
 
 

    
 
 

Alexandru Lăpuşneanu nr.11, Constanţa  
tel: 0241/636859, tel/fax: 0341/405829,  

e-mail: cna.regina.maria@gmail.com 
www.cnareginamaria.ro  

31.10.2016 
                                                                                             

Comunicat de presă 

Elevii Colegiului Naţional de Arte ”Regina Maria” își însușesc ”Lecţii de viaţă” 

 

Sâmbătă, 29 octombrie 2016, între orele 11 și 13, Colegiul Naţional de Arte 

”Regina Maria” a derulat, la Penitenciarul Poarta Albă o activitate în cadrul proiectului 

judeţean ”Lecţii de viaţă”, ce se desfășoară în parteneriat cu Centrul Judeţean de Resurse 

și Asistenţă Educaţională Constanţa. Coordonatorii activităţii sunt: profesorul  psiholog 

Stroia Daniela și profesorii Barbu Simona, Motocu Rodica și Rîcă Ioana. 

Scopul deplasării a fost ca un grup de 42 de elevi din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a 

să aibă un dialog cu tinerii aflaţi în detenţie pentru a preveni apariţia comportamentelor 

de risc în rândul elevilor. După întâlnirea cu tinerii delincvenţi, am găsit oportun să 

discutăm cu elevii Colegiului despre experinţa pe care au trăit-o. Impactul activitităţii a 

fost unul puternic din punct de vedere emoţional, dar  și cognitiv. Vă prezentăm în 

continuare cateva din declaraţiile acestora, cu menţiunea că toţi elevii au dovedit 

implicare în activitate, empatie cu tinerii aflaţi în detenţie și mult interes. 

”Mi-am dat seama că viaţa oricui se poate schimba doar intr-o secundă; o greșeală 

te poate face să îţi pierzi ani buni din viaţă. Se vedea că traiul în peniteciar i-a schimbat 

pe tinerii de acolo. Vreau să fiu mai atent la avantajele și dezavantajele hotărârilor 

viitoare, care mă privesc.”- P.M., clasa a XI-a 

”Am realizat cât de mult contează anturajul, mare parte din acei tineri au fost 

implicaţi în diverse fapte sub presiunea microgrupului din care făceau parte. De 

asemena, contează mult educaţia primită sau nu în familie. Din cauza unei greșeli, a 

neatenţiei sau a lipsei de informaţie, chiar și un om bun poate săvârși o faptă penală. Mi-

a plăcut că in Penitenciar există o școală, o capelă și o curte amenajată pentru plimbare. 

Și faptul că pot munci să își scadă din pedeapsă este un avantaj.”- S.C., clasa a XI-a 

Doamna profesor Motocu Rodica a adăugat:”Activitatea desfășurată i-a pus pe 

elevi faţă în faţă cu o alfel de viaţă, cu situaţii pe care nu le știau și au vazut că există și o 

percepţie total diferită asupra lumii, altă ierarhie de valori. Erau surprinși, dar a fost 

benefic pentru ei”. 
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          Pentru viitor, Colegiul Naţional de Arte ”Regina Maria” își propune să continue 

activiţile din proiectul ”Lecţii de viaţă”. 
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