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                                              ARGUMENT 

 
       
              Într-o societate tehnicizată și violentă există numeroase forme negative de corupere a  

psihicului și fizicului uman, în special al adolescenților și tinerilor: consumul de alcool și de 

droguri, fumatul, violența (verbală, fizică, psihică etc) și traficul de persoane. Din 2006, ziua de 

18 octombrie a fost declarată Ziua Europeană împotriva Traficului de Persoane și se observă în 

toate statele membre UE. Din cauza numărului mare de victime și a vulnerabilităților din 

România, activitățile desfășurate cu acest prilej își propun creșterea nivelului de conștientizare a 

elevilor și părinților acestora și crearea unui mesaj comun pentru a preveni acest trafic de 

persoane. Prin acest proiect se atrage atenţia 

asupra unei probleme de actualitate, un fenomen 

ce are o amploare îngrijorătoare. "La momentul 

actual, traficul de persoane este a doua cea mai 

profitabilă afacere ilegală după traficul de droguri, 

devansând traficul de arme. Unul dintre motivele 

pentru care a devenit o afacere profitabilă este că, 

spre deosebire de droguri, o persoană poate fi 

revândută. Multe dintre victimele traficului de 

persoane provin din Sud-Est-ul Europei şi se 

încadrează în grupa de vârstă 14-18 ani, iar 

România este, în continuare, una dintre principalele ţări surse de victime ale traficului de 

persoane în Uniunea Europeană. Având în vedere faptul că adolescenţii sunt cei mai expuşi 

traficului de persoane, ne-am propus să derulăm o serie de activităţi educative prin care să 

sporim gradul de conştientizare a unei probleme destul de grave. În cadrul acestui proiect 

educaţional  am cuprins activităţi antitrafic, acestea având menirea de a informa şi de a determina 

elevii să înţeleagă această problemă, de a le arăta riscurile traficului de persoane.  

Proiectul îsi propune prin tematică și activități : 

 să ofere cadrul informativ și de acțiune pentru  combaterea și prevenirea traficului de 

persoane; 

 să formeze abilități și instrumente pentru înțelegerea cauzelor și găsirea soluțiilor de 

combatere și prevenire; 



 realizarea unui climat de cooperare școală – familie – autorități în rezolvarea acestor 

probleme. 

 
 

 
COORDONATORII PROIECTULUI :  

 Prof. Dobrincu Alina 

 

ORGANIZATORII PROIECTULUI : 

 Prof. Prisăcariu Alin, director; 

 Prof. Dascălu Vasile, director adjunct; 

 Prof. Dobrincu Alina, coordonator de proiecte si programe școlare și extracurriculare. 

 
PARTENERII PROIECTULUI  : 
     -    Primăria Darabani; 

     -    Biblioteca Darabani; 

     -    Poliția Darabani. 

 

GRUP ȚINTĂ : 

- elevii claselor VIII-XII ai Liceului ,,Dimitrie Cantemir” Darabani; 

- cadre didactice; 

- comunitatea locală. 

 

SCOPUL PROIECTULUI : 

 să asigurare cadrul informativ și de acțiune pentru combaterea și prevenirea traficului de 

persoane; 

 să formeze abilități și instrumente care să ajute tânăra generație la înțelegerea cauzelor și 

găsirea soluțiilor de combatere și prevenire; 

 realizarea unui climat de cooperare școală – familie – autorități în rezolvarea acestor 

probleme. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI : 

 informarea despre trafic de persoane; 

 formarea de abilități și instrumente pentru înțelegerea cauzelor și găsirea soluțiilor de 

combatere și prevenire; 

 dezvoltarea atitudinilor de educație pentru sănătate și educație civică; 

 stimularea şi promovarea aptitudinilor intelectuale, artistice și civice ale tinerei generații 

prin organizarea de: dezbateri, acțiuni de voluntariat, expoziţii, concursuri, programe 

artistice; 

 valorificarea și organizarea informaţiilor în: mape, albume, panouri, prezentări Power 

Point etc; 

 stimularea participării tinerei generații, a familiilor, a cadrelor didactice, a întregii 

comunități  la  activităţi extraşcolare; 

 realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice, tânăra generație, 

reprezentanţi ai comunităţii locale şi parteneri. 

