
.“SPUNE NU -VIOLENTEI, FUMATULUI, ALCOOLULUI  SI DROGURILOR “ 
Tipul activităţii:SIMPOZION INTERNATIONAL 

Data/perioada de desfăşurare: APRILIE 2010- NOIEMBRIE 2010 
Locul desfăşurării:Colegiul Economic”Anghel Rugină” Vaslui 

Participanţi: elevi,cadre didactice, părinţi,reprezentanţi ai comunităţii locale,reporteri 
mass-media. 

 
 
 

 
 

SIMPOZION  INTERNAŢIONAL 
 
 
  “SPUNE NU -VIOLENŢEI, FUMATULUI, ALCOOLULUI ŞI  
DROGURILOR “ 
 
 
 
                                                                                         Motto – „Deschide ochii”  -   
SECTIUNI:  

- film de scurt metraj, fotografie digitală, spot; 
- eseu literar; 
- arte vizuale; 
- grafică pe calculator. 

 
LOCALIZARE – instituţiile de învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi liceu) şi 
universitar din România şi din ţările implicate în proiect. 
  
DURATA CONCURSULUI: aprilie – 20 noiembrie 2010.   
 
SCOP   

- Scopul proiectului este menţinerea la un nivel scăzut a consumului de droguri 
şi de reducere a cazurilor de noi consumatori în rândul populaţiei din 
învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal) şi universitar şi evitarea 
situaţiilor de violenţă în sport. 

 
OBIECTIV GENERAL    

- Conştientizarea şi implicarea întregii populaţii, în special a copiilor şi tinerilor, 
în programe de prevenire a violenţei în sport, a consumului de droguri, 
universale, selective şi indicate, în scopul întăririi influenţei factorilor de 
protecţie şi al reducerii factorilor de risc. (conform Planului de Acţiune în 
vederea implementării Strategiei Naţionale Antidrog). 

 
OBIECTIVE  SPECIFICE   

- Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o 
formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a 
timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool 
şi droguri;  

- Creşterea influenţei factorilor de protecţie la vârste mici pentru evitarea sau 
cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi droguri; 



- Sensibilizarea şi educarea populaţiei şcolare în scopul evitării consumului 
experimental/recreaţional de droguri şi trecerii de la acesta la cel regulat cât şi 
a violenţei în sport ; 

 
GRUPURI ŢINTĂ 

 
- grupului ţintă: tineri din învăţământul preuniversitar (gimnaziu şi 

liceu) şi universitar. 
 
ALŢI BENEFICIARI –  profesorii, părinţii, prietenii; 
                                          – societatea în general. 
JUSTIFICARE –  

- potrivit Strategiei Naţionale Antidrog 2005-2012 una din problemele actuale 
ale societăţii româneşti o constituie creşterea cererii de droguri în rândul populaţiei 
generale, îndeosebi în rândul elevilor. Răspândirea consumului abuziv de droguri în 
rândul populaţiei tinere a dus la apariţia de reţele de trafic ample pe teritoriul ţării 
noastre şi este necesar o intensificare a acţiunilor de prevenire a acestui flagel, prin 
antrenarea populaţiei şcolare în activităţi prin care aceasta să-şi exprime prin 
diverse forme opiniile şi atitudinile faţă de consumul de alcool, tutun şi droguri, 
conştientizând în acest fel şi consecinţele negative asociate acestuia. Concursul 
reprezintă din acest punct de vedere un cadru adecvat de manifestare a elevilor şi 
studenţilor cuprinşi într-o formă de învăţământ şi va contribui, alături de celelalte 
activităţi de acest gen la formarea de convingeri de viaţă sănătoase în rândul 
populaţiei tinere. Tinerii trebuie stimulaţi pentru a desfăşura activităţi 
extracuriculare (sport, desen, fotografie) , ca alternativă  sănătoasă de petrecere a 
timpului liber. 

-  
ACTIVITĂŢI:   

 
 
Concursul se va desfăşura pe următoarele secţiuni :  

Nr. 
crt. 

Activităţi Termen 
Luna 

Responsabili 

1. Lansarea concursului  
- prezentarea regulamentului concursului şi  a tematici 
secţiunilor; 

Aprilie 2010  

2. Transmiterea către participanţi a regulamentului şi a 
graficului de desfăşurare a concursului; 

Aprilie 2010  

3. Promovarea concursului; Aprilie 2010  
4. Primirea lucrărilor; 

Repartizarea lucrărilor pe secţiunile concursului; 
 Mai- octombrie  

2010 
 

5. Afişarea lucrărilor participante  în cadrul simpozionului 
internaţional “SPUNE NU -VIOLENTEI, FUMATULUI, 
ALCOOLULUI  SI DROGURILOR “ 

Septembrie – 
30 octombrie 2010 

 

6. Evaluarea lucrărilor pentru fiecare secţiune în parte – 
jurizarea; 

Octombrie 2010  

7. Întocmirea clasamentului final şi stabilirea câştigătorilor 
pentru fiecare secţiune; 

Noiembrie 2010  

8. 
 

