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      Problematica abordată în acest proiect, referitoare la  consumul de droguri și traficul de persoane, este o 

realitate a zilelor noastre, iar copiii/tinerii sunt principalele victime. Din ce în ce mai mulți tineri devin victime 

ale consumului de droguri și conduc autovehicule pe drumurile publice  sub influența acestora, punând în 

pericol atât propria viață, cât și a celor din jur. Din ce în ce mai multe tinere devin victime ale traficului de 

persoane, pe fondul necunoașterii fenomenului, a profilului traficanților și a metodelor de racolare aflate într-o 

continuare schimbare. 

       Protecţia mediului este o prioritate a lumii contemporane, regăsită în Strategia de la Lisabona şi apoi 

continuată în strategia Strategia UE 2020  prin  EU Environment Action Programme to 2020. În concordanţă cu 

politicile educaţionale UE, tinerii constituie în principal o  forţă,  care poate  contribui la diminuarea 

problemelor de mediu existente la nivel mondial. 

Scopul proiectului:  

 

   Dezvoltarea atitudinii civice, spiritului de voluntariat al elevilor pentru prevenirea și diminuarea unor 

fenomene complexe ale societății moderne: consumul de droguri, traficul de persoane și degradarea mediului 

înconjurător.  

          

Obiectivele specifice ale proiectului: 

 

1. Conștientizarea efectelor consumului de droguri de către cel puţin 45% din participanţi, pe parcursul 

pregătirii materialelor pentru concurs 

2. Conștientizarea fenomenului  traficului de persoane de către cel puţin 30% din participanţi, pe parcursul 

pregătirii materialelor pentru concurs 

3. Dezvoltarea  interesului pentru dezvoltare sustenabilă de către cel puţin 35 % dintre participanţi, pe parcursul 

pregătirii materialelor pentru concurs 

4. Stimularea unui comportament preventiv la cel puţin 80% dintre elevii participanţi, pe parcursul ultimelor 

sase luni de proiect  

5. Dezvoltarea colaborării şcoală-comunitate  pe perioada proiectului 

 

    Proiectul are în structură secţiunile:  

1). Cauzele și consecințele consumului de droguri  în rândul tinerilor. Campanii de prevenire.   

2). Protejarea mediului înconjurător. Acțiuni de voluntariat. 

3). Cauzele și consecințele traficului de persoane. Campanii de prevenire.  

    Activitățile principale ale proiectului  se concretizează în: 

I. Simpozion naţional pentru elevi și profesori 

II. Expoziţie internațională cu desene, pliante, afișe realizate de elevi 

         Participarea profesoilor va fi indirectă. Profesorii pot publica diverse exemple de activități  

preventive cu elevii, programe locale, acțiuni, programe naționale și internationale pe tematica prevenirii 

consumului de droguri, a traficului de personane  și protejarea mediului,  într-o publicație  ” Ghid de 

bune practici în domeniul educației  preventive” care va avea ISBN și care va fi accesibilă on line. 

        În cadrul simpozionului, elevii participanți direcți vor prezenta idei, opinii  personale sau opinii cu care 

sunt de acord, studii, informații cu privire la consumul de droguri, traficul de persoane (cauze, consecințe, 

modalități  de recunoaștere a traficanților, metode de prevenire, colaborarea școală-familie-instituții ale statului 

care fac prevenire, campanii de prevenire în care au participat ca voluntari, etc.), materiale cu caracter preventiv 

(pliante, afișe, filme). De asemenea, vor prezenta idei, opinii personale sau opinii cu care sunt de acord, studii, 

informații,  cu privire la șase  dintre cele 17 obiective globale pentru dezvoltare sustenabilă stabilite de 



UNESCO la 25.09.2016: Clean water and sanitation, Renewable Energy, Life below water, Life on land, 

Responsible consumption, Climate action, exemple de activități de formare a  atitudinii civice față de protejarea 

mediului la care au participat, acțiuni de voluntariat de tipul  "Reduce, Reuse, Recycle", materiale cu rol de 

conștientizare a necesității educării în spiritul dezvoltării sustenabile (afișe, pliante, filme) etc. Vor fi prezentate 

și cele mai elocvente lucrări ale celor cu participare indirectă (selectate de specialiștii din instituțiile partenere) 

și se va încerca contactarea acestora pe Skipe, pe parcursul lucrărilor simpozionului. Pentru fiecare secțiune, în 

urma votului participanților direcți, va fi acordat  câte un  premiu de popularitate. Se vor desfășura, de 

asemenea, ateliere de lucru : Cum creăm o campanie stradală de prevenire? Cum creăm o campanie online de 

prevenire? Cum conștientizăm oamenii cu privire la necesitatea adoptarii unei atitudini proactive pentru 

"Reduce, Reuse, Recycle"? 

