv invocat de elevi pentru explicarea neexprimării unei opinii 

este faptul că ei nu cred că părerea lor ar putea schimba cu ceva situaţia (51%). 

Explicaţia elevilor arată convingerea că deţin un rol destul de redus în schema 

deciziilor privind activităţile şi acţiunile de interes pentru ei. În completarea acestei 

explicaţii poate veni şi procentul de 21% din elevi care nu-şi exprimă părerea pentru că 

sunt convinşi că profesorul nu îi ia în seamă. Ca direct responsabili de îmbunătăţirea 

nivelului de exprimarea a opiniei elevii îi indică pe diriginte (34 %) şi pe director (23%), 

însă se consideră şi ei responsabili (16%). 

Pentru a avea o imagine asupra gradului în care elevii îşi exercită dreptul la 

participare le-am cerut acestora să menţioneze frecvenţa cu care se implică în activităţi 

în afara orelor de şcoală. Nivelul de implicare este destul de scăzut în ceea ce priveşte 

olimpiadele şi activităţile artistice sau de voluntariat, însă acţiunile care implică un 

în activităţile care implică elevii clasei tale (cumpărarea unui cadou, vizitarea unui coleg 
bolnav); 

78.3
% 

stabilirea temei pentru ora de dirigenţie; 
74.6

% 
administrarea banilor puşi în comun în clasa ta pentru diverse cheltuieli (fondul 
clasei); 

70.4
% 

împărţirea responsabilităţilor în clasă (cine este elevul de serviciu, cine strânge banii 
etc.); 

68.4
% 

hotarârea clasei/a unui grup de a chiuli; 
67.7

% 

stabilirea/schimbarea dirigintelui clasei 
39.5

% 

să îi spui unui profesor ce părere ai despre comportamentul/atitudinea lui; 
34.0

% 

schimbarea cadrelor didactice care predau la clasa ta; 
31.8

% 

schimbarea conducerii liceului; 
25.6

% 
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angajament mai redus (sportul sau ieşitul în oraş) sunt urmate într-o măsură mai 

ridicată. Principalul motiv al neparticipării este lipsa interesului (“nu mă interesează 

acest gen de activitate”) urmat de credinţa că “sunt alţii implicaţi deja”. Acest ultim 

motiv poate fi un semn al faptului că există cercuri închise de participanţi pentru 

anumite activităţi (cum ar fi olimpiadele). 

De asemenea, gradul de participare depinde şi de orientările valorice ale 

elevilor. Aici ne referim la orientarea către distracţie/timp liber, orientarea către studiu/

activităţi şcolare şi orientarea către respectarea regulilor/autorităţii din mediul şcolar. 

De exemplu, activităţile non-formale sunt preferate de cei din prima categorie, aşa cum 

voluntariatul este preferat de cei din a doua categorie. (Categoriile au fost obţinute în urma 

unei analize factoriale pe baza afirmaţiilor de la întrebarea Q6 iar interpretarea ulterioară s-a făcut pe 

baza unor regresii între variabilele de la întrebarea P5 şi scorurile factoriale obţinute. ) 

Dreptul la educaţie În ceea ce priveşte funcţia principală a sistemului de 

învăţământ, aceea de a asigura educaţia beneficiarilor lui, cercetarea surprinde câteva 

aspecte esenţiale ale modului în care acest proces se desfăşoară: felul cum elevii se 

raportează la el, nereguli şi încălcări ale dreptului la educaţie, dar şi subiecte des 

problematizate în dezbateri publice, cum ar fi meditaţiile. 

Foarte important în conturarea sistemului de învăţământ este modul în care 

beneficiarii lui direcţi, elevii, se raportează la el, gradul în care aceştia îl valorizează. 

Astfel, şcoala pare a ocupa un loc important pentru elevi, o mare parte din ei (63%) 

fiind de acord cu afirmaţia „Cine are carte are parte”, în timp ce doar 13% cred că la 

vârsta lor distracţia e mai importantă decât şcoala. Ei par a valoriza mai mult educaţia 

efectivă oferită de sistemul de învăţământ decât recunoaşterea formală a acesteia – 

65% cred că important în viaţă este să ştii să te descurci, nu câte diplome ai. 

În ceea ce priveşte orele de curs, elevii aleg ca cele mai importante criterii care 

contează în desfăşurarea lor simţul umorului dezvoltat la profesor (42%), calitatea 

  
olimpiad

e 
voluntari

at sport artă 
non-

formal 
Participare 
redusă 73.8% 75.8% 54.3% 82.6% 16.0% 
Participare 
ridicată 7.8% 7.4% 23.6% 6.8% 58.3% 
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expunerii (41%), implicarea a cât mai mulţi elevi din clasă (40%) şi apropierea 

profesorului de elevi (40%). 

Cei mai puţini, doar 13%, consideră ca importantă existenţa şi cunoaşterea unor 

criterii de evaluare clare. Şi aceasta în condiţiile în care 57% dintre elevii respondenţi 

recunosc că de cele mai multe ori nu cunosc criteriile după care profesorii îi evaluează, 

astfel încât să îşi autoaprecieze performanţele. 

Meditaţiile par a fi considerate o componentă firească a vieţii şcolare – doar 7% 

cred că acestea nu sunt un lucru normal, iar 18% afirmă că ele sunt necesare doar 

celor care nu ştiu să înveţe. Cu toate aceste, ele sunt asociate mai degrabă cu 

pregătirea pentru examenul de bacalaureat şi admiterea la facultate – cei mai mulţi 

respondenţi, 63%, afirmă despre meditaţii că sunt necesare doar în anii terminali. Doar 

17% dintre elevi afirmă că nu fac şi nici nu vor face meditaţii, 28% fac meditaţii la una 

sau mai multe materii, iar restul de 55% consideră ca foarte probabil să facă meditaţii 

în viitor. 

Există şi aspecte de încălcare a drepturilor elevilor semnalate de aceştia ca 

prezente în şcolile lor (despre care respondenţii afirmă că se întâmplă frecvent sau 

foarte des). Astfel, 34% dintre elevi spun că se întâmplă ca profesorii să îi ţină în pauză 

pentru a termina lecţia, încălcându-le astfel dreptul la odihnă şi recreere. 31% cred că 

sunt profesori care favorizează nejustificat unii elevi. În ceea ce priveşte rolul 

profesorului de asistare activă a elevului în procesul de învăţare, apar şi aici 

disfuncţionalităţi: 44% dintre respondenţi nu pot spune despre profesori că se asigură 

că toţi elevii au înţeles lecţia, iar 28% dintre ei cred că profesorii nu au suficientă 

răbdare pentru a le asculta nelămuririle. Elevii semnalează şi practici discriminatorii din 

partea profesorilor: 41% dintre respondenţi spun că se întâmplă frecvent sau foarte des 

ca dascălii lor să facă distincţia între „clase bune” şi „clase proaste”. 

Dreptul la non-discriminare În privinţa acestui aspect chestionarul conţine un 

set de patru întrebări menite să surprindă direcţii precum: toleranţa faţă de anumite 

situaţii posibile în mediul şcolar, felul în care este percepută discriminarea în liceu 

(climatul discriminării) şi măsura în care discriminarea ca proces îi afectează pe elevi.  

La întrebarea “Cu care din următoarele situaţii eşti de acord să se întâmple în 

liceul tău?” o treime din totalul de 1126 de respondenţi au fost de acord ca orele de 
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religie să fie predate de profesori creştin ortodocşi, chiar dacă sunt şi elevi de altă 

religie. Restul afirmaţiilor au fost mult mai puţin aprobate (sub 15%), semn că toleranţa 

este destul de ridicată. 30% dintre cei chestionaţi nu au fost de acord cu niciuna dintre 

afirmaţiile prezentate mai jos. Cu două excepţii (varianta 3 şi varianta 6 de la întrebarea 

D1) afirmaţiile surprind situaţii de discriminare, diferenţa dintre ele constând, zicem noi, 

în gravitatea percepută şi în intensitatea dezbaterii publice pe această temă. 

D1. Cu care din următoarele situaţii eşti de acord să se întâmple în liceul tău?”   

 
 

 În variantele prezentate la întrebarea anterioară avem o situaţie de discriminare 

pozitivă, o practică actuală în sistemul de învăţământ şi anume – „unii romi să fie 

admişi la liceu pe locuri rezervate lor”. Nici această variantă nu a fost acceptată de 

elevi, un procent de doar 28% dintre ei fiind de acord cu ea. 

