
 

 

 

Tabăra gratuită de educație juridică pentru adolescenți  
 

 

Summer Legal Academy, 2022 

by VeDem Just 

 

- condiții de înscriere și agenda propusă - 

 

Anunț oficial Explicații ne-oficioase 😊 

Proiect: Summer Legal Academy - tabără tematică, de 

educație juridică pentru adolescenți, ediția a patra, 

2022.  

Edițiile anterioare au avut loc la Turda și Suceava (2019) 

și la Costinești (2021). Au trecut prin taberele noastre 

100 de tineri. Instantanee și testimoniale de la edițiile 

anterioare găsiți la AICI.  

Denumire ediție: „Make Law, Not War”.  

 

Conflictele dintre indivizi, autorități și state pot fi 

prevenite sau stopate numai dacă sunt stabilite reguli și 

dacă acestea sunt respectate. Cu cât le cunoaștem mai 

devreme, cu atât mai repede putem acționa. 

Organizator: asociația neguvernamentală VeDem Just. 

 

Asociația este prezentată AICI. Suntem prieteni ai 

elevilor încă din anul 2015: mergem la ei în școli, ei vin 

în tribunale...în vizită. Nu trebuie să ne credeți pe 

cuvânt, convingeți-vă de activitățile noastre chiar AICI. 

Parteneri: Fundația Friedrich Naumann și Sindicatul Cei care doresc să sprijine astfel de activități sunt rugați 

http://www.facebook.com/Academiadeeducatiejuridica
http://www.vedemjust.ro/
http://www.educatiejuridica.ro/
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Grefei Judiciare „Dicasterial”.  să ne contacteze. 

Perioada: 16-21 august 2022. Ca să nu fie nici prea cald, nici prea frig. 

Locul: comuna Berca, Pensiunea „Casa Matei”, județul 

Buzău. 

Dați o raită pe AICI ca să vedeți de ce i-am ales pe cei 

care ne vor găzdui în acest an. 

Costuri: cazarea în camere de 2-4 paturi, după gen și 

preferințe, dar și cele trei mese pe zi, sunt suportate în 

întregime de asociația VeDem Just. Transportul este 

însă în sarcina fiecărui beneficiar. 

Așadar, noi dăm casa și masa, voi doar să găsiți 

modalitatea de a ajunge la noi. 

Activități: 

- Exerciții de înviorare; 

- Tematică legală; 

- Întreceri sportive; 

- Seri culturale; 

- Altele. 

 

Daaaa, știiiim, trezitul devreme va fi nașpa. Dar vom 

face lucruri serioase în prima parte a zile și ne vom 

distra în a doua ei parte. 

 

Beneficiari: 30 de elevi adolescenți, cu spirit de 

inițiativă, dispuși să învețe elemente din sfera legii și 

justiției care să le folosească ulterior nu atât în mod 

individual, cât mai ales pentru a le răspândi în rândul 

colegilor. 

 

Subscribe, like and share! 

 

Criterii de selecție: 

- Domiciliul: în România sau Republica Moldova; 

- Nivelul de educație: elevi care în anul școlar 2022-

2023 vor fi în clasa a X-a sau a XI-a; 

- Datele personale introduse în ACEST formular; 

- Interviu online cu cei preselectați: motivația înscrierii 

în tabără și idei de răspândire a informațiilor. 

 

 

Înainte de toate, asigurați-vă că aveți acordul cel puțin 

a unui părinte pentru a participa în tabără. 

 

Calendar selecție:  

- Anunț tabără: 3 iulie 2022; 

- Depunere candidaturi 4-18 iulie 2022;  

- Preselecție: 19 iulie 2022;  

- Interviuri online cu cei preselectați: 20-27 iulie 2022;  

- Selecție: 28 iulie 2022; 

- Comunicare rezultate: 29 iulie 2022; 

- Semnare contract între VeDem Just și fiecare 

participant (individual pentru majori; cu acordul unui 

părinte, pentru minori): 30 iulie-5 august 2022.  

 

 

 

Respectarea strictă a condițiilor este un criteriu de 

selecție. 

 

 

Supraveghetori: opt adulți.  Membri/voluntari VeDem Just. 

Lectori: șapte adulți.  Un polițist, un grefier, un avocat, un mediator, un 

judecător, un inspector A.N.A și un ONG-ist. 

Subiecte abordate: 

Ziua I: „Diversitatea reclamă toleranță sau generează 

 

- Drepturi și îndatoriri; reguli de purtare și de 

http://www.casa-matei.ro/
https://forms.gle/NgHs6pvmKUSWmRx27
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războaie?”  

 

Ziua a II-a: „Online-ul: real sau virtual?”; 

 

 

Ziua a III-a: zi culturală și sportivă; 
 

 

 

 

Ziua a IV-a : „Pentru o viață sănătoasă”  

 

 

 

Ziua a V-a: „Protejarea categoriilor vulnerabile: femei, 

copii, minorități religioase și sexuale”  

 
 

Ziua a VI-a: „De la prezent spre viitor”  

soluționare a conflictelor dintre indivizi, autorități și 

state; procese judiciare naționale și internaționale;  

- Reguli de securitate și de siguranță pe internet și dark 

web; libertatea de exprimare și limitele ei; stalking, 

revenge porn, șantajul; 

- Vizită la Muzeul Județean de Istorie și Muzeul 

Chihlimbarului; sau vizită la Vulcanii Noroioși și 

competiție sportivă; 

- Reguli privind vânzarea și consumul de alcool, droguri 

și medicamente; sfaturi privind stresul, odihna și 

sportul; reguli de protejare a naturii și de circulație;  

- Legislația de prevenire și combatere a violenței 

domestice și a abuzurilor sexuale; bullying; libertatea de 

conștiință și religie; legislația națională și practica CEDO 

privind minoritățile; 

- Instrumente de implicare civică; apărătorii drepturilor 

omului; anticorupția; procesul electoral. 
 

Regulamentul taberei: este disponibil AICI. 
 

 

Ca toată lumea să fie în siguranță, citiți-l bine! 

Obiective: 

- Sensibilizarea și familiarizarea tinerilor cu elemente de 

educație juridică; 

- Identificarea modalităților optime ca beneficiarii să 

devină ambasadori ai educației juridice; 

- Răspândirea de către participanți către alți tineri a 

informațiilor dobândite; 

- Selectarea voluntarilor pentru următoarele acțiuni ale 

VeDem Just. 

 

Ne facem un bagaj de cunoștințe legale esențiale, din 

care vom da și altora. 

 

 

 

Detalii puteți obține: 
- educatiejuridica@vedemjust.ro; 
- tel. +004-0742.18.25.81. 

 

Deși noi credem că am fost destul de clari. 

 

Înscrieți-vă AICI și anunțați si pe alții!  
 

Vă contactăm în curând! Succes tuturor! 

 

 

 

 

Coordonatori: 

Jurist, Lucian Checheriță – președinte VeDem Just 

Judecător, Cristi Danileț – responsabil program de educație juridică 

https://educatiejuridica.ro/wp-content/uploads/2022/07/Regulament-LA4.pdf
https://forms.gle/NgHs6pvmKUSWmRx27

