
Elevii Colegiului Naţional Emil Racoviţă din Iaşi, implicaţi în lupta 

împotriva consumului de droguri 

Proiectul antidrog „Preţuieşte-ţi viaţa” a demarat în luna martie a acestui 

an, echipa formată din elevii Colegiului Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi – Ioana 

Olariu, Andreea Muşcheru, Lazăr Sebastian şi Chontas Panagiotis  realizând 

o serie de activităţi adresate în principal elevilor de liceu, având ca obiectiv 

reducerea tentaţiilor consumului de substanţe psihotrope.  

Timp de două luni de zile, cei patru elevi au susţinut conferinţe antidrog pe 

tema prevenirii consumului de droguri, fiind vizate dobândirea de către copii a 

informaţiilor corecte despre ce înseamnă drogurile şi conştientizarea riscurilor 

asociate consumului. 

Membrii echipei de proiect au diseminat informaţiile despre riscurilor 

consumului de droguri în mai multe şcoli din Iaşi, dar şi în unităţi şcolare din 

mediul rural, obiectivul principal al iniţiativei fiind identificarea unor strategii de 

a evita consumul de droguri şi a modului în care curiozitatea şi presiunea 

grupului influenţează comportamentul de consum. Datele obţinute pe baza 

chestionarelor completate de 138 de elevi au fost analizate ulterior, fiind 

elaborat un studiu privind investigarea informaţiilor deţinute de elevi cu privire 

la consumul de droguri. 

 Pentru a fi cât mai aproape de modul de gândire al tinerilor şi pentru a le 

capta atenţia într-un mod inedit, elevii din echipa de proiect au conceput un 

joc, în care personajul principal botezat „Augustin” înfruntă tentaţiile 

consumului de droguri şi alege un stil de viaţă sănătos.  

Proiectul „Preţuieşte-ţi viaţa!”, implementat de elevii Colegiului Naţional 

Emil Racoviţă Iaşi coordonaţi de profesoara de biologie Alina Daniela Bîrliga 

în colaborare cu consilierul şcolar, profesorul Ana Zamfir, a participat în data 

de 15 iunie 2015 la etapa judeţeană a concursului naţional de proiecte 

antidrog „Împreună”, organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în 

colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog. Comitetul de evaluare din cadrul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi a clasat proiectul „Preţuieşte-ţi viaţa” pe 

locul I, fiind selectat să reprezinte judeţul Iaşi la faza naţională ce se va 

desfăşura la sfârşitul lunii august.  



„Adolescenţii tind să adopte comportamente de risc, precum consumul de 

droguri. Proiectul „Preţuieşte-ţi viaţa!” îşi propune sensibilizarea tinerilor cu 

privire la efectele negative ale substanţelor stupefiante şi în acelaşi timp 

urmărim promovarea unor modalităţi  sănătoase de petrecere a timpului liber. 

Pe viitor ne propunem să atragem unui număr cât mai mare de elevi în lupta 

antidrog, în vederea diseminării informaţiilor referitoare la riscurile şi 

consecinţele negative asociate consumului de droguri.” a declarat Alina 

Daniela Bîrliga, profesor coordonator al proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 


