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PROIECTUL EDUCAȚIONAL „DĂ-MI 3 MINUTE PENTRU TINE!” 

din Calendarul Activităților Educative Județene 2023, poziția 29,  

domeniul cultural artistic, arte vizuale 

Ediția I 

 

 

 

A. REZUMATUL PROIECTULUI 

 

Proiectul se adresează elevilor din ciclul liceal din județul Hunedoara și presupune  

participarea unui număr de 100 elevi la activități de informare, pe tema prevenirii consumului de 

droguri. Alături de elevi, vor participa la aceste întâlniri, și cadrele didactice din unitățile de 

învățământ de nivel liceal din județul Hunedoara. După etapa de informare, elevii coordonați de 

cadrele didactice, vor realiza videoclipuri respectând Regulamentul concursului.   

Videoclipurile vor fi jurizate și se vor stabili câștigătorii (locul I, II și III). Premiul de 

popularitate va fi stabilit utilizând platforma de socializare Instagram a partenerului Asociația Rotary 

Club Deva. 

Festivitatea  de premiere se va desfăşura la Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara şi va 

consta  în prezentarea videoclipurilor cu cel mai mare punctaj, înmânarea diplomele și premiilor de 

către organizatori şi parteneri.  

Partenerii proiectului: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Hunedoara, Primăria Deva-Poliția Locală Deva, Asociația Rotary 

Club Deva, Consiliul Județean al Elevilor Hunedoara. 

 

 

B.  PREZENTAREA PROIECTULUI 

B.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  

Contextul în care este implementat proiectul se referă la îndeplinirea obiectivelor din Strategia 

Națională în domeniul drogurilor, aprobată prin HG 344/2022, respectiv Planul de Acțiune în 

domeniul drogurilor la nivelul județului Hunedoara 2022-2026, aprobat prin Ordinul Prefectului 

județului Hunedoara nr. 250 din 25.07.2022, aprobat prin Hotărârea CJ Hunedoara nr. 265/2022 și 

anume cap. I, obiectiv 1.1 Dezvoltarea intervenţiilor şi strategiilor contextuale și universale de 

prevenire adresate populaţiei generale, cap.1.2 Dezvoltarea intervenţiilor şi strategiilor pentru 

întârzierea vârstei de debut în consumul de droguri în rândul categoriilor de vârstă la risc şi grupurilor 

vulnerabile, 1.4. Consolidarea parteneriatului cu societatea civilă. 

 

B.2. Scopul proiectului; 

Intărirea factorilor de protecție, respectiv reducerea factorilor de risc cu privire la consumul de droguri 

la elevii din ciclul liceal din unitățile de învățământ din județul Hunedoara, prin informarea și oferirea 

de alternative de petrecere a timpului liber. 
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B.3. Obiectivele specifice ale proiectului 

 

1. Promovarea proiectului  în cele 31 de  unități de învățământ cu nivel liceal din județul Hunedoara. 

2. Informarea în perioada 16 ianuarie-10 februarie 2023 a cel puţin 100 de elevi din ciclul liceal, din 

unitățile de învățămănt din județul Hunedoara, privind efectele și riscurile consumului de droguri  în 

planul sănătății și în plan social. 

3. Informarea în perioada 16 ianuarie-10 februarie 2023, a cel puţin 60 de cadre didactice din ciclul 

liceal, din unitățile de învățămănt din județul Hunedoara, privind efectele și riscurile consumului de 

droguri în planul sănătății și în plan social. 

4. Implicarea în luna februarie 2023, a cel puțin 100 de elevi și 30 de cadre didactice din ciclul liceal 

din unitățile de învățămănt din județul Hunedoara, în activități creative, ca alternative de petrecere a 

timpului liber. 

5. Evaluarea  a cel puțin 30 de videoclipuri și stