CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ HUNEDOARA

Proiectul educațional ”Ia atitudine! Spune NU drogurilor!”
- Ediția a V-a, ianuarie – iunie 2018 înscris în Calendarul Activităților Educative Regionale și Interjudețene (CAERI) 2018
Poziția 777, Domeniul Cultural-artistic
Subdomeniul arte vizuale
Organizatori:
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Hunedoara
Rezumatul proiectului:
Proiectul „IA ATITUDINE! SPUNE NU DROGURILOR!” este un concurs educațional care
îşi propune prevenirea comportamentelor de risc şi formarea unui stil de viaţă sănătos în rândul
populaţiei şcolare prin dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de efectele consumului de
droguri, manifestată prin mijloace artistice.
Beneficiarii direcţi sunt elevii din ciclul primar, gimnazial şi liceal, iar beneficiarii indirecţi
sunt părinţii, cadrele didactice și comunitatea locală.
La ediţia a IV-a a concursului, desfăşurată în anul şcolar 2016- 2017, au participat 120 elevi,
coordonaţi de 59 cadre didactice, din 27 de unităţi şcolare din 9 judeţe.
Proiectul se va desfăşura în primă etapă la nivelul fiecărei unităţi şcolare, etapă în care cadrele
didactice vor susţine activităţi de informare şi prevenire a consumului de droguri în rândul elevilor.
În urma acestor activități, elevii vor realiza lucrări din domeniul artistic prin care își exprimă
atitudinea de luptă împotriva consumului de droguri, respectând cerințele din regulamentul
concursului. Lucrările elevilor vor fi evaluate de un juriu constituit la nivelul şcolii, pe secțiunile:
nivel de învățământ (clasele I-IV, clasele V-VIII și clasele IX-XII) și categoria artistică
(desen/pictură, afiş şi fotografie). Cele mai bune 3 lucrări/secțiune/nivel de învățământ din fiecare
unitate şcolară vor fi scanate/fotografiate și trimise prin e-mail la CJRAE din judeţul de provenienţă
al participanţilor în vederea participării la etapa judeţeană a concursului. În cazul în care doresc să
participe la proiect şi elevi din alte judeţe cu care CJRAE Hunedoara nu a încheiat un acord de
parteneriat, aceştia îşi vor putea înscrie lucrările pentru etapa județeană a concursului la CJRAE
Hunedoara.
În etapa județeană, la nivelul fiecărui CJRAE partener se va constitui o comisie de jurizare care
va verifica dacă lucrările primite corespund regulamentului concursului (lucrările care nu corespund
regulamentului vor fi eliminate) și va face evaluarea acestora pe baza fișelor de jurizare puse la
dispoziție de către organizatori. Lucrările cele mai bune vor fi premiate la nivel județean (premiile I,
II, III şi 2 menţiuni) pentru fiecare secţiune. Lucrările premiate cu premiul I vor fi trimise la CJRAE
Hunedoara pentru a participa la etapa națională a concursului.
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Pentru desfășurarea etapei naționale a concursului, la nivelul CJRAE Hunedoara se va constitui
o comisie de jurizare a lucrărilor înscrise. Se vor acorda premiile I, II, III și 2 mențiuni
câștigătorilor concursului, premii care vor consta în diplome.
Concursul va fi promovat în unităţile şcolare de către CJRAE Hunedoara şi de către CJRAE
partenere.
Impactul educativ estimat asupra grupului țintă este creşterea gradului de conştientizare a
pericolului consumului de droguri în rândul tinerilor și dezvoltarea modalităților de exprimare
artistică și creativă.
Descrierea activităţilor
Activitatea nr. 1
a)
Titlul activităţii: Promovarea proiectului la nivelul publicului țintă
b)
Perioada: 15 ianuarie - 2 februarie 2018
c)
Loc de desfăşurare: CJRAE Hunedoara, CJRAE partenere
d)
Participanţi: organizatorii din cadrul CJRAE Hunedoara şi a CJRAE partenere
e)
Descrierea activităţii: calendarul activităților si regulamentul concursului vor fi postate pe
forumul ISJ Hunedoara, platforma www.didactic.ro și site-ul CJRAE Hunedoara (www.cjraehd.ro),
concomitent cu transmiterea pe adresele de e-mail fiecărui CJRAE partener, care, prin intermediul
profesorilor consilieri școlari, vor face cunoscute în cel puțin 5 unități școlare din fiecare județ
partener obiectivele, activităţile, regulamentul, finalitatea şi partenerii proiectului.
a)
b)
c)
d)
e)