 Percepţia elevilor asupra discriminării în licee ne arată că cele mai frecvente 

criterii pe baza cărora se discriminează în mediul şcolar sunt aspectul fizic (primul loc), 

performanţele şcolare şi clasa socială. Cu toate acestea, intensitatea discriminării nu 

este percepută ca fiind ridicată, majoritatea considerând că doar uneori se întâmplă 

acte de discriminare. Discriminarea în funcţie de sex şi orientare religioasă este 

aproape inexistentă în percepţia lor, ei apreciind că acest tip de discriminări nu se 

întâmplă niciodată, sau dacă se întâmplă atunci ele apar foarte rar. 

 Pentru a urmări relaţia dintre toleranţă şi climatul discriminării am testat 

următoarea ipoteză: “Persoanele cu un nivel scăzut de toleranţă nu percep o 

discriminare ridicată în mediul şcolar”. Rezultatele testării infirmă această ipoteză, ei 

percep actele din jurul lor ca fiind discriminatorii sau nu indiferent de nivelul lor de 

toleranţă. O altă legătură se stabileşte între felul în care elevii văd discriminarea şi 

orele de religie să fie predate de profesori creştin ortodocşi, chiar dacă sunt şi 
elevi de altă religie 

33.75% 

unui copil bolnav de SIDA să nu i se permită accesul în liceu 12.97% 

profesorii să lucreaze mai mult cu colegii care sunt mai mereu bine pregătiţi 10.30% 
colegii care sunt mai săraci să fie primiţi cu greu în grupurile celor care au o 
situaţie materială mai bună 

4.71% 

unor colegi să li se dea porecle care ţin de trăsături fizice ale lor, deşi asta nu le 
face plăcere 

4.71% 
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măsura în care ei consideră că se pot exprima liber. Astfel, cei care au răspuns negativ 

la întrebarea “Crezi cã în liceul tãu îţi exprimi pãrerea în situaţiile care te privesc atât 

cât ar trebui?” percep un nivel mai ridicat al discriminării în liceu.  

 În ceea ce priveşte modul în care discriminarea îi afectează pe elevi, o parte 

semnificativă a acestora consideră că sunt discriminaţi pe cel puţin unul din criteriile de 

mai sus, în special aspectul fizic, performanţele şcolare şi etnia. Elevii par într-adevăr a 

percepe modurile în care se realizează discriminarea însă subestimează intensitatea 

acesteia (deşi actele discriminatorii sunt percepute ca fiind rare, 34,4% dintre elevi 

consideră că au fost victimele unor asemenea acte).  

 Liceenii se consideră ei înşişi responsabili pentru actele de discriminare, 34,5% 

dintre aceştia afirmând că şi ei au discriminat. Din nou aspectul fizic apare ca principal 

criteriu, iar apartenenţa etnică al doilea. Toleranţa scăzută este un factor care 

influenţează apariţia actelor discriminatorii, astfel că cei care au ales mai multe afirmaţii 

la 

întrebarea D1 au o şansă mai mare de a comite asemenea acte. 

 

  
etnie sex religie 

clasă 
socială 

aspect 
fizic 

performanţ
e şcolare 

Sunt discriminaţi 9.1% 4.9% 2.8% 8.2% 13.8% 11.8% 
Discriminează 13.5% 3.4% 3.4% 4.1% 16.5% 12.1% 



 13 

 Avocatul Elevului - Ghid Metodologic 2 

 

1. Avocatul elevului – Modele de intervenţie 

Colegiul Național “Mihai Eminescu” Buzău 
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2. Identificarea şi soluţionarea cazurilor 

Colegiul Național “Iulia Haşdeu”, Bucureşti 
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Grup Şcolar Tehnic "Sf. Mucenic Sava" Berca ‐ Buzău 
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Colegiul Național “Mihai Eminescu” Buzău 
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Colegiul Economic “Viilor” Bucureşti 
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Colegiul Tehnic PTC “Gh. Airinei” Bucureşti 
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3. Avocatul elevului - un liant între şcoală şi comunitate 

Grup Şcolar Agricol “V. Harnaj” Bucureşti 
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Liceul Tehnic “Sf. Mucenic Sava”, Berca  
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4. Avocatul elevului - fundament pentru noi proiecte 

Experiența Colegiului Tehnic PTC Gheorghe Airinei 
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INSTITUŢIA AVOCATULUI ELEVULUI DIN PERSPECTIVA 

BENEFICIARILOR 
 

Consultaţi asupra rolului proiectului, beneficiarii acestuia au apreciat: 
 

