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SCOPUL PROIECTULUI:  

Fenomenul consumului de droguri ȋn România nu trebuie perceput ca pe o realitate izolată a 

consumatorului sau a persoanei afectate, perspectivă idealistă a anilor ’90, valabilă pentru o societate 

aflată ȋn curs de modernizare la acel moment.  

Realitatea după anii 2000 arată faptul că România este ţara ȋn care se consumă droguri şi evident 

că există aşadar trafic de substanţe ilicite.  

Astfel ȋn prezent  abuzul de droguri devine o problemă socială, cu efecte nefaste mai ales ȋn 

rândul tinerilor şi adolescenţilor.  

Tinerii şi adolescenţii din România care încercă să consume droguri, utilizează, în primul rând, 

drogurile experimentale, recreaţionale (marijuana, haşiş, extasy, LSD, alcool etilic + medicamente), cel 

mai des marijuana şi haşiş. 

Adolescenţii şi tinerii sunt cei mai expuşi consumului deoarece adolescenţa este vârsta la care se 

formează şi modelează personalitatea, ȋşi regăsesc identitatea de sine,  ȋşi stabilesc  principii clare de 

viaţă, caută modele adaptându-şi comportamentul la acestea. Există şi tendinţe de exercitare a unei 

presiuni asupra adaptării comportamentului la modelele existente ȋn cadrul unui grup de apartenenţă sau 

anturajului ȋn cazul adolescenţilor, aceştia fiind uneori nevoiţi să preia din tendinţele sau manifestările 

celorlalţi, fiind uneori, martorii unor situaţii cu efecte negative  asupra vieţii lor.  

Adolescenţii tind să adopte comportamente de risc datorită influenţei negative exercitate sau 

curiozităţii proprii, respectiv se ajunge aşadar la  consumul de alcool, tutun sau droguri,  deoarece prin  

prisma dorinţei sale de a fi unici, aceştia adoptă forme de conduită ce se încadrează în trei tipuri 

principale (J. Rousselt ,,Adolescentul, acest necunoscut”):  

 conduita revoltei - adolescentul refuză sistematic şi ostentativ ceea ce a învăţat sau a fost obligat 

să înveţe; el adoptă atitudini negativiste, contrazice fără temei, ironizează, utilizează un limbaj ieşit din 

comun, de multe ori agresiv;  

 conduita închiderii în sine - se interiorizează, se izolează, aspecte care determină îndepărtarea 

de societate;  

 conduita exaltării şi a afirmării - adolescentul caută confruntarea cu alţii pentru a-şi verifica 

calităţile fizice şi intelectuale, adoptă atitudini extreme faţă de tot ceea ce dispreţuieşte sau concordă cu 

atitudinile sale. 

      Ţinând cont de toate argumentele menţionate trebuie să acordăm cu toţii o importanţă deosebită  

asupra problematicii prevenirii consumului de droguri prin educaţia realizată în cadrul 
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şcolii prin diferite activităţi specifice cu sprijinul cadrelor didactice care au calitatea de colaboratori ȋn 

cadrul proiectului“VIAŢA NOASTRĂ FĂRĂ DROGURI!” 

Prin implicarea susţinută în activităţile propuse de către profesorii implicaţi ȋn cadrul proiectului 

şi care oferă multiple posibilităţi de abordare a problematicii drogurilor, prin care se valorifică practic  

nevoia de comunicare, de relaţionare, de autocunoaştere, de manifestare realistă cu nuanţe de critică 

constructivă , adolescentul de azi poate deveni adultul de mâine lipsit de inhibiţii, capabil să comunice 

asertiv, care are încredere în sine şi poate lua deciziile potrivite ȋn orice situaţii.   

