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Vii transmitem aliiturat Metodologia ~i Proiectul ,,PARINTI INFORMATI, COPII 
PROTEJATI"-2 realizat de Centrul Regional de Prevenire, Evaluare ~i Consiliere 
Antidrog Dolj. 
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Centrul de Prevenire, Evaluare ,i Consi!iere Antidrog Dolj 
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CERCETARII STIINTIFICE 

INSPECTORATUL $COLARJUDETEAN 
DOLJ 

Nr.?/Jb 

,,PARINTI INFORMA'fI, COPII PROTEJATI" - 2 

Localizare: Municipiul Craiova 
Durata proiectului: 15.09.2015-17.06.2016 
Realizator: Centrul de Prevenire, Evaluare ,i Consiliere Antidrog Dolj 
Partener: Inspectoratul $colar Jude\ean Dolj 

Echipa de proiect: 
• Specialist prevenire CPECA Dolj - scms. Geta Florescu, coordonator proiect 
• Specialist prevenire CPECA Dolj - scms. Florin Nicolai\a 
• Specialist prevenire CPECA Dolj - p.c. Gabriel Albastroiu 
• Inspector ,colar pentru educa\ie permanentii - prof. Simona Chiri\a 
• Profesori dirigin\i din unitii\ile ,colare 

Jnstificarea proiectului 
Conform Studiului GPS realizat de ANA la sfil.r~itul anului 2013, privind prevalen\a consumului de 

droguri la nivelul popula\iei generale din Romania, 1n ce prive~te debutul in consumul de substan\e, se 
lnregistreaza o v3.rsta medie de 14 ani pentru alcool, pentru tutun debutul are loc chiar lnaintea implinirii 
viirstei de 14 ani, iar cea mai mica viirsta declaratii de pentru debutul in consumul de canabis a fost de 10 ani. 

in ce prive,te consumul de substan\e noi cu proprietii\i psihoactive (SNPP), cea mai mica viirstii de 
debut declaratii a fost 12 ani, fiind experimental cu precadere de popula\ia tiiniira, cu viirsta de 15-24 ani. 

Cre~terea continua a num8.rului de persoane care ni se adreseaza pentru rezolvarea unor probleme 
legate de consumul de droguri ,i SNPP la adolescen\i ne determinii sii tratiim cu maxima seriozitate acest 
fenomen ,i astfel sa giindim noi abordiiri in elaborarea ,i dezvoltarea de proiecte coerente, structurate ~i 

eficiente de prevenire a consumului de droguri in mediul familial. 
Conducerea !SJ Dolj ,i cadrele didactice din unitii\ile ~colare acorda importan\a cuvenita prevenirii 

acestui fenornen ~i necesitatii implicarii active ~i a familiei i'n prevenirea consumului de droguri de catre 
copii, ~tiut fiind faptul ca daca piirin\ii discuta deschis cu copiii !or despre pericolul consumului de droguri, 
ace$tia var fi mai putin predispu$i sa devina consumatori decat cei care nu vorbesc cu parintii acest subiect. 

Av3.nd in vedere ca parintii sunt fornie greu de int8.lnit intr-un cadru organizat, care sa sti1nuleze 
discu\iile libere ~i sincere cu ace~tia, ca urmare a foarte bunei colaborari cu !SJ Dolj, am convenit informarea 
parintilor cu privire la acest fenomen in cadrul $edintelor cu ptirintii organizate de profesorii diriginti in anul 
~colar 2015-2016. 

Scopul proiectului: 
Proiectul urmfile$te sa realizeze int3lniri interactive de informare a 200 de parinti ai elevilor de la 5 

unitilti ~colare din municipiu.! Craiova ~i de con$tientizare a acestora, in vederea prevenirii consumului de 
droguri licite $i ilicite de catre propriii lor copii. Utilitatea proiectului consta In informarea $i COTI$tientizarca 
parintilor cu privire la riscurile consumului de tutun, alcool, medicamente, droguri $i SNPP In plan sccial $i 
familial, In dobfuldirea de catre ace$1ia a unor abilitfiti de identificare impreuna cu copiii a alternativelor la 
consumul acestor substante, precum ~i de adoptare a unui stil de viata sanatos. 
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Grup tintii: 
• Parin\ii elevilor din 5 unitati ,colare din municipiul Craiova 
• Profesorii dirigin\i implica\i Jn proiect 

Beneflciari directi: 
• 200 de parinti 

Beneficiari indirecti: 
• 200 de parinti (sotii celor care au participat la ,edinta) 
• 200 de elevi, copii ai parintilor participanti la intiilnire 

Obiectiv general: Dezvoltarea rolului proactiv al farniliilor Jn viata copiilor, in vederea formarii sau intaririi 
abilitatilor pentru cre,terea influentei factorilor de protectie, conform Planului national de actiune 2013-2016 
pentru implementarea Strategiei Nationale Antidrog 2013-2020, precum •i Planului local de ac\iune 2014-
2016 pentru implementarea Strategiei Jude\ene Antidrog 2014-2020. 