Activitatea nr. 2
Titlul activităţii: Implementarea proiectului la nivel de unitate şcolară
Perioada: 12 februarie -30 martie 2018
Loc de desfăşurare: unităţile de învăţământ
Participanţi: elevi, cadre didactice, profesori consilieri şcolari
Descrierea activităţii: cadrele didactice vor desfăşura activităţi în vederea creşterii nivelului de
informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare cu privire la riscurile consumului de
droguri. Rezultatul acestor activităţi este reprezentat de lucrările de compoziție plastică (desen,
pictură), fotografii sau afişe realizate de către elevii coordonaţi de cadrele didactice, ţinând
cont de regulamentul concursului. La nivel de unitate şcolară se vor evalua lucrările şi se vor
selecta cele mai bune 3 lucrări/secțiune/nivel de învățământ pentru înscrierea în etapa
județeană a concursului. Lucrările elevilor vor fi scanate/fotografiate și trimise prin e-mail la
CJRAE de provenienţă al participanţilor, însoțite de fişele de înscriere, până în data de 30
martie 2018. În cazul în care doresc să participe la proiect şi elevi din alte judeţe cu care
CJRAE Hunedoara nu a încheiat un acord de parteneriat, aceştia îşi pot înscrie lucrările la
CJRAE Hunedoara, pe adresa cjraehd@yahoo.com.