 

  RESURSE: 

 

  RESURSE UMANE:  
 

- elevii claselor VIII-XII ai Liceului ,,Dimitrie Cantemir” Darabani; 

- cadre didactice; 

- comunitatea locală. 

 



        RESURSE TEMPORALE : 

 - durata proiectului : 18 octombrie 2018 

          RESURSE MATERIALE : 

- aparat foto, cameră video, imprimantă, videoproiector și ecran, PC; 

-  hârtie albă A4 (material bibliografic, chestionare, fișe, diplome), hârtie albă și color 

A4, A3 (afișe); 

- mape/dosare, folii protectoare, bibliorafturi, albume, panouri. 

 

               SURSE DE FINANTARE : 

- proprie (părinți, cadre didactice) 

- sponsorizare (Primăria Darabani 

 

              DESFĂȘURAREA  ACTIVITĂŢILOR : 

        Activitățile au urmărit creșterea gradului de conștientizare cu privire la traficul de persoane 

în rândul copiilor și adulților. Au fost explicați termenii trafic de persoane, exploatarea unei 

persoane, victimă, traficant de persoane și prezentate cauze și statistici cu privire la acest 

fenomen prin intermediul unui material power point, distribuindu-se pliante. Pentru a 

conștientiza pericolul generat de  formele diferite ale traficului de persoane, elevii au urmărit 

secvențe din documentarul ,,Nefarious”, identificându-se modalități de prevenire și soluții de 

combatere a traficului de persoane. Feedback-ul activităților s-a realizat prin prezentarea de către 

elevi a unor sloganuri, mesaje antitrafic de persoane, desene adresate potențialelor victime, 

precum ,,Naivitatea costă”, ,,Ființele umane nu au preț”, ,,Nu fi o victimă a traficanților de 

persoane”, ,,Nu te lăsa înșelat”, ,,Traficul de persoane nu iartă”, ,,Nu crede în vise false, spune 

nu  traficanților” etc. Elevii  au participat la lecțiile de consiliere și orientare „Învață sa spui nu 

!”,  „Traficul de fiinţe umane – un pericol ce poate fi evitat”. S-au realizat banere, pliante, 

mascote cu mesaje pentru marșul pentru libertate ” Nu-mi frânge aripile, vreau să zbor!” care a 

promovat acțiunile preventive și de conștientizare a elevilor și familiilor acestora despre riscurile 

traficului de persoane. S-au realizat materiale de promovare a mesajelor preventive și de 

informare care s-au afișat în școală pentru elevi și părinți.                                                           

 Elevii au manifestat interes în aflarea de informații despre traficul de persoane, fenomen 

de risc major cu repercursiuni grave în rândul victimelor. 



                                             

            PRODUSE  FINALE : 

 expoziţii de creații plastice (desene, picturi, afișe, postere, colaje, machete); 

 albume foto (expoziții, activități etc ); 

 mape (creațiile literare și plastice, fișe concurs de cunoștințe); 

 biblioteca de date: material bibliografic, materiale realizate în cadrul proiectului, 

portofolii, prezentări Power Point; 

                                                                                                                                                                                                                         

             REZULTATE SCONTATE : 

   obiectivele proiectului să trezească interes şi în rândul altor cadre didactice , a   

  elevilor  dar şi al unor reprezentanţi ai unor instituţii locale  şi al părinţilor ; 

   participarea tuturor elevilor și cadrelor didactice  la activităţile desfăşurate. 

 

             MEDIATIZARE : 

 prezentarea proiectului în cadrul Consiliului de Administrație; 

 popularizarea proiectului prin spaţiul de afişaj al şcolii, postarea pe site-uri: forum 

profesori,postul local ,,Dărabăneni.ro”, postarea activităților pe facebook etc ; 

 

            EVALUAREA PROIECTULUI: 

 expoziţii de creații plastice; 

 mape, albume cu materiale adunate/realizate în timpul activităților. 

 

 



 
 

 
    

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        