Pregătirea Galei finale; 
 

Noiembrie 2010  

9. Desfăşurarea Galei finale.  Noiembrie 2010  



 
1. Film scurt metraj, spot şi fotografie digitală antidrog:   

Tema secţiunii: „Deschide ochii” - “SPUNE NU -VIOLENŢEI, FUMATULUI, 
ALCOOLULUI ŞI  DROGURILOR “ 
Tema secţiunii: „Deschide ochii” - “SPUNE NU -VIOLENŢEI, 
FUMATULUI, ALCOOLULUI ŞI  DROGURILOR “ 

 
• Condiţii de participare: concursul se desfăşoară pe două grupe de participanţi 

– elevi de gimnaziu şi elevi de liceu. 
• Condiţii tehnice:  

 Film: sunt acceptate numai producţii de scurt metraj cu durata de 10-
15 min, circumscrise temei secţiunii; 
 Filmele sunt creaţii originale, iar autorii sunt prezentaţi pe generic. 
 Nu se acceptă producţii care induc un mesaj verbal sau video violent 
 Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 

sec, circumscrise temei. 
 Fotografie digitală: vor fi prezentate numai lucrări originale, 

circumscrise temei.  
 

2. Eseu literar: 
Tema secţiunii: „Deschide ochii”   - “SPUNE NU -VIOLENŢEI, 
FUMATULUI, ALCOOLULUI ŞI  DROGURILOR “ 

 
- condiţii de participare:  

o lucrările nu trebuie să depăşească 2 pagini, la 1,5 rânduri, cu caracter de 
12, pe suport electronic); 

o în evaluarea lucrărilor să se aibă în vedere următoarele criterii: 
 încadrarea în cerinţe (tematică şi dimensiuni); 
 promovarea mesajelor pozitive; 
 originalitatea mesajului şi subiectului ales; 
 acurateţea stilului, claritatea limbajului;  

3. Arte vizuale:   
Tema secţiunii: „Deschide ochii”  - “SPUNE NU -VIOLENŢEI, 
FUMATULUI, ALCOOLULUI ŞI  DROGURILOR “  

 
Secţiuni: 

- grafică – tuş, creion graffitti, pix; format A3; 
- poster – marker; format A3; 
- pictură – acuarelă, tempera, guaşe, acrylic şi tehnică mixtă; format A3; 

 
4. Grafică pe calculator 
Tema secţiunii: „Deschide ochii”  - “SPUNE NU -VIOLENŢEI, 
FUMATULUI, ALCOOLULUI ŞI  DROGURILOR “  

• Condiţii tehnice:  concurs de afişe şi desene sugestive realizate într-un editor 
de grafică.   

• în evaluarea lucrărilor să se aibă în vedere următoarele criterii: 
 încadrarea în cerinţe ; 
 promovarea mesajelor pozitive; 
 originalitatea mesajului şi subiectului ales. 

 



 
FIŞĂ  DE ÎNSCRIERE  

LA  SIMPOZIONUL INTERNATIONAL 
 “SPUNE NU -VIOLENŢEI, FUMATULUI, ALCOOLULUI ŞI  DROGURILOR “ 

Activitatea „Deschide ochii”  -   
 

 
NUME: _______________________________________________________________ 
PRENUME: ___________________________________________________________ 
ADRESA: _____________________________________________________________ 
TARA: ________________________________________________________________ 
TELEFON:____________________________E-MAIL: _________________________ 
ŞCOALA/LICEUL ______________________________________________________ 
CLASA: _______________________________________________________________ 
PROFESOR  COORDONATOR: ___________________________________________ 
 
SECŢIUNEA:  
 

 
I. Film scurt-metraj, fotografie digitală, spot 
   -   Film scurt-metraj  
 
   -   Fotografie digitală 
 
   -   Spot   
 
 
II.  Eseu literar  
 
 
III. Arte vizuale 
- grafică     
 
- poster  

 
- pictură 

 
 
IV. Grafică pe calculator  
 
 
 
 
Data depunerii:                       Semnătură profesor coordonator:  
 
 
 

                                                                            Semnătură participant: 
      
 

 
Coordonatori: prof.Savescu Carmen- Colegiul Economic “Anghel Rugina” Vaslui, 
 prof. Anusca-Doglan Elena- Asociatia Judeteana Sportul pentru Toti Vaslui, subinspector, 
prof.Straub Oana- Irina-  Centrul de Evaluare,Prevenire si Consiliere Antidrog Vaslui. 
Lucrarile se vor trimite pana pe data de 30.10. 2010, pe e-mail la coordonator: 
carmen_savescu@yahoo.co.uk , vor fi evaluate  de o comisie tehnica si editate in volum cu 
ISBN. 
Se vor acorda Certificate de participare. 
 
 
 

NOTĂ: AŞTEPTĂM CU DEOSEBIT INTERES LUCRĂRILE DUMNEAVOASTRĂ. 
MULT SUCCES ! 

 