Activitatea nr. 3
a) Titlul activităţii: Desfășurarea concursului la nivel județean
b) Perioada: 11 aprilie – 4 mai 2018
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c) Loc de desfăşurare: CJRAE Hunedoara și fiecare CJRAE partener
d) Participanţi: organizatorii din cadrul CJRAE Hunedoara şi a CJRAE partenere
e) Descrierea activităţii: Juriul constituit la nivelul fiecărui CJRAE participant va verifica
lucrările înscrise (cele care nu corespund regulamentului vor fi eliminate din concurs) și le va
evalua după grila de evaluare pusă la dispoziție de organizatori. Se vor acorda premii (I, II, III şi 2
menţiuni) pentru fiecare secţiune iar lucrările premiate cu premiul I vor fi trimise electronic la
CJRAE Hunedoara (cjraehd@yahoo.com) pentru înscrierea în etapa națională.
Activitatea nr. 4
a) Titlul activităţii: Evaluarea lucrărilor și stabilirea câștigătorilor concursului la nivel
național
b) Perioada: 07 - 31 mai 2018
c) Loc de desfăşurare: CJRAE Hunedoara
d) Participanţi: organizatorii din cadrul CJRAE Hunedoara
e) Descrierea activităţii: Se va constitui un juriu la nivelul CJRAE Hunedoara care va evalua
lucrările; se vor acorda premiile I, II, III şi 2 menţiuni pentru câștigătorii fiecărei secţiuni în etapa
națională a concursului.
Activitatea nr. 5
a) Titlul activităţii: Promovarea rezultatelor proiectului
b) Perioada: 04 -15 iunie 2018
c) Loc de desfăşurare: CJRAE Hunedoara
d) Participanţi: organizatorii din cadrul CJRAE Hunedoara și a CJRAE partenere
e) Descrierea activităţii: rezultatele concursului vor fi postate pe forumul ISJ Hunedoara, site-ul
didactic.ro, și cjraehd.ro și vor fi comunicate prin e-mail fiecărui CJRAE partener.
Parteneri implicaţi în proiect: CJRAE Alba, CJRAE Arad, CJRAE Argeș, CJRAE Bacău, CJRAE
Bistrița-Năsăud, CJRAE Botoșani, CJRAE Caraș-Severin, CJRAE Călărași, CJRAE Cluj, CJRAE
Constanța, CJRAE Covasna, CJRAE Dâmbovița, CJRAE Dolj, CJRAE Galați, CJRAE Giurgiu,
CJRAE Gorj, CJRAE Iași, CJRAE Ialomița, CJRAE Ilfov, CJRAE Maramureș, CJRAE Mehedinți,
CJRAE Neamț, CJRAE Olt, CJRAE Prahova, CJRAE Satu Mare, CJRAE Sălaj, CJRAE Sibiu,
CJRAE Suceava, CJRAE Vâlcea, CJRAE Vaslui, Inspectoratul ŞcolarJudeţean Hunedoara,Centrul
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara, Liceul Tehnologic „Ovid Densuşianu”
Călan, Palatul Copiilor Deva, Asociaţia Părinţilor „Sargeţia” Călan.
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Regulamentul concursului educațional
„Ia atitudine! Spune NU drogurilor!”
Argument, justificare, context
Problema consumului de droguri la vârsta şcolară, ca şi la orice altă vârstă, este deja, în
România, o plagă socială cu efecte din ce în ce mai grave. Dacă, în prezent, cafeaua, ceaiul, tutunul
şi alte stimulente sunt considerate un „rău necesar” şi au intrat în „tabietul” omului contemporan de
pe aproape toate meridianele lumii, nu acelaşi lucru se poate spune despre drogurile de mare risc, cu
efecte psihotrope, halucinogene, psihodisleptice, care cauzează aşa-numita „moarte albă”, sau
despre drogurile sintetice - substanțele etnobotanice, ultimele droguri intrate pe piaţă, dar nu cele
mai puţin periculoase.
Deoarece dependenţa de droguri legale (alcool, tutun) devine pe zi ce trece unul dintre
pericolele vremurilor prezente, primele victime fiind adolescenţii, acest proiect intenţionează să-i
avertizeze pe elevi în legătură cu riscurile consumului de droguri, să-i împiedice să îşi ruineze nu
numai sănătatea, ci şi viaţa socială şi viitorul, precum și să îi încurajeze să folosească metode de
exprimare artistice și creative pentru susținerea luptei împotriva consumului de droguri.
Scopul proiectului: prevenirea comportamentelor de risc şi formarea unui stil de viaţă sănătos în
rândul populaţiei şcolare prin dezvoltarea unei atitudini responsabile faţă de efectele consumului de
droguri, manifestată prin mijloace artistice.
Secţiunile concursului:
A. În funcție de nivelul de învățământ: clasele I-IV; clasele V-VIII; clasele IX-XII.
B. În funcție de categoria artistică: Compoziție plastică (desen, pictură) ( lucrările vor fi
realizate pe suport hârtie, format A4, tehnica de lucru este la alegere); Afiș (lucrările vor fi
realizate în format A4); Fotografie (format la alegere).
Condiții privind participarea la concurs:
a) Un elev poate participa doar la o singură secţiune a concursului, cu o singură lucrare;
b) Fiecare unitate şcolară poate participa la faza judeţeană cu maxim 3 lucrări /secţiune/ nivel
de învățământ;
c) Fiecare lucrare va fi etichetată pe partea principală, într-un colț, la vedere, cu următoarele
date: titlul lucrării, nivelul de învățământ, iar pe verso se vor scrie numele şi prenumele
elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator, instituţia, localitatea şi
judeţul;
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d) Lucrările vor fi scanate/fotografiate și vor fi înscrise în concurs de către profesorii
coordonatori, până la data de 30 martie 2018, însoţite în mod obligatoriu de fişa de înscriere,
pe adresa de e-mail a CJRAE din județul de proveniență a participanților;
e) În cazul în care se constituie echipe din alte judeţe cu care CJRAE Hunedoara nu a încheiat
un acord de parteneriat, acestea îşi vor putea înscrie lucrările pentru etapa județeană a
concursului la CJRAE Hunedoara, pe adresa cjraehd@yahoo.com, până la data de 30
martie 2018
f) Lucrările care obțin la etapa județeană premiul I la fiecare nivel de învățământ şi pentru
fiecare categorie artistică vor fi trimise, în format electronic, pentru a participa la etapa
naţională, organizată de CJRAE Hunedoara (cjraehd@yahoo.com).
g) Vor fi eliminate din concurs lucrările care:
- nu respectă tema dată;
- imită alte lucrări sau sunt preluate de pe internet;
- utilizează imagini ce sugerează consumul de droguri, tutun, alcool, (persoane care se
injectează, prizează, fumează, precum şi obiecte asociate consumului de droguri, de
ex. seringi) sau imagini care pot constitui un model de consum;
- promovează imagini cu mesaje negative (de ex. cruci, cranii, moartea cu coasa).
Criterii de evaluare:
 Evaluarea lucrărilor la nivel judeţean şi naţional se realizează de către o echipă de jurizare ai
cărei membrii sunt aleşi după criterii stabilite de fiecare CJRAE participant sau, în cazul
etapei naţionale, de către CJRAE Hunedoara;
 În etapa jurizării (la nivel judeţean sau naţional) evaluatorii nu vor cunoaşte numele sau
şcoala / localitatea de proveninţă ale participanţilor;
 Lucrările vor fi evaluate ținând cont de următoarele criterii: relevanţa lucrării pentru
tematica concursului, impactul educaţional, originalitate, valoare artistică/ estetică.
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Anexa
Fişă de înscriere la concursul
„Ia atitudine! Spune NU drogurilor!”
Unitatea școlară: ______________________________________________________
Adresa unității școlare: ___________________________________________________
Localitatea:____________________________________________________________
Județul:_______________________________________________________________
Clasele I-IV
Secțiunea: Compoziție plastică (desen, pictură)
Nr.
crt

