
 1 

             

Program de prevenire a delincvenţei juvenile, a consumului de tutun, alcool şi droguri 

în rândul elevilor de liceu din cadrul 

Colegiului Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi 

 

 

Dependenți de libertate 
 

1. Justificarea proiectului 

Proiectul îşi propune să implementeze un program multidisplinar de prevenire a 

delincvenţei juvenile şi de educaţie antidrog în Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” 

din Rădăuţi, prin care să se asigure accesul tuturor categoriilor interesate (elevi, părinţi, 

cadre didactice) la informaţii pertinente, reale si corecte cu privire la fenomenul 

delincvenţei juvenile şi al consumului de droguri, la efectele consumului şi la serviciile 

existente în domeniu. Se doreste astfel îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe al tinerilor 

cu privire la aceste domenii, fapt ce va contribui la reducerea factorilor de risc care pot 

determina debutul acestor abateri. 

 În acelaşi timp, se urmăreşte implicarea celorlalţi factori cu rol determinant în 

educarea tinerilor – părinţii şi cadrele didactice din şcoală - astfel încât printr-o 

intervenţie concertată să se asigure un climat care să determine, pe termen lung, 

diminuarea procentului de elevi consumatori de tutun, alcool şi droguri sau delincvenţi. 

De asemenea, în continuarea programului informativ se doreşte motivarea elevilor pentru 

implicarea  lor în proiecte concrete de prevenire şi oferirea posibilităţii de a-şi valorifica 

în mod constructiv timpul liber.  

            Având în vedere că atât delincvenţa juvenilă, cât şi nivelul consumului de alcool, 

tutun şi droguri ilegale înregistrează o evoluţie îngrijorătoare, se impune derularea unor 

asemenea activităţi, care să determine tinerii să opteze pentru un stil de viaţă sănătos.  

De asemenea, aceste informaţii sunt trasnmise părinţilor în cadrul unor întâlniri 

organizate de către profesorii diriginţi cu acest scop.  

 

2. Organizatori:  

Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi în parteneriat cu Asociația Părinților 

CNEH 

 

3. Obiectiv general: 

Prevenirea delincvenţei juvenile şi a consumului de tutun, alcool şi droguri in rândul 

elevilor de liceu din cadrul Colegiului National “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi 
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4. Obiectivele specifice: 

1. Creşterea nivelului de informare al elevilor, părinților și implicarea lor în 

activităţi de prevenire delincvenţei juvenile şi a  consumului de droguri (cf. Strategiei 

Naţionale Antidrog, cap. II, pct. A, al. 3 „Sensibilizarea şi educarea populaţiei şcolare în 

scopul evitării consumului experimental/recreaţional de droguri şi trecerii de la acesta la 

cel regulat”) 

2. Creşterea nivelului de informare al părinţilor şi cadrelor didactice din şcoala 

selectată cu privire la problemele asociate consumului de droguri (cf. Strategiei 

Naţionale Antidrog, cap. II, pct. B, al. 1 „Sensibilizarea, conştientizarea şi motivarea 

părinţilor în vederea implicării active, obiective şi corelate a acestora cu celelalte arii de 

intervenţie preventivă”) 

3. Oferirea unor alternative de petrecere a timpului liber pentru elevi, prin care să 

fie promovat un stil de viaţă sănătos (cf. Strategiei Naţionale Antidrog, cap. II, pct. A, 

al. 1 – „Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o 

formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului 

liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri”) 

4. Diseminarea rezultatelor în vederea informării comunităţii cu privire la rezultatele 

proiectului şi utilizarea acestei experienţe ca bază de lucru pentru implementarea unor 

proiecte similare în principalele unităţi de învăţământ din municipiul Timişoara (cf. 

Strategiei Naţionale Antidrog, cap. II, pct. A, al. 1.19 – „Desfăşurarea anuală în şcolile 

din zonele prioritare a 1-2 programe de prevenire a consumului de droguri şi dezvoltarea 

de activităţi preventive punctuale în celelalte unităţi şcolare”) 

 

5.  Echipa de implementare: 

 Voluntari – elevi din cadrul CSE din Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” 

Rădăuţi 

 Prof. Lăzărescu Luminița,  director adjunct 

 Prof. Lăzărescu Antoneta, responsabil nivelul claselor a IX-a 

 Prof. Coajă Gabriela, responsabil nivelul claselor a X-a 

 Prof. Leon-Postolache Miriam, responsabil nivelul claselor a XI-a 

 Prof. Băeșu Aspazia responsabil nivelul claselor a XII-a 

 Burgehaua Alexandra, cls. a XI-a, președintele CSE 

 

6. Grupul ţintă 

            Elevii, părinţii şi profesorii Colegiului Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi 

 

7. Beneficiari:  

 

Beneficiarii direcţi: 

 -elevii Colegiului Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi 

- părinţi 

- cadre didactice de la Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi 

 

 

Beneficiarii  indirecţi ai proiectului: 

 - comunitatea locală 
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 -  mass media 

8. Activitățile proiectului  

1. Tema activității:Campanie de informare a părinților asupra cauzelor, efectelor și 

consecințelor consumului de droguri  

2. Tipul activității: dezbatere în cadrul comitetelor de părinți pe clasă 

3. Titlul activității– Scrisoare către părinți  

4. Responsabili Dir. Adj.Lăzărescu Luminița , Consilier educativ, prof. Leon-Postolache 

Miriam 

5. Perioada  și data desfășurării: 20-30 ianuarie 2016 

 

1. Tema activității:Campanie de informare a elevilor asupra cauzelor, efectelor și 

consecințelor consumului de droguri  

2. Tipul activității: dezbatere în cadrul orelor de dirigenție, informare prin elevi voluntari 

și postere 

3. Titlul activității–  Dependenți de libertate 

4. Responsabili Resp. Comisia diriginților Mitrofan Nicoleta, Consilier educativ, prof. 

Halip Beatrice 

5. Perioada  și data desfășurării: 10-20 februarie 2017 

 

1. Tema activității:Campanie de informare a elevilor asupra cauzelor și consecințelor 

acțiunilor delincvente 

2. Tipul activității: informare în cadrul orelor de dirigenție clasele a IX-a a X-a – invitat 

reprezentantul Poliției 

3. Titlul activității–  De la independență la delincvență 

4. Responsabili Resp. Comisia diriginților Mitrofan Nicoleta, prof. Leon-Postolache 

Miriam, prof. Chelba Mirela 

5. Perioada  și data desfășurării: 10-20 martie 2017 

 

1. Tema activității:Campanie de informare a elevilor asupra cauzelor și consecințelor 

acțiunilor delincvente 

2. Tipul activității: informare în cadrul orelor de dirigenție clasele a IX-a a X-a – invitat 

reprezentantul Poliției 

3. Titlul activității–  De la independență la delincvență 

4. Responsabili Resp. Comisia diriginților Mitrofan Nicoleta, Consilier educativ, prof. 

Lăzărescu L, agent politie Lupăștean Florentina 

5. Perioada  și data desfășurării: 10-20 martie 2017 

 

1. Tema activității:Campanie de informare a elevilor asupra consecințelor consumului de 

droguri asupra sănătății. 

2. Tipul activității: informare și discuții cu medici invitați (părinți voluntari în cadrul 

proiectului) 

3. Titlul activității–  Consumul de droguri și sănătatea 

4. Responsabili Resp. Comisia diriginților Mitrofan Nicoleta, Consilier educativ, 

prof.Halip Beatrice, director adj. prof. Lăzărescu Luminița 

5. Perioada  și data desfășurării: 1-10 aprilie 2017 

 


