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AVOCATUL ELEVULUIAVOCATUL ELEVULUI
i i î i i î iAvocatul Elevului şi-a început activitatea în martie 

2005 ca proiect pilot, sub egida Asociaţiei de 
Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare DurabilăAsistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă –
Agenda 21 în colaborare cu UNICEF, cu scopul 
explicit de a promova drepturile elevului în şcoală.p p p ş



OBIECTIVEOBIECTIVE
Acum in al treilea an al existenţei 

sale proiectul reuşeşte să se autosusţinăsale proiectul reuşeşte să se autosusţină 
având aceleaşi obiective ca la început: 

• educarea elevilor pentru cunoaşterea 
drepturilor lor şi a responsabilităţilor 
corelate acestora, 

î li i di• crearea în şcoli a unui mediu 
favorabil pentru exercitarea de către 
elevi a dreptului la opinie şi liberă 
exprimare, 

• formarea de deprinderi şi atitudini 
specifice pentru viitoarea viaţă de adultspecifice pentru viitoarea viaţă de adult 
într-o societate democratică 

• îmbunătăţirea climatului de muncă şi ţ ş
a relaţiilor dintre elevi şi profesori.



C ?Cu ce ne ocupam?

• Avocatul Elevului îşi propune sa aplaneze 
probleme de genul :

- Conflicte între profesori şi eleviConflicte între profesori şi elevi
- Conflicte între elevi
- Conflicte între elevi si parinti
- Rasism- Rasism
- Discriminare de orice fel



Cum ne pregatim
Pentru ca activitatea desfăşurată să fie de calitate, 

Avocatul Elevului a început prin a se pregăti în 
domenii precum :

• cunoaşterea drepturilor copilului,cunoaşterea drepturilor copilului, 
• comunicare, 

t l fli t l (î t ât ţi• managementul conflictelor, (întrucât nu poţi 
promova ceea ce nu cunoşti tu însuţi),
şi a continuat prin lucrul direct cu elevii, 
diseminând informaţia în cadrul unor întâlniri de 

bli i igrup sau publicitate internă.



• Unul dintre cele mai importante produse ale structurii este 
Studiul privind respectarea drepturilor copilului în şcoliStudiul privind respectarea drepturilor copilului în şcoli
realizat în perioada noiembrie 2006 - mai 2007, în 
parteneriat cu Facultatea de Sociologie şi Asistenţă p g ş ţ
Socială, sub îndrumarea Ministerului Educaţiei, Cercetării 
şi Tineretului şi a UNICEF, studiu care se doreşte un 
instrument suport pentru viitoarele acţiuni întreprinse în 
cadrul proiectului şi care alături de schema prezentată mai 
josjos

• Depunerea sugestiilor/reclamaţiilor la cutia poştală  a 
Avocatului ElevuluiAvocatului Elevului 



Diagrama rezolvarii reclamatiilor



Cu ajutorul profesorilor care coordonează departamentele 
constitutive ale structurii, elevii au şansa de a se implica in , ş p
proiecte dintre cele mai diverse (şcolare şi extraşcolare, 
comunitare sau sociale) care le dau posibilitatea să îşi pună în 
valoare calităţile şi în acelaşi timp să înveţe şi să îşi dezvolte 
noi aptitudini, atât de necesare în societatea actuală, conform 
scopurilor educaţiei aşa cum sunt prevăzute de Convenţiascopurilor educaţiei, aşa cum sunt prevăzute de Convenţia 
ONU cu privire la drepturile copilului (dezvoltarea 
personalităţii şi a talentelor copilului, pregătirea copilului p ţ ş p , p g p
pentru viaţa activă ca adult, cultivarea respectului pentru 
drepturile fundamentale ale omului, eliminarea ignoranţei şi a 

lf b i l i f ili l i iil lanalfabetismului, facilitarea accesului tuturor copiilor la 
cunoştinţe ştiinţifice şi tehnice, la învăţământ modern, educarea 
copilului in spiritul respectului faţă de mediul natural)copilului in spiritul respectului faţă de mediul natural).