 

1. ECHIPA PROIECTULUI: 

 Coordonator proiect: MUŞAT CARLA PAULA  

 Membri în echipa de proiect:  

     -Psiholog Violeta Colea , Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”; 

- Profesor Nazare Ofelia, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”; 

- Profesor Protopopescu Ani, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”; 

- Profesor Vasilache Mariana, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”; 

- Profesor Filache Cătălina, Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”; 

2. PARTENERI  

 Poliția Locală Tecuci 

 Judecătoria Tecuci 

 Medic-Cabinet individual Rău Mirela 

 Cabinet medical școlar, asistent Jeni Doina Iftimie 

 Bibliotecar, Luminița Vrabie 

 

3. TIPUL PROIECTULUI: universal 

   4. MODELE TEORETICE:               

 Modelul abilităţilor sociale (Botvin) conform căruia prin dezvoltarea unor abilităţi de 

refuz, de autocontrol şi a abilităţilor sociale se pot obţine rezultate pozitive în ceea ce priveşte prevenirea 

consumului de tutun, alcool şi droguri (Botvin). Astfel prin utilizarea tehnicilor de lucru interactive, care 

să stimuleze creşterea stimei de sine, autoeficacitatea, să faciliteze dezvoltarea abilităţilor de luare a 

deciziilor, de a rezista presiunii grupului de egali precum şi prin dobândirea de informaţii corecte privind 
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efectele consumului de tutun şi alcool, se poate obţine pe termen lung reducerea  consumului de alcool 

în rândul adolescenţilor. 

 Teoria comportamentelor de risc ale adolescenţilor (Jessor şi Jessor, 1993), conform 

căreia o mare importanţă în apariţia comportamentelor cu risc la adolescenţă o reprezintă sărăcia socială, 

inegalitatea şi discriminarea. Teorie susţine că trebuie reduşi factorii de risc şi crescuţi factorii de 

protecţie introducând ideea schimbării stilului de viaţă, în special la acei tineri care trăiesc în medii 

sociale defavorizate. 

5. SCOP:  

 Prevenirea la timp a consumului de droguri,  alcool sau  tutun în rândul adolescenţilor pentru  

grupa de vârstă 15– 19 ani, ca şi elevi ai Liceul Tehnologic ,,ElenaCaragiani”din Tecuci  

 Dobândirea unor informaţii utile şi corecte privind drogurile, alcoolul sau tutunul precum şi 

riscurile asociate consumului acestora; 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, interrelaţionare ȋn spiritul ajutorului reciproc ȋn caz de 

nevoie, precum şi evoluţia adolescnetului sau tânărului, ȋn coordonate personale şi sociale, 

normale  

 Implicarea adolescenţilor în activităţi utile care să presupună informare, spijin la timp, dar şi 

depăşirea unor momente sau  situaţii critice impuse de experienţele trăite  

  6. OBIECTIVE SPECIFICE:  

o Să crească nivelul informare, educare şi constientizarea populaţiei şcolare, ȋn vederea evitării 

consumului de droguri, ȋncadrului preogramului de cursuri sau pe timpul activităţilor 

extraşcolare şi a timpului liber  

o Să crească nivelulul de informare, sensbilizare şi conştentizare a populaţiei şcolare ȋn vederea  

evitării şi transformării consumului de droguri ocazional ȋn consum regulat, ȋn timpul 

programului cursurilor  

o Să crească nivelul de sensibilizre şi responsabilzare a famiiilor ȋn vederea creerii de  modele 

pozitive copiilor, ȋn cadrul programelor de informare , educare şi coonştientizare cu privire la 

efectele consumului de droguri 

o Să reducă influenţa factorilor de risc şi dezvoltarea unei influenţe favorabile privind factorii de 

protecţie ȋn cadrul grupurilor vulnerabile corelat cu nevoile şi particularităţile acestora 

o Să crească nivelul de informare şi conştientizarea populalaţiei generale privind riscul şi efectele 

negative ale consumului de droguri  
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7. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- Organizarea de către echipa de proiect a 7 activităţi cu grupul ţintă,  cu următoarele teme: 

 „Alege să trăieşti sănătos” 

 „Ai o viaţă ... trăieşte fără droguri” 

 „Informează-te ca să ştii despre droguri şi riscuri” 

 „Drogurile plăcere primejdioasă” 

 „Deciziile noastre....nu ale altora privind consumul de substanţe priculoase” 

 „Alcoolul sau tutunul nu te fac mare”  

 „Schimbăm mentalitatea privind drogurile... ȋmpreună”  

8. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:  

