
Programul de educaţie alternativă pentru minorii aflaţi 
în detenţie 

 
Scop: crearea unei structuri de activităţi de grup sub forma unui concurs de creaţie, activităţi de grup în cadrul cărora se 
dezvoltă abilităţi pro-sociale şi se transmite informaţie relevantă minorilor cu ajutorul activităţilor artistice, literare şi 
sportive. 

 

 
Perioada de desfăşurare: decembrie 2003 – august 2004 

 
 Obiective: 

• Accesul minorilor la o formă de educaţie alternativă în scopul facilitării 
reintegrării - Abilităţile urmărite: comunicare, controlul furiei, controlul timpului, 
negociere, planificare.  

• Îmbunătăţirea imaginii minorului aflat în detenţie - Concursul de creaţie finalizat 
printr-o întrecere organizată sub forma unui spectacol la care vor fi invitaţi elevi 
ai unui liceu din capitală. Evenimentul va fi mediatizat iar minorii din penitenciar 
vor avea ocazia să îşi prezinte munca dar şi să vorbească despre consecinţele 
dezastruoase ale comportamentului infracţional mai ales în minorat. 

 
  
 
Scurtă descriere a proiectului:  
 
Proiectul constã în crearea unei structuri de activitãţi de grup sub forma unui concurs de 
creaţie, activitãţi de grup în cadrul cãrora se dezvoltã abilitãţi pro-sociale şi se transmite 
informaţie relevantã minorilor cu ajutorul activitãţilor artistice, literare şi sportive. 
Activitãţile desfãşurate au fost structurate pe 5 etape care se succed în mod logic, acestea 
fiind: 
 
1. Discutarea temelor de concurs 
 
2. Selecţia grupurilor 
 
3. Creaţie şi repetiţii 
 
4. Derularea concursului 
 
5. Întâlnire cu elevii unui liceu. 



 
Toate aceste etape au fost desfãşurate pe secţiunile teatru, graficã, muzicã, 
literatura/jurnalism şi sport 
 
  
 
Grup ţintă: minorii aflaţi în detenţie în Penitenciarul de Minori si Tineri Craiova. 
 
  
 
Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Phare 
 
  
 
Rezultate: 

• Crearea echipei de intervenþie formatã din 4 asistenþi sociali, 2 psihologi, 3 
specialiºti (1 actor, 1 jurnalist si 1 grafician), echipa instruitã în utilizarea 
metodelor de educaþie prin teatru; 

• Crearea unei trupe de teatru, a unui club de graficã, a unei formaþii de percuþie şi 
a unui cerc de jurnalism în cadrul cãruia s-a realizat revista penitenciarului; 

• Constitutirea unui numãr de 15 grupuri de lucru (câte 2 grupuri pe fiecare 
secţiune; 

• Implicarea în mod direct a 3 specialişti din cadrul penitenciarului în activitãţile 
desfãşurate; 

• 100 de beneficiari ai proiectului (minori şi tineri detinuţi) şi-au îmbunãtãţit 
cunoştinţele, deprinderile de a comunica şi au experimentat modalitãţi artistico-
plastice de exprimare; 

• Un numãr de 30 de elevi dintr-un liceu din Craiova au fost informaţi în cadrul 
unui spectacol realizat de participanţii la grupurile de lucru din Penitenciar cu 
privire la efectele în plan personal ale sãvârşirii de infracţiuni; 

Realizarea a 2 sesiuni de concurs cu premierea câştigãtorilor şi mediatizarea rezultatelor. 
 
  
 
Echipa: 

• coordonator – Mihaela Săsărman, 
• asistenţi sociali – Mihai Tănăsescu, Narcis Musat, Lucian Caciamac și Mihail 

Alina; 
• Sorin Dinculescu - actor 
• Cosmin Zidureanu - jurnalist 
• Claudiu Chihaiescu - grafician 
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