Obiective specifice: 
• Informarea a 200 de p8rinti ai elevilor din 5 unitati ~colare din municipiul Craiova cu privire la 

efectele •i riscurile consumului ilicit de droguri, serviciile oferite de CPECA Dolj, factorii de rise •i 
de protec\ie Jn consumul de droguri •i rolul familiei in prevenirea consumului de droguri cu ocazia 
,edin\elor cu parintii organizate de profesorii diriginti; 

• Facilitarea dialogului parinti - copii - profesori cu privire la beneficiile unui stil de via\a sanatos, 
rara tutun, alcool, medicamente, droguri •i SNPP, prin discu\ii libere •i puterea exemplului personal. 

Rezultate a~teptate: 
• Cre~terea gradului de informare a p3rintilor cu privire la riscurile consumului de tutun, alcool, 

medicarnente, droguri •i SNPP; 
• Dezvoltarea abilitiltilor de comunicare lntre pfilinti - copii - profesori; 
• Identificarea •i adoptarea Jmpreuna de catre parin\i •i copii a alteruativelor la consumul de substan\e. 

Activitati 
A.l. Pregatirea implementarii proiectului 

• in aceasta etapa are loc dezvoltarea instrumentelor de lucru (documente necesare Jn proiect: 
prezentari, procese-verbale, chestionare, eviden\e etc.). 

• Contactarea !SJ Dolj pentru discutarea •i semnarea proiectului. 
e Promovarea proiectului ~i informarea profesorilor diriginti din municipiul Craiova cu privire 

la desr~urarea proiectului, atilt prin postare pe site-ul !SJ Dolj, cat •i direct. 
A.2. inscrierea profesorilor diriginti prin transmiterea unei solicitfili, care se constituie anexa la proiect. 
A.3. Participarea speciali,tilor CPECA Dolj la Jntiilnirile cu parintii organizate de profesorii dirigin\i, la 
solicitarea profesorilor, in anul ,colar 2015-2016. intocmirea •i semnarea pentru fiecare activitate a 
proceselor-verbale, care constituie anexe la proiect. 
A.4. Aplicarea chestionarului de evaluare calitativa a proiectului profesorilor dirigin\i implicati. 
A.5. Evaluarea finala a proiectului. 
A.6. Eliberarea adeverintelor pentnt profesorii diriginti implicati In proiect, la solicitarea acestora. 

Evaluare cantitativii: 
Numar de unitflti $COlare inscrise In proiect; 
Numar de clase inscrise in proiect; 
Numar de activita\i desfii,urate; 
Numar de parin\i participan\i in proiect; 
Numar de chestionare aplicate. 

Evaluare calitativa 
Cre,terea gradului de informare a parin\ilor cu privire la riscurile consumului de tutun, alcool, 
medicamente, droguri •i SNPP; 
Dezvoltarea abilita\ilor de identificare •i adoptare a alternativelor la consumul de substan\e ~i a unui 
stil de via\a sanatos. 

Evaluarea calitativii a proiectului se va realize ~prin aplicarea unui chestionar de evaluare a acestuia de 
ciitre profesorii diriginfi implicafi, in perioada 1-17.06.2015, care se constituie in anexii la proiect. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

JPLANIFICAREA ACfXVllTAjrILOR JPROIECTULUI 

Activitatea Responsabil 
Termen de 
realizare 

Pregatirea implementiirii proiectului 

• Dezvoltarea instrumentelor de lucru ( documente necesare 
in proiect: procese-verbale, prezentari, chestionar, 

CPECADolj 
eviden\e etc.). 

!SJ Dolj 
07-11. 

• Contactarea !SJ Dolj pentru discutarea 'Ii semnarea 09.2015 
proiectului. 

• Promovarea proiectului ~i informarea profesorilor diriginti 
din municipiul Craiova cu privire la desfa.urarea 
proiectului, atiit printr-o notii telefonica a !SJ Dolj catre CPECA Dolj 14.09.2015-
unitii\ile de inva\iimant din Craiova, ciit 'Ii direct de catre !SJ Dolj 27.05.2016 
speciali'?tii CPECA Dolj, in cadrul diferitelor intiilniri la 
care participa. 

I 14.09.2015-
Inscrierea profesorilor dirigin\i in proiect. Profesorii dirigin\i 

27.05.2016 
Participarea speciali'?tilor CPECA Dolj la '?edin\ele cu piirin\ii 'Ii 
informarea acestora cu privire la efectele 'Ii riscurile consumului 
ilicit de droguri, serviciile oferite de CPECA Dolj, factorii de rise 

CPECADolj 16.09.2015-
'Ii de protec\ie 1n consumul de droguri 'Ii rolul familiei in 

Profesorii dirigin\i 17.06.2016 
prevenirea consumului de droguri 
Intocmirea ~i semnarea pentru fiecare activitate a proceselor-
verbale, care constituie anexe la proiect. 
Aplicarea de catre reprezentan\ii CPECA Dolj a chestionarului de 

CPECADolj 
01-

evaluare calitativii a proiectului profesorilor diriginti. 17.06.2016 

Evaluarea finala a proiectului. CPECADolj 
20-

24.06.2016 
Eliberarea, de catre coordonatorul proiectului, a adeverin\elor 

, 
Iunie -

pentru profesorii diriginti care s-au implicat in proiect, la cererea CPECADolj decembrie 
scrisa a acestora. 2016 

INSPECTOR $COLAR PENTRU 
ACTIVIT ATI EXTRA$COLARE, 

Profesor .r;JJ: .. im.oll' Chiri\a 
. (. 
I . 

GF!GF/2 ex. 
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MINISTER UL AFACERILOR INTERNE 
AGENTIA NA TIONALA ANTIDROG 

CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, 
EV ALU ARE $1 CONSILIERE ANTIDROG CRAIOV A 
Centrul de Prevenire, Evaluare ii Consiliere Antidrog Dolj 

MINISTERUL EDUCATIEI $! 
CERCETARII $TIINTIFICE 

INSPECTORA TUL $COLAR JUDETEAN 
DOLJ 

Anexa nr. 1 la nr. I ----- -----

METODOLOGIA PROIECTULUI 

Pasul 1. 
Profesorii diriginti care predau la unitiiti ~colare din municipiul Craiova studiaza 

proiectul ~i daca sunt de acord cu informarea In cadrul ~edin\elor cu parin\ii elevilor clasei la care 
sunt dirigin\i despre efectele ~i consecintele consumului ilicit de droguri ~i alternativele la consumul 
de substan\e, transmit la CPECA Dolj o solicitare scrisa, prin unul din urmatoarele mij loace: 

• pe e-mail la adresa cpeca.dolj@ana.gov.ro; 
• direct la sediul Centrului, pe str. Amaradia nr. 93-95, etajul 1, camera 115, de !uni 

pi\na vineri, lntre orele 08.00-16.00; 
• la numarul de fax 0251-415.460. 

Solicitarea se va transmite cu eel pu\in 5 zile lucratoare lnainte de ~edin\a cu parin\ii, iar In 
continutul sau se vor preciza data ~i ora lnti\lnirii cu parintii, precum ~i numarul de telefon la care 
poate fi contactat profesorul diriginte. 

Pasul 2. 
in urma analizarii situa\iei cererilor primite, un reprezentant al CPECA Dolj va contacta 

profesorii dirigin\i In ziua stabilita pentru a le comunica fie cine va participa la ~edin\a ~i a stabili 
ultimele detalii privind activitatea, fie pentru stabilirea unei alte date pentru organizarea ~edin\ei, In 
cazul In care pentru aceea,i data au fost deja transmise mai multe solicitari, depa,ind astfel 
posibilita\ile de participare ale celor 3 speciali~ti. 

Pasul 3. 
in cadrul ~edin\ei cu parin(ii, specialistul CPECA Dolj va informa parin\ii prezen(i cu 

privire la efectele ~i riscurile consumului ilicit de droguri, serviciile oferite de CPECA Dolj, factorii 
de rise ~i de protec\ie In consumul de droguri ~i rolul familiei In prevenirea consumului de droguri. 

Pasul 4. 
La finalul lnti\lnirii, specialistul CPECA ~i profesorul diriginte vor completa 'i semna 

procesul-verbal lntocmit deja In doua exemplare de coordonatorul proiectului, ci\te unul pentru 
fiecare parte. 

Pasul 5. 
Daca profesorul diriginte dore,te eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte implicarea 

sa in proiect, va depune la finalul proiectului o cerere scrisa adresata coordonatorului CPECA Doij. 

Pentru buna desfo~urare a proiectului, persoana de contact din partea CPECA Dolj este 
scms. Geta Florescu, coordonatoru/ proiectului. 
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