Perioada - octombrie 2019 - iunie 2020 

9. GRUPUL ŢINTĂ:  

Elevi din 6 clase ( clasa IX-a liceu şi clasa a IX a profesională, clasa X-a liceu şi clasa a X a 

profesională, 1 clasă a XI-a, 1 clasă a XII-a ale Liceului Tehnologic ,,Elena Caragiani”din Tecuci   

10. BENEFICIARI:  

 direcţi: 60 elevi ai Liceului Tehnologic ,,Elena Caragiani”din Tecuci  cu vârsta cuprinsă între 

15 – 19 ani;   

 indirecţi: 8 profesori diriginţi, 30 cadre didactice, 60 familii  

11.ZONA DE IMPLEMENTARE: Municipiul Tecuci,Liceul Tehnologic ,,Elena Caragiani”din 

Tecuci, zonele limitrofe ale municipiului. 

12. INDICATORI: 

 CANTITATIVI: 

- numărul elevilor implicaţi în proiect; 

- numărul elevilor participanţi la fiecare activitate; 

- numărul de activităţi realizate ȋn decursul perioadei; 

 CALITATIVI: 

- calitatea produselor activităţilor realizate prin rezultate concrete materializate ȋn broşuri de 

informare, desene, picturi, mesaje edificatoare, studii de caz soluţionate  

- gradul de informare al beneficiarillor direcţi – chestionare pretest şi posttest 

 

 



 

 6  

 

   

13.ACTIVITĂŢILE PROPUSE 

ACTIVITATEA 

- tema, conţinuturi, 

metodologie -   

Participanţi  Obiective  

 

Perioada de 

desfăşurare 

Responsabil 

1.ACTIVITATEA  

,,Deschiderea oficială a 

proiectului.” 

Sesiuni de lucru în cadrul 

echipei proiectului pentru 

stabilirea programului 

activităţilor, selectarea 

materialelor informative şi a 

conţinuturilor.  

Echipa de 

proiect 

 24-31 

octombrie 

2019 

prof. Muşat 

Carla 

 

2. ACTIVITATEA 

 „Ai o viaţă ... trăieşte fără 

droguri” 

- Prezentarea proiectului – teme, 

obiective, desfăşurare, perioada 

de implementare; 

- Discuţii interactive privind 

temele ce vor fi abordate, 

conţinuturi, metode de lucru; 

- Aplicarea chestionarelor 

  

30 elevi – 

reprezentanţi 

ai tuturor 

claselor 

implicate în 

proiect; 

 

- Stabilirea unor reguli de 

grup; 

- Identificarea 

cunoştinţelor şi a 

atitudinii elevilor faţă de 

consumul de droguri; 

25-29            

noiembrie 

2019 

prof. Vasilache 

Mariana  
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3. ACTIVITATEA 

„Informează-te ca să ştii despre 

droguri şi riscuri” 

- Informare: „Drogurile: 

terminologie, scurt istoric, 

efecte, riscurilor asociate 

consumului” 

Realizarea de mesaje pentru a 

spune STOP consumului de 

droguri  

30 elevi ai 

claselor 

implicate în 

proiect; 

 

- Dobândirea de 

informaţii corecte despre 

droguri; 

- Identificarea unor 

consecinţe pe termen 

scurt şi lung ale 

consumului de droguri; 

 

9-13 decembrie  

2019 

 

prof. Nazare 

Ofelia  

4.ACTIVITATEA  

„Drogurile plăcere 

primejdioasă” 

- Prezentarea de către elevi a 

unor portofolii pe următoarele 

teme:  

„Alcoolul”,  

„Tutunul”, 

„Drogurile risc sau placere”  

 

30 elevi 

reprezentanţi 

ai claselor  

implicate în 

proiect; 

- Identificarea 

caracteristicilor unui stil 

de viaţă sănătos; 

- Cunoaşterea 

beneficiilor unui stil de 

viaţă sănătos; 

- Selectarea unor 

informaţii semnificative 

despre droguri, cu rol în 

întărirea factorilor de 

protecţie implicaţi în 

consumul de droguri;     

 

27-31 ianuarie  

2020 

prof. 

