
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.crt. Clasa pregătitoare - Clasa a II-a Clasa a III-a - Clasa a IV-a Clasa a V-a -Clasa a VIII-a Clasa a IX-a - Clasa a XII-a

1 Comunitatea în care trăim

Comunitatea în care trăim. Raporturile cu 

ceilalţi membri ai comunităţii Democraţie şi societate Democraţie şi societate

2 Comportamente bazate pe norme

Norme şi comportamente (prosociale, 

antisociale)

Norme şi comportamente (prosociale, 

antisociale)

Norme şi comportamente (prosociale, 

antisociale)

3

Cine sunt eu? Elemente relevante 

pentru identitatea copilului Cine sunt eu? Atribute de identificare Atribute de identificare Atribute de identificare

4 Drepturile copilului. Drepturile mele

Drepturile copilului. Am drepturi şi 

îndatoriri

Drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale omului

Drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale omului

5

Eu şi faptele mele. Răspund pentru 

ceea ce fac?

Eu şi faptele mele. Răspund pentru ceea 

ce fac? Faptele mele şi consecinţele acestora

Faptele penale şi consecinţele săvârşirii 

lor

6

Familia şi familia extinsă. Violenţa în 

familie

Familia şi familia extinsă. Violenţa în 

familie

Familia şi familia extinsă. Violenţa în 

familie

Familia şi familia extinsă. Violenţa în 

familie

7

Cum ne raportăm la comunicarea în 

spaţiul virtual?

Comunicarea şi spaţiul public virtual. 

Pericolele din spaţiul social-media 

Comunicarea şi spaţiul public virtual. 

Pericolele din spaţiul social-media 

8

Ce este şi cum funcţionează statul de 

drept Statul de drept şi funcţionarea acestuia

9

Aspecte generale privind cadrul 

juridic naţional, european şi 

internaţional

Aspecte generale privind cadrul juridic 

naţional, european şi internaţional

10

Implicarea în procesul judiciar. 

Audierea minorilor 

Implicarea în procesul judiciar. 

Audierea minorilor 

11

Drepturile personalităţii. Dreptul la 

imagine

Drepturile personalităţii. Dreptul la 

imagine



 

12

Implicarea în procesul decizional la 

nivelul unităţii de învăţământ, la 

nivelul comunităţii şi la nivel naţional

Implicarea în procesul decizional la 

nivelul unităţii de învăţământ, la nivelul 

comunităţii şi la nivel naţional

13 Bullying Bullying

14 Sistemul judiciar din România

15

Cetăţenia naţională şi cetăţenia 

unională

16 Capacitatea de exerciţiu

17 Dreptul la muncă şi voluntariatul

18 Traficul de fiinţe umane

19

Relaţia cu autorităţile publice centrale, 

locale şi alte autorităţi

20

Implicarea în procesul judiciar. 

Audierea minorilor

21

Medierea. Formă alternativă de 

soluţionare a conflictelor

22 Consumul de droguri

24

Traficul şi consumul ilicit de droguri, 

precum şi operaţiunile cu produse 

susceptibile de a avea efecte 

psihoactive

25

Aspecte privind procesul legislativ din 

România

26 Delicvenţa juvenilă


