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Argument
Evoluţia şi dezvoltarea noastră în societatea secolului XXI implică informarea şi formarea
elevilor în cadrul familiei sub îndrumarea părinţilor, în cadrul şcolii sub îndrumarea profesorilor
şi nu în ultimul rând o mare adaptabilitate la autoinformare, autoformare pentru o dezvoltare
sănătoasă fizică, psihică şi socială.
Obiceiul elevilor de a fuma, de a consuma alcool, cafea sau alte droguri este o realitate ce
nu trebuie ascunsă, ci combătută prin mijloace informaţionale de care elevii au nevoie înainte de
a lua o decizie. De aceea informarea elevilor cu privire la pericolele fumatului, a consumului de
alcool, cafea sau chiar a unor droguri ilicite este esenţială, iar pentru a preveni trebuie să se
cunoască efectele nocive ale acestor droguri asupra organismului.
În acest sens, şcoala şi familia pot fi surse însemnate de exemple pentru un comportament
sănătos şi etic. Atât şcoala, cât şi familia pot fi parteneri în educaţia de prevenire a consumului
de droguri, fiecare dintre cele două părţi consolidând informaţiile şi deprinderile oferite de
cealaltă parte.
Proiectul vizeaza dezvoltarea unor atitudini pozitive pentru un stil de viata sănătos,
promovarea unor modalităţi alternative şi eficiente de petrecere a timpului liber, de a
preîntâmpina implicarea elevilor în practici ilicite.
Prevenţie antidrog prin:
 dezvoltarea unor atitudini pozitive pentru un stil de viaţă sănătos;
 preîntâmpinarea implicării elevilor în practici ilicite la regimul drogurilor;
 promovarea unor modalităţi alternative şi eficiente de petrecere a timpului liber pentru
elevi;
 exersarea comunicării în familie şi formarea de atitudini potrivite cu privire la consumul
de droguri, în special alcool şi tutun.
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Obiectivul general /scopul
Implicarea activă a elevilor şi implicit a părinţilor în proiect, prin participare la
activităţile acestuia, pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

Obiectivele specifice
 Conştientizarea asupra pericolului pe care îl reprezintă consumul de droguri pentru
societate, în special pentru tineri;
 Sensibilizarea şi educarea elevilor în scopul evitării consumului experimental/recreaţional
de droguri şi substanţe noi, precum şi a trecerii la consumul regulat;
 Conştientizarea elevilor asupra efectelor consumului de droguri şi a rolului modalităţilor
sănătoase de petrecere a timpului liber ca alternative la consumul de droguri;
 Diversificarea relaţiilor şi activităţilor între şcoală şi familie.

Grupul ţintă: elevii Şcolii Gimnaziale „Al. Ivasiuc”
Durata proiectului: 30.01.2017 – 30.04.2017

Activităţi utilizate
1. Introducere – Proiect – prevenirea consumului de droguri - ”Prieten sau Dușman?”
2. ”A fi sau a nu fi într-un grup”
3. ”Ia atitudine!”
4. ”Drogurile – Informează-te!”
5. ”Abilităţi de a face faţă problemelor”
6. ”Rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor”
7. Interpretarea și rezultatele proiectului.

Rezultate
► Indicatori de verificare:
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indicatori cantitativi:
o numărul de persoane implicate în activităţi



indicatori calitativi:
o modul în care elevii îşi atrag colegii și parinții în activităţi educaţionale
o capacitatea grupului ţinta de a-i mobiliza pe ceilalţi copii



de impact:
o reacţia părinţilor

Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor proiectului
Modalităţile de monitorizare şi evaluare rezultatelor vor avea loc pe toată durata
implementării proiectului şi ele se vor realiza prin: expoziţii, concursuri cu materialele realizate
de elevi.

Modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului
 Evaluare inițiala – chestionare;
 Evaluare continua - fişe de lucru, munca în echipa;
 Evaluarea finală – chestionare, lucrări practice (eseuri, desene, afişe), concursuri,
realizarea unei broşuri cu lucrări ale copiilor şi imagini de la activităţile desfăşurate.

Beneficiarii direcţi şi indirecţi
Beneficiarii direcţi – elevii
Beneficiarii indirecţi – cadrele didactice, familia, autorităţile locale, membrii comunităţii
locale, etc.

Impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă (elevi,
cadre didactice, autorităţi locale, comunitatea locală etc), asupra şcolii:
 acumularea de noi informaţii de către persoanele implicate în proiect;
 implicarea participanţilor la activităţile de prevenire a folosirii drogurilor de orice fel;
 transmiterea mesajelor antidrog către comunităţile locale;
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 creşterea gradului de conştientizare a părinţilor în ce priveşte importanţa factorilor de risc
şi de protecţie familială legaţi de consumul de droguri;
 îmbunătăţirea capacităţii de reflexie şi comunicare.

Continuitatea/sustenabilitatea proiectului
Elevii membri în echipa de proiect vor deveni experţii care vor disemina informaţiile
dobândite celorlalţi colegi şi vor deveni grup de iniţiativă pentru propunerea şi derularea altor
proiecte educaţionale.
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