Titlul
lucrării

1.

Numele şi
prenume
elevului

Clasa

Numele și prenumele
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Datele de contact ale
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Numele şi
prenume
elevului

Clasa

Numele și prenumele
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Datele de contact ale
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Numele şi
prenume
elevului

Clasa

Numele și prenumele
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Datele de contact ale
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Numele și prenumele
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Datele de contact ale
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

2.
3.
Clasele I-IV
Secțiunea: Afiș
Nr.
crt

Titlul
lucrării

1.
2.
3.
Clasele I-IV
Secțiunea: Fotografie
Nr.
crt

Titlul
lucrării

1.
2.
3.

Clasele V-VIII
Secțiunea: Compoziție plastică (desen, pictură)
Nr.
crt
1.

Titlul
lucrării

Numele şi
prenume
elevului

Clasa

2.
3.
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Clasele V-VIII
Secțiunea: Afiș
Nr.
crt

Titlul
lucrării

1.

Numele şi
prenume
elevului

Clasa

Numele și prenumele
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Datele de contact ale
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Numele şi
prenume
elevului

Clasa

Numele și prenumele
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Datele de contact ale
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

2.
3.
Clasele V-VIII
Secțiunea: Fotografie
Nr.
crt

Titlul
lucrării

1.
2.
3.

Clasele IX-XII
Secțiunea: Compoziție plastică (desen, pictură)
Nr.
crt

Titlul
lucrării

1.

Numele şi
prenume
elevului

Clasa

Numele și prenumele
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Datele de contact ale
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Numele şi
prenume
elevului

Clasa

Numele și prenumele
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Datele de contact ale
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Numele şi
prenume
elevului

Clasa

Numele și prenumele
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

Datele de contact ale
profesorului/profesorilor
coordonator(i)

2.
3.
Clasele IX-XII
Secțiunea: Afiș
Nr.
crt

Titlul
lucrării

1.
2.
3.
Clasele IX-XII
Secțiunea: Fotografie
Nr.
crt
1.

Titlul
lucrării

2.
3.
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