• capacitatea proiectului de a produce o schimbare de atitudine a conducerii şcolii 
faţă de elevi şi cadre didfactice (“Datorită acestui proiect s-a schimbat atitudinea 
d-nei director faţă de elevi, dar şi faţă de profesorii diriginţi care încercau să-şi 
ajute elevii. Prof. Iuliana Ioniţă  - Iulia Haşdeu) 

 
• caracterul proiectului de potenţial mediator pentru soluţionarea unor conflicte/

stări tensionale în şcoală („La nivel de şcoală „Avocatul Elevilor” reprezintă o 
iniţiativă inovatoare, un proiect îndrăzneţ. „Avocatul Elevilor” este mediatorul de 
care era nevoie în relaţiile elev-elev, elev-profesor, elev-părinte”. Plăieşu 
Clementina – Iulia Haşdeu 

 
• potenţialul proiectului de a asigura participarea elevilor ca parteneri/actori activi 

în procesul de modernizare al şcolii („În ceea ce priveşte importanţa proiectului 
pentru şcoală, consider că această instituţie este o dovadă a modernizării 
societăţii, o modernizare care transformă copilul dintr-un obiect într-o fiinţă 
activă ce poate acţiona în interesul său şi al celorlalţi. – Diana Dimitriu, Iulia 
Haşdeu) 

 
• calitatea proiectului de a –i pregăti pe elevi pentru viitoarele lor responsanbilităţi 

de adulţi într-o societate democratică („Micii avocaţi şi cei care aderă la grupul 
lor şi la această idee vor putea păşi în viaţa de adult mai siguri, mai pregătiţi”. – 
Silvia Radisof – părinte, Buzău) 

 
• dezvoltarea, prin intermediul proiectului,  a unei noi viziuni , care să coreleze 

problemele din şcoală cu problematica drepturilor copilului şi să le confere 
cadrul legal de acţiune oferit de Convenţia Drepturilor Copilului şi Convenţia 
Europeană a Drepturilor Omului („ Acest proiect mi-a deschis ochii în privinţa 
multor încălcări ale drepturilor copilului pe care le consideram normale şi ca 
făcând parte din viaţa unui elev. - Burinaru Tiberiu – V. Harnaj) 

 
 

CE SPUN CADRELE DIDACTICE? 
( câteva din opiniile cadrelor didactice prezente la cursul de formare de la Poiana 
Pinului) 
 
Consider că utilitatea cursului a fost mare prin beneficiile pe care le aduce la nivelul 
şcolii şi comunităţii. Nu putem spera într-o respectare a drepturilor cetăţeneşti dacă nu 
se produce o activitate de trezire a tinerei generaţii. Doar o nouă generaţie conştientă 
de existenţa propriilor drepturi şi de necesitatea respectării lor poate să constituie un 
motor autentic al societăţii româneşti astfel încât ea să depăşească deja celebra 
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tranziţie care tinde să se perpetueze. 
 
Informaţia primită este utilă atât la nivel personal din perspectiva desăvârşirii 
profesionale, cât mai ales pentru utilitatea pentru activitatea la clasă alături de actorii 
principali ai acestui demers. 
 
În şcoli se pot aplica şi multiplica aceste informaţii tocmai pentru faptul că fiecare copil 
are dreptul să-şi cunoască drepturile pentru că, să nu uităm, mai întâi de toate, noi 
dascălii,  facem educaţie şi trebuie să-i pregătim pentru viaţă. În plan personal acest 
curs m-a ajutat să înţeleg mai bine problemele copilului. 
 
Având în vedere că este un proiect pilot, este unul ambiţios şi foarte necesar în şcoala 
românească. Foarte mulţi dintre profesori acţionează în virtutea inerţiei, tratând elevii 
ca pe nişte fiinţe inferioare, ce datorează supunere profesorului. Acest proiect poate 
conştientiza deopotrivă pe profesori şi pe elevi de drepturile acestora din urmă. Astfel 
şcoala poate ajunge la un nivel mai înalt, iar copiii vor avea cel mai mult de câştigat, 
alături de societatea noastră. 
 
Acest seminar este util pentru şcoală numai dacă se renunţă, din start, la unele principii 
şi tradiţii învechite legate de educaţie. Eu am renunţat şi îl văd util pentru a mă 
autodetermina să ascult mai mult şi mai profund ce spune elevul, să-mi îmbunătăţesc 
relaţionarea cu elevii. 
 