     Vor fi amenajate expoziţii  care includ materiale cu caracter preventiv ( pliante, postere, desene) la 

Muzeul Poliţiei Române din Târgoviște, Colegiul National “Ienăchiţă Văcărescu”. 

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE 

1.REGULAMENT DE PARTICIPARE 

                                                        

a. Înscrierea participanţilor și depunerea lucrărilor elevilor:  

 în perioada 01.02.2020-15.03.2020, prin e-mail la adresele: 

prevenireconsumdroguri@gmail.com – pentru secțiunea Cauzele și consecințele consumului de droguri  în 

rândul tinerilor. Campanii de prevenire. 

protectiamediuluiinconjurator@gmail.com – pentru secțiunea Protejarea mediului înconjurător. Acțiuni de 

voluntariat. 

preveniretraficpersoane@gmail.com– pentru secțiunea Cauzele și consecințele traficului de persoane. 

Campanii de prevenire. 

 Materialul va fi înscris online  de către profesorul îndrumător la   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbRM3HAtZBc1xiZB0ccEbkZmPAD1Lm0KDa_6uZmNwJgh-

7FA/viewform  și se vor folosi diacritice pentru nume, prenume elev/ profesor îndrumător, școala de 

proveniență 

 Materialul va fi trimis de către profesorul îndrumător  pe adresa de 

e-mail corespunzătoare secțiunii. Folderul va purta numele elevului realizator și  va conține obligatoriu: 
lucrarea elevului (articole, eseuri, studii de caz - care trebuie conţină cel mult patru pagini şi să respecte regulile 

de redactare prezentate la c), afișul scanat, pliantul în format electronic, linkul cu  filmul care va fi postat 

anterior pe Youtube).  

b. Înscrierea și depunerea lucrărilor profesorilor:  

 în perioada 01.02.2020-15.03.2020, prin e-mail la adresa 

simpozion.cniv@gmail.com 

      Materialul va fi înscris online  de către autor la 

https://forms.gle/1Lc5yt1Xr1VFjA8Q7?fbclid=IwAR1mFs7jOPo-

Ud9LTZXy-hYD3wOI7RV6wZML4OA-vx8eok_u7yu5AJEU0q0 

                                                     și se vor folosi diacritice pentru nume, prenume profesor îndrumător, 

școala de proveniență 

c. Redactarea lucrărilor elevilor ( articole, eseuri, studii de caz care includ opinii, idei personale, 

informații, studii pe tematica dată) și profesorilor , trebuie să respecte cerinţele: 

- pagină A5, portrait, margini : sus -1,5 cm, jos – 1,5, stânga – 2cm, dreapta – 1,3 cm 

- textul articolului : font – Times New Roman, dimensiune – 11, aliniere – justify (stânga-dreapta), distanţa 

între rânduri – la un rând; se utilizează diacritice şi se respectă normele gramaticale în vigoare; 

- paginile sunt numerotate : numărul de pagină apare în subsolul paginii (footer), font Times New roman, cu 

dimensiune 11, centrat; 

- titlul articolului: font – Times New Roman, dimensiune – 11, aliniere – centrat, îngroşat (Bold), majuscule; 

- numele autorului și numele profesorului îndrumător : font – Times New Roman, dimensiune – 9, aliniere – 

dreapta, îngroşat (Bold) şi înclinat (Italic);; 

- numele instituţiei autorului  : font – Times New Roman, dimensiune – 9, aliniere – dreapta, înclinat (Italic); 

numele instituţiei se scrie pe rândul imediat următor numelui-numelor; 
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- tabelele: se aranjează centrat pe pagină, textul cu aceleaşi caracteristici ca ale textului articolului; în situaţii 

speciale, textul poate fi scris cu dimensiune cel puţin 8; 

- imaginile se aranjează centrat pe pagină; deoarece materialele vor fi tipărite în nuanțe alb/negru, pentru a 

obține o claritate bună a acestora ele trebuie inserate în text cu nuanțele în care vor fi tipărite; 

- tabelele, respectiv imaginile, se numerotează în ordinea apariţiei lor şi sunt însoţite de legendă; 

- bibliografia se introduce la sfârşitul articolului, menţionându-se, pentru fiecare lucrare bibliografică, în 

ordine: numele autorului, prenumele autorului, titlul lucrării, pagina/paginile unde se regăseşte informaţia 

(dacă este cazul), numele editurii, localitatea editurii, anul apariţiei; font – Times New Roman, dimensiune – 

10. 

