
GRUPUL GRUPUL GRUPUL GRUPUL ŞCOLAR „VOIEVODUL MIRCEA”COLAR „VOIEVODUL MIRCEA”COLAR „VOIEVODUL MIRCEA”COLAR „VOIEVODUL MIRCEA”    

TARGOVITARGOVITARGOVITARGOVIŞTETETETE    
    
 

LEGALLY AGAINST MYSELFLEGALLY AGAINST MYSELFLEGALLY AGAINST MYSELFLEGALLY AGAINST MYSELF    

    

    

LEGAL, DAR ÎMPOTRIVA MEA!LEGAL, DAR ÎMPOTRIVA MEA!LEGAL, DAR ÎMPOTRIVA MEA!LEGAL, DAR ÎMPOTRIVA MEA!    

    

PROIECT ANTIDROGPROIECT ANTIDROGPROIECT ANTIDROGPROIECT ANTIDROG    

    

    

    

    

    

    

    

    

2011201120112011    

    

    



    

    

    

    
PROF. COORDONATORPROF. COORDONATORPROF. COORDONATORPROF. COORDONATOR:ZEPIZEPIZEPIZEPIŞI SIMONAI SIMONAI SIMONAI SIMONA    

PROF. COLABORATORIPROF. COLABORATORIPROF. COLABORATORIPROF. COLABORATORI: 
MATEI RALUCAMATEI RALUCAMATEI RALUCAMATEI RALUCA    

COMAN ALEXANDRUCOMAN ALEXANDRUCOMAN ALEXANDRUCOMAN ALEXANDRU    

ONCIOIU DIANAONCIOIU DIANAONCIOIU DIANAONCIOIU DIANA    

UNGUREANU FLORINAUNGUREANU FLORINAUNGUREANU FLORINAUNGUREANU FLORINA    

STANCU NISTANCU NISTANCU NISTANCU NICOLETACOLETACOLETACOLETA    

OPREA VERONICAOPREA VERONICAOPREA VERONICAOPREA VERONICA    

ZAMFIRESCU RALUCAZAMFIRESCU RALUCAZAMFIRESCU RALUCAZAMFIRESCU RALUCA    

DUMITRACHE ELENADUMITRACHE ELENADUMITRACHE ELENADUMITRACHE ELENA    

STANCSTANCSTANCSTANCIIIIU MIHAELAU MIHAELAU MIHAELAU MIHAELA    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

LEGALLY AGAINST MYSELFLEGALLY AGAINST MYSELFLEGALLY AGAINST MYSELFLEGALLY AGAINST MYSELF    

LEGAL, DAR ÎMPOTRIVA MEA!LEGAL, DAR ÎMPOTRIVA MEA!LEGAL, DAR ÎMPOTRIVA MEA!LEGAL, DAR ÎMPOTRIVA MEA!    
                                                                            „Sănătatea nu este totul, 

dar fără  sănătate, totul este nimic.” 
(Arthur Schopenhauer)                                          

    
REZUMATUL PROIECTULUI 

Deoarece dependenŃa de droguri legale (alcool, tutun, plante etnobotanice) devine pe zi  ce 
trece unul dintre pericolele vremurilor prezente primele victime fiind adolescenŃii, acest proiect 
intenŃionează să-i avertizeze  pe elevii noştri în legatură cu dependenŃa de drogurile legale (alcool, 
tutun, plante etnobotanice) , să-i împiedice să-şi ruineze nu numai sănătatea, ci şi viaŃa socială şi 
viitorul. IntenŃionăm să realizăm aceasta prin implicarea elevilor şi profesorilor, a familiilor elevilor, a 
întregii comunităŃi. 

ActivităŃile pe care le-am propus, de documentare prin intermediul unor episoade integrate în 
curiculum , de captare a atenŃiei asupra unui mod eficient de organizare a timpului liber ( hoby-uri, 
ateliere de creaŃie), campanii stradale, întâlniri elevi - profesori - reprezentanŃi ai comunităŃii, aplicarea 
de chestionare elevilor şi părinŃilor, vor duce la crearea unei atitudini responsabile a elevilor faŃă de 
această problemă şi la atragerea părinŃilor în combaterea acestui fenomen. Produsele finale: postere, 
desene, felicitări, prezentări Power Point, eseuri, expoziŃii, vor fi utile nu numai la nivelul şcolii, ci şi la 
nivelul întregii comunităŃi, deoarece cu toŃii vom beneficia de ele. 

ActivităŃile de proiect tind să dezvolte o bună relaŃionare între elevi - şcoală - familie, spiritul 
de echipă, abilităŃile de comunicare, talentele artistice, cetăŃenia activă, respectul de sine şi conştiinŃa că 
adolescenŃii pot fi direct răspunzători pentru viitorul lor, că ei sunt parte a unei comunităŃi. 
 