Eu am prins aripi în legătură cu ce ar trebui să fie elevul şi şcoala, dar am şi înţeles că 
regulamentul de ordine interioară nu trebuie să plece doar dinspre profesor spre elev 
(vezi studiu de caz prezentat de colegii de la Berca). 
 
Ca mamă, sper să-mi dezvolt copilul ţinând cont de toate drepturile lui. 
Cunoaşterea, dezbaterea şi diseminarea acestor informaţii reprezintă o noutate şi o 
provocare pentru mine. Într-un cadru politic şi social nou pentru România nu putem sta 
în afara acestuia nici din punct de vedere al drepturilor omului şi ale copilului. Şcoala 
românească este obligată să fie în centrul problematicii şi să producă liantul unei vieţi 
dinspre copilărie spre maturitate pe principii democratice. 
 
Elevii vor avea mai multă încredere, mai mult curaj să-şi exprime opinia. Sper că multe 
cadre didactice îşi vor schimba atitudinea faţă de elevi. 
 
Personal am învăţat foarte mult. Chiar am început să îmi pun semne de întrebare faţă 
de atitudinea mea faţă de copiii din clasa mea. Credeam că sunt o dirigintă perfectă, 
dar mi-am dat seama că am greşit foarte mult. 
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AVOCATUL ELEVULUI (ANUL III) 
 
 
1. Perioada: martie – decembrie 2007 
 
 
2. Obiectivul general: Asigurarea caracterului sustenabil al proiectului prin crearea 
unor centre de multiplicare şi formarea de formatori. 
 
3. Justificare 
 
Crearea unei “lumi demne pentru copii” conformă cu obiectivele stipulate în documentul 
programatic omonim adoptat de către sesiunea extraordinară ONU dedicată drepturilor 
copilului se poate realiza numai în condiţiile în care copiilor şi tinerilor li se asigură un 
climat adecvat pentru a-şi putea exercita dreptul la libera exprimare a opiniilor, a-şi 
dezvolta respectul de sine şi a dobândi cunoştinţe şi deprinderi care să îi ajute să facă 
faţă provocărilor vieţii. 
 
În cei doi ani de pilotare, proiectul Avocatul elevului, rezultat din parteneriatul instituit 
între o asociaţie neguvernamentală, Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – 
Agenda 21, Reprezentanţa UNICEF în România şi Ministerul Educaţiei şi Cercetarii a 
dovedit că răspunde acestor cerinţe şi că reprezintă o structură viabilă capabilă să 
stimuleze în şcoli un climat favorabil promovării drepturilor elevilor.  
 
Asa cum rezultă din evaluările întreprinse pe întreaga durată de derulare a proiectului, 
Avocatul elevilor şi-a demonstrat virtuţile de catalizator în şcoli a unei reale mişcări în 
favoarea drepturilor copilului, a asigurat cooperarea tuturor actorilor implicaţi în actul de 
educaţie şi  respectiv în viaţa şcolilor: elevi, părinţi, cadre didactice, manageri şcolari, 
reprezentanţi ai comunităţilor locale în apărarea şi promovarea drepturilor copilului.  
 
Proiectul a răspuns viziunii UNICEF referitoare la instituirea în şcoli a unei structuri 
care, dincolo de a asigura o participare efectivă a elevilor în procesele decizionale ale 
şcolii, să ofere elevilor posibilitatea de a se implica într-un exerciţiu de solidaritate, de 
acţiune civică, pentru promovarea şi protejarea comună a drepturilor lor, inclusiv ale 
colegilor lor din cele mai vulnerabile comunităţi, urmând principiile Convenţiei ONU 
pentru Drepturile Copilului: principiul interesului superior al copilului, principiul 
nediscriminării, principiul participării şi principiul supravieţurii şi dezvoltării copiilor. 
 
Din această perspectivă instituţia “Avocatului elevului” s-a încadrat într-o manieră 
specifică în modelul educaţional promovat prin Programul Naţional de Educaţie pentru 
Cetăţenie Democratică asigurând formarea unor deprinderi de viaţă democratică care 
sunt absolut necesare adultului într-o societate liberă şi deschisă.  
 
Proiectul a răspuns totodată obiectivelor formulate prin Legea calităţii în educaţie ale 
cărei standarde îmbină criteriile de evaluare  centrate pe cunoştinţe şi performanţă cu 
cele care măsoară competenţe, valori şi aptitudini. În acest context, Ministerul 
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Educaţiei şi Cercetării a avut o atitudine extrem de deschisă şi suportivă pentru 
Avocatul elevului,  proiect capabil să îi ajute pe tineri să îşi asume responsabilităţi, 
militând pentru afirmarea drepturilor lor, să contribuie la dezvoltarea comportamentului 
participativ al tinerilor. Deveniţi ei înşişi ofertanţi de educaţie, tinerii cuprinşi în proiect 
şi-au format competenţe şi şi-au dezvoltat aptitudini  necesare vieţii lor de adult într-o 
societate democratică.  
 
Toate aceste aspecte pledează pentru continuarea proiectului şi instituirea unor 
structuri capabile să asigure cadrul optim pentru transferul de know-how şi formarea 
formatorilor. 
 
4. Obiective specifice 
 

Continuarea formării multiplicatorilor de informaţie: inspectori şcolari şi membri 
ai Consiliului Naţional al Elevilor; 
Elaborarea unui pachet de formare necesar autosusţinerii proiectului; 
Colaborarea cu structuri autorizate ca furnizori pentru  formarea cadrelor 
didactice (ex. CCD -uri) pentru includerea în programele de formare a pachetului 
de formare specific proiectului; 
Valorificarea instituţiilor şcolare şi a persoanelor formate în etapa de pilotare a 
proiectului ca multiplicatori de informaţie; 
Identificarea a cel puţin 8 instituţii academice în care să se extindă modulul de 
formare iniţială a cadrelor didactice experimentat de SNSPA; 
Editarea studiului „Drepturile copilului” în 5000 de exemplare.  

 
 
5. Grupul ţintă 
 
48 de inspectori şcolari, consilieri cu munca educativă de la nivelul judeţelor, respectiv 
a sectoarelor Municipiului Bucureşti  
80 de elevi, membri ai CNE 
30 de noi unităţi şcolare în care să se extindă proiectul 
8 instituţii de învăţământ superior care să introducă în formarea iniţială a cadrelor 
didactice problematica specifică drepturilor copilului. 
 
 
6. Descrierea activităţilor 
 
6.1. Formarea multiplicatorilor de informaţie 
 
Cursurile de formare vor viza două grupuri distincte: 48 de inspectori şcolari, consilieri 
cu munca educativă de la nivelul judeţelor, respectiv a sectoarelor Municipiului 
Bucureşti şi 80 de elevi, membri ai Consiliului Naţional al Elevilor. 
 
Criteriul avut în vedere în alegerea celor 2 grupuri ţintă îl constituie potenţialul ridicat pe 
care membri grupurilor îl au în vederea multiplicării informaţiei la nivelul judeţelor, 
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respectiv al unităţilor şcolare pe care le reprezintă. 
 
Cursurile de formare vor urmări câteva obiective, astfel: 

• Să faciliteze înţelegerea conceptelor cheie referitoare la drepturile copilului, 
şi contextul în care acestea au fost definite; 

• Să sprijine internalizarea acestora de către participanţi şi motivarea lor 
pentru a deveni “avocaţi ai drepturilor copilului”; 

• Să realizeze conexiunea între problematica drepturilor copilului şi 
modalităţile specifice prin care proiectul “Avocatul elevilor” asigură 
promovarea şi apărarea acestora în şcoli. 

 
6.1.1 Cursurile de formare adresate inspectorilor şcolari 
 
Se vor organiza 2 sesiuni de formare adresate inspectorilor şcolari care vor avea două 
componente: drepturile copilului şi metodologia specifică pentru proiectul Avocatul 
elevului. 
Un rol important în cadrul ambelor componemte îl vor avea cazurile concrete, jocurile 
de rol, schimburile de experienţă. În cadrul sesiunilor de formare vor fi invitaţi 
reprezentanţi ai şcolilor pilot, elevi şi cadre didactice, care să prezinte situaţii şi cazuri 
concrete, modalitatea de intervenţie, soluţii identificate. 
În cadrul cursurilor vor fi valorificate materialele produse ca suport de curs în cadrul 
sesiunilor de formare derulate în perioada pilot a proiectului. Un rol important vor avea 
de asemenea „Child Rights Resource Package” şi Manualul de implementare realizat 
de UNICEF. Participanţilor le vor fi oferite materialele suport în format electronic. 
Sesiunile se vor organiza pe parcursul a două zile fiecare, cu sprijinul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării. 
 