         Filmul va dura între 3- 6 minute şi va fi realizat cu diverse softuri la alegerea realizatorilor. 

              Posterele vor fi realizate cu instrumente TIC la alegere, pe format A3, iar pliantele în format A4. 

Menţiuni: 

               Participanții direcți vor decide modalitatea și mijlocul de prezentare a lucrării în plen . 

Prezentarea pentru simpozion o vor aduce în ziua simpozionului și va fi instalată pe laptop înainte de 

începerea lucrărilor simpozionului. 

               Prezentarea fiecărui material nu va dura mai mult de 6 minute. 

   Pentru elevii participanţii din judeţ prezenţa la simpozion este obligatorie. În caz contrar, nu vor 

primi diploma de participare. 

d. Cei care doresc publicarea materialelor în broșura “Cum pot tinerii să salveze omenirea?”, care va  avea 

ISBN, vor putea accesa varianta electronică de pe site-ul liceului. 

e. Dezbaterile se vor desfăşura în plen conform programului stabilit. 

f. Observaţii: 

 Răspunderea pentru conţinutul şi forma articolelor aparțin exclusiv autorilor și 

profesorilor îndrumători (inclusiv respectarea drepturilor de autor) 

 Participarea la simpozion va fi directă  pentru elevii care au domiciliul  în jud. Dâmboviţa 

sau indirectă pentru elevii care nu au domiciliul în jud. Dâmboviţa 

 Participarea profesorilor este indirectă 

 Materialele realizate de profesori pot avea doi autori 

 Materialele pot fi realizate  realizate de unul sau doi elevi sub îndrumarea unui 

singur profesor (cu excepția desenelor care vor avea un singur autor și un singur 

profesor îndrumător) 

 Autorilor desenelor li se vor acorda diplome de participare la expoziție 

 Autorilor lucrărilor pentru simpozion li se vor acorda acorda diplome de 

participare la simpozion 

 Toate diplomele elevilor vor include și numele profesorului îndrumător  

 Elevilor participanţi direcți, câştigători ai premiilor de popularitate, li se vor acorda 

diplome de participare/diplome pentru premii și premii  

 Se va trimite un plic A4 timbrat şi autoadresat (pentru participanţii din alte judeţe) pentru 

expedierea diplomelor de participare, pe adresa Calea Domnească nr. 235, Târgovişte, 

Dâmboviţa, cu menţiunea PENTRU SIMPOZION. În caz contrar, diplomele, vor fi  

scanate și trimise pe adresa de mail, a participanţilor. 
 Nu se percepe taxă de participare 

 Fiecare profesor poate îndruma maxim 5 lucări, maxim două pe secțiune. 

 Lucrările elevilor (eseurile, articolelel, studiile de caz, pliante, postere, desene, linkurile 

cu filme postate pe Youtube) vor fi publicate într-o broșură “Cum pot tinerii să salveze 

omenirea?”. Lucrările profesorilor vor fi publicate în broșura ” Ghid de bune 

practici în domeniul educației preventive”. Ambele broșuri vor avea ISBN și vor fi 

publicate în format electronic pe site-ul școli. 

         Comitetul de organizare își rezervă dreptul de a nu accepta lucrările sau pe 

acei participanți care nu respectă întocmai prevederile acestui regulament 



(încadrarea în cerinţe : tematică, dimensiuni, condiţii de înscriere,  respectarea 

calendarului de înscriere şi de diseminare a rezultatelor). 

 

2.PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE 

Simpozion pentru elevi 

27.03.2020 

12.00   Primirea invitaților și a participanților 

            Vizionarea expoziției internaționale 

12.30   Deschiderea lucrărilor simpozionului 

13.00 Desfășurarea lucrărilor simpozionului pe secțiuni : prezentarea lucrărilor, dezbateri între 

participanți și reprezentanți ai instituțiilor partenere  

15.30-15.45 Pauză 

15.45-17.30 Ateliere de lucru pe secțiuni: Cum creăm o campanie stradală de prevenire? Cum creăm o 

campanie online de prevenire? Cum conștientizăm oamenii cu privire la necesitatea adoptarii unei 

atitudini proactive pentru "Reduce, Reuse, Recycle"? 

17.30-18.30  Aplicarea chestionarului de evaluare 

                     Elaborarea concluziilor și evaluarea activității simpozionului.EVALUAREA – chestionare de 

evaluare a activității  pentu cei care participă direct.  Pentru cei care participă indirect, va fi aplicat un 

chestionar online, după ce aceştia vizualizează rezultatele proiectului. 

 

PERSOANA  DE  CONTACT   

Prof. Zepişi Simona Valinda – coordonatorul proiectului: z1005simona@yahoo.com  
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