GRUP łINTĂ: 
- elevii claselor a IX-a E, a X-a G, a X-a C, a X-a B; 
 
SCOP: 
      Formarea şi dezvoltarea unei atitudini responsabile a adolescenŃilor faŃă de efectele consumului de 
droguri legale: alcool , tutun, plante etnobotanice,  pentru asigurarea unei societăŃi viitoare durabile. 
 
OBIECTIVE: 
         1.  Identificarea riscurilor pe care le presupune consumul de alcool , tutun, plante etnobotanice şi 
a impactului negativ al acestuia asupra formării propriei personalităŃi. 
         2. Dezvoltarea unei atitudini sănătoase faŃă de consumul de droguri legale. 
         3. Dobândirea unor abilităŃi de a face faŃă presiunii grupului. 
         4. Canalizarea pozitivă a curiozităŃii adolescentului. 
         5. Promovarea unor  alternative de petrecere a timpului liber. 
         6. Dezvoltarea spiritului de voluntariat al elevilor. 
          
ACTIVIT ĂłI:  
 
Martie 
1. Lansarea proiectului la nivelul şcolii şi mediatizarea lui – prof. Zepişi Simona 
2. Stabilirea  grupului  Ńintă, echipei profesorilor care vor integra în curriculum activităŃile proiectului 
sau care vor realiza activităŃi extraşcolare şi a elevilor din echipa de lucru -  prof. Zepişi Simona                     
3. Realizarea unor interviuri pentru elevi şi părinŃi care vor fi aplicate pe un eşantion de 20% din 
participanŃi - prof. Matei Raluca 
4. ActivităŃi de autocunoaştere „CINE SUNT EU?” realizate în cadrul orelor de psihologie la lasa a X-a 
- prof. Matei Raluca 
5. Atelier de artă – crearea unor desene cu tematică antidrog  – prof. Coman Alexandru 
 
Aprilie 
6. Atelier de literatură (elevii vor continua istoriile unor victime, vor elabora eseuri şi vor edita o 
broşură) – prof. Ungureanu Florina 



7. Atelier TIC (elevii vor realiza prezentări Power Point cu fotografii şi mesaje – vor avea la dispoziŃie 
10 fotografii)- prof. Dumitrache Elena, Stancu Nicoleta 
8. Atelier Limbi străine (elevii vor realiza afise/ postere cu sloganuri împotriva consumului de droguri 
permise ,  în limba engleză/franceză)- prof. Oprea Veronica, prof. Zamfirescu Raluca 
9. Mediatizarea pe site-ul şolii a concursului „Mesajul meu antidrog” – prof. Dumitrache Elena 
10. Coordonarea elevilor în vederea realizării lucrărilor pentru concursul  „Mesajul meu antidrog” – 
echipa de proiect 
11.Realizarea unor prezentări Power Point despre vedete consumatoare de droguri - prof. Zepişi 
Simona 
12. „Hoby-uri – o modalitate de petrecere a timpului liber”- elevii vor colecŃiona diferite categorii de 
obiecte 
13. „ Plantele in artă”– confecŃionarea unor felicitări  cu plante presate şi realizarea unei expoziŃii la 
nivelul şolii – prof. Oncioiu Diana 
14. Atelier de creaŃie pentru petrecerea timpului liber – Încondeierea ouălelor de Paşti – prof. Coman 
Alexandru 
15. Documentare cu privire la fectele consumului de alcool, tutun , plante etnobotanice sau cu sprijinul 
reprezentanŃilor C.E.P.C.A şi I.P.J. DamboviŃa– prof. Oncioiu Diana, Stancu Mihaela, prof. Matei 
Raluca 
16. Amenajarea unui panou cu efectele consumului de plante etnobotanice- prof. Oncioiu Diana 
 
Mai 
17. „Lupt împotriva plantelor etnobotanice pentru a-mi apăra viaŃa”- Atelier de creaŃie (elevii vor 
realiza colaje cu fotografii, articole  din ziare, îndemnuri)- prof. Ungureanu Florina, Stancu Nicoleta 
18. Amenajarea unei expoziŃii cu materiale în cadrul proiectului şi cu colecŃiile realizate de elevi- prof. 
Militaru Iolanda 
19.  Întalnire cu reprezentanŃi C.E.P.E.C.A., Compartimentul de Prevenire a CriminalităŃii, PoliŃia de 
Proximitate 
       Vernisajul expoziŃiei – prof. Zepişi Simona 
20. Campanie stradală cu prilejul Zilei Mondiale fără Tutun – prof. Zepişi Simona 
21. Întalnire cu un deŃinut de la Peniteniarul Margineni – Prof. Zepişi Simona 
21.  Aplicarea unor chestionare de evaluare a proiectului – prof. Matei Raluca 
 
DURATA PROIECTULUI :  10 saptamani 
 
EVALUARE: 

• chestionare / intrepretarea chestionarelor 
• portofolii 
• aprecieri ale echipei de lucru  
• aprecieri ale beneficiarilor proiectului  

 
 