6.1.2. Formarea Consiliului Naţional al Elevilor 
 
Se va realiza în cadrul unei tabere de vară cu durata de 3 zile. Activitatea se va 
desfăşura modular, astfel încât să se poată cuprinde în paralel toţi cei 80 de membri ai 
Consiliului Elevilor. 
Modulele propuse pentru formare sunt: 
Convenţia Drepturilor Copilului – un instrument pentru schimbare 
Drepturile copilului - Drepturile omului 
Principiile Convenţiei: interesul superior al copilului, nediscriminarea, participarea şi 
opinia copilului, dezvoltare şi supravieţuire 
Avocatul elevului - un instrument al apărării drepturilor copilului în şcoli 
Activitatea de formare va avea un caracter interactiv, procesul de învăţare fiind unul 
participativ. Co -moderatori ai atelierelor vor fi elevi - avocaţi din cele 8 şcoli pilot. 
 
6.2. Elaborarea unui pachet de formare necesar autosusţinerii proiectului 
 
Pachetul de formare va cuprinde un curriculum şi manualul suport necesar activităţilor 
de formare. Curriculumul se va realiza de către un grup de specialişti (5-6 persoane) 
care va cuprinde experţi în problematica drepturilor copilului din cadrul echipei de 
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implementare şi cadre didactice cu experienţă în domeniul metodicii şi planificării 
disciplinelor şcolare. Curriculumul va sta la baza unui curs care să fie oferit profesorilor 
prin intermediul Caselor corpului didactic şi care să sprijine realizarea în şcoli a unei 
discipline opţionale referitoare la drepturile copilului şi  constituirii structurii specifice a 
Avocatului elevilor, ca exerciţiu practic de implicare a elevilor înşişi în promovarea 
drepturilor lor.  
 
6.2.1. Un Centru mobil de formare va fi constituit sub egida MedC. În cadrul centrului 
vor fi nominalizaţi  un număr de experţi (6-8) în problematica drepturilor copilului care 
să poată susţine în şcoli sau la nivel de unitate administrativă (oraş, judeţ) sesiuni de 
formare a cadrelor didactice şi a elevilor, în funcţie de solicitările acestora. Existenţa 
centrului va fi semnalată prin situl MedC, a APDD – Agenda 21 şi UNICEF. 
 
6.3 Implicarea instituţiilor  academice în promovarea Drepturilor copilului  
 
Cu sprijinul MEdC vor fi identificate 8 instituţii de învăţământ superior care să integreze 
problematica drepturilor copilului în formarea iniţială a cadrelor didactice. Experienţa 
SNSPA va constitui un „Study case” şi va fi prezentată în cadrul unei întâlniri cu 
reprezentanţi ai instituţiilor identificate. 
Întâlnirea se va realiza pe parcursul unei zile la sediul SNSPA şi va reuni reprezentanţi 
ai UNICEF şi MedC 
 
6.4 Studiul privind gradul de exercitare a drepturilor copilului în şcoli 
 
Propunerea realizării unui asemenea studiu a fost formulată de către reprezentanţii 
avocaţilor elevilor în cadrul workshopului de la Sărata Monteoru. Studiul a cuprins un 
număr de 1600 de subiecţi din cele 8 licee pilot. A fost realizat de o echipă de studenţi 
ai Facultăţii de Sociologie din cadrul Universităţii Bucureşti, coordonaţi de un cadru 
didactioc de specialitate. Studenţii au colaborat cu conducerea unităţilor şcolare şi au 
instruit şi supervizat operatorii de teren, astfel încât în completarea chestionarelor 
subiecţii să respecte exigenţele metodologiei specifice anchetelor de opinie. Studiul s –
a concentrat pe un set de drepturi cu relevanta pentru statutul de elev al subiecţilor. 
Principalele drepturi care au fost cuprise în studiu se referă la modul şi gradul in care 
se respecta in scoala respectivă dreptul copilului la opinie si participare, dreptul la 
educatie  şi informare, libertatea de exprimare, de gândire şi conştiinţă, dreptul la 
nediscriminare.  
Studiul va fi tipărit în 2000 de exemplare şi va fi diseminat în rândul elevilor şi a 
cadrelor didactice din şcolile pilot şi, prin intermediul MedC şi a inspectorilor şcolari, va 
fi distribuit la nivel naţional. 
De asemenea studiul va fi diseminat prin situl asociaţiei Asistenţă şi programe pentru 
dezvoltare durabilă – Agenda 21 şi al MEdC. 
Prin această activitate se crează deschiderea către transformarea Avocatului elevilor 
într-o structură  - catalizator a unui complex de activităţi (campanii, studii, identificare 
de cazuri, publicatii etc) prin care drepturile copilului să fie cunoscute şi respectate în 
scoli. 
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6.5. Evaluarea proiectului 
 