Protopopescu 

Ani 

 

5.ACTIVITATEA 

„Deciziile noastre....nu ale 

altora privind consumul de 

substanţe periculoase” 

- activitate pe 2 grupuri: 

FETE: „Riscurile consumului 

de alcool, tutun şi droguri la 

vârsta adolescenţei” 

30 elevi ai 

claselor a 

implicate în 

proiect 

-Informarea şi 

sensibilizarea 

adolescentelor asupra 

riscurilor datorate 

consumului de alcool, 

tutun, droguri la vârsta 

adolescenţei; 

24-28 februarie  

2020 

 

 psiholog 

Colea Violeta  
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BĂIEŢI: „Influenţa grupului în 

decizia de a consuma droguri”  

 

-Dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare asertivă; 

-Cunoaşterea modului în 

care curiozitatea şi 

presiunea grupului 

influenţează 

comportamentul de 

consum; 

-Identificarea unor 

strategii de a evita / 

reduce consumul de 

alcool;   

-Cunoaşterea beneficiilor 

unui stil de viaţă sănătos 

şi identificarea 

comportamentelor de 

viaţă sănătoasă; 

6. ACTIVITATEA:  

„Alcoolul sau tutunul nu te 

fac mare” 

„Adolescenţii şi consumul de 

alcool sau tutun ” – dezbatere pe 

tema influenţei factorilor de risc 

şi de protecţie implicaţi în 

consumul de alcool sau tutun;  

„Ce crezi tu despre.....?” jos 

interactiv – mituri despre 

consumul de alcool sau tutun; 

30 elevi ai 

claselor 

implicate în 

proiect 

-Identificarea unor 

factori de risc şi de 

protecţie implicaţi în 

consumul de alcool sau 

tutun la vârsta 

adolescenţei; 

-Cunoaşterea etapelor 

trecerii de la consum 

ocazional la abuz şi apoi 

dependenţă; 

 

 

 

23-27 martie  

2020 

 

prof. Filache 

Cătălina  

7.ACTIVITATEA:  60 elevi ai 

tuturor 

-Identificarea unor 

modalităţi de 

 

 

prof. Muşat 

Carla  
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„Schimbăm mentalitatea 

privind drogurile... ȋmpreună”  

Discuţie dirijată, pe grupuri: 

„Stă în puterea noastră să 

schimbăm ceva!” 

 

Expoziţie tematică – poster, 

pictură, grafică; tema: 

Crearea unei broşuri - 

„Schimbăm mentalitatea 

privind drogurile... ȋmpreună” 

 

 

claselor 

implicate în 

proiect; 

30 cadre 

didactice 

sensibilizare a 

comunităţii (şcolare, 

locale) în ceea ce 

priveşte fenomenul 

drogurilor; 

-Exprimarea emoţiilor şi 

atitudinilor generate de 

activităţile proiectului în 

forme de manifestare 

artistică: arte plastice, 

mişcare, artă în general   

 

27aprilie-1mai 

2020 

 

 

8. Întocmirea raportului de 

evaluare finală  a proiectului. 

Echipa de 

proiect 

 

 

 8-12 iunie  

2020 

prof. coord. 

Muşat Carla  

Consilier 

Educativ 

Liliana 

Mardare 

14. EVALUAREA PROIECTULUI – finală: 

 Cantitativă – de către C.P. , consilier educativ prof. Mardare Liliana  

- Centralizarea numărului de participanţi, la fiecare activitate, şi în total la activităţi, având în vedere că 

proiectul a fost înscris în planul de activităţi extracurriculare al liceului, ceea ce înseamnă ca participarea 

la activităţile proiectului nu este obligatorie; 

 - Se urmăreşte o participare de cel puţin 75% din numărul propus iniţial; 

 Calitativă:  

- La începutul şi la finalul proiectului se va aplica un chestionar care vizează nivelul de cunoştinţe şi 

atitudinea elevilor faţă de consumul de droguri; 

- La final se va administra un chestionar de satisfacţie beneficiarilor direcţi; 

                                                                                                     Întocmit, 

Prof. coordonator, Muşat Carla Paula 