Evaluarea proiectului va fi un proces permanent care va stimula echipa proiectului să 
adopte cele mai eficiente soluţii pentru atingerea obiectivelor propuse.  
Evaluarea impactului va măsura eficienţa proiectului, concentrându-se asupra 
rezultatelor activităţilor propuse şi asupra schimbărilor produse în urma derulării  
acestora. 
De asemenea, se va evalua constant input-ul prin analiza resurselor necesare pentru 
operaţionalizarea proiectului. 
Analiza procesului va furniza informaţii despre utilizarea resurselor.  Ea va viza tipurile 
de activităţi dezvoltate, beneficiarii, resursele, problemele de ordin practic apărute pe 
parcurs, respectiv modalităţile în care aceste probleme au fost rezolvate. În plus, se va 
monitoriza procesul pentru a obţine informaţii la zi despre felul în care se desfăşoară 
implementarea proiectului, despre problemele care apar şi despre felul în care acestea 
pot fi soluţionate. 
Evaluarea va fi atât cantitativă cât şi calitativa şi va respecta termenii stabiliţi prin 
contract cu UNICEF.  
Rezultatele evaluării vor fi prezentate în raportul intermediar şi cel final.   
 
O conferinţă de presă finală va prezenta experienţa acumulată pe parcursul celor 3 
ani de derulare a proiectului. 
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Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Buzău, judeţul 
Buzău   
1. Ionescu Silvia – profesor 
2. Perianu Ruxandra – elev 
3. Vasiloiu Mădălina Elena – elev 
4. Pavel Florina Diana – elev 
5. Şerban Ana – elev 
6. Zgură Tania – elev 
 
Grupul Şcolar Industrial Berca, judeţul Buzău 
1. Goidescu Ion – director 
2. Manta Ion – profesor 
3. Manole Andrei Ginel – elev 
4. Stanciu Marius – elev 
5. Băceanu Andreea – elev  
6. Briceag Ioana – elev 
7. Croitoru Sorin – elev 
 
Grupul Şcolar "Pamfil Şeicaru", Ciorogârla, judeţul 
Ilfov 
1. Cehan Irina – profesor 
2. Rusu Nicoleta – profesor 
3. Despa Ancuţa – elev 
4. Drăgan Elena – elev 
5. Ivaşcu Silvia – elev 
6. Dumitrică Marilena – elev 
 
Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu”, Bucureşti 
1. Cîmpeanu Elena – profesor 
2. Enache Renato – profesor 
3. Eremia Irina – elev 
4. Ioniţă Anamaria Anduena – elev 
5. Creţu Alexandra Corina – elev 
6. Popescu Ioana Roua – elev 
7. Niţă Ioana Alexandra – elev 
 
Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii 
„Gheorghe Airinei”, Bucureşti 
1. Ilie Gabriela – profesor 
2. Andreiana Claudia – elev 
3. Căldăraru Denisa – elev 
4. Mirică Liviu – elev 
5. Şuţă Octavian – elev 
6. Armaşu Andreea – elev 
 

Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, Bucureşti 
1. Buiu Simona – profesor 
2. Popa Monica – profesor 
3. Ion Marius – elev 
4. Ichim Elena – elev 
5. Miu Adrian – elev 
6. Şonţică Elena – elev 
7. Pîslaru Mădălina – elev 
 
Grup Şcolar Agricol „Viaceslav Harnaj”, Bucureşti 
1. Mihaela Dobriţoiu – profesor 
2. Badea Monica – elev 
3. Dinu Ştefan – elev 
4. Ilie Gabriela – elev 
5. Eduţanu Andrei – elev 
6. Şerban Daniela – elev 
 
Colegiul Economic „Viilor”, Bucureşti 
1. Oancea Mihaela – profesor 
2. Nicolai Ştefan – elev 
3. Zaharia Elena – elev 
4. Baran Georgiana – elev 
5. Dinescu Eugenia - elev 
6. Slavuţeanu Dana - elev membru AE 
7. Budei Elena - elev membru AE    

Lista participanţilor: 
Echipele Avocatului elevului din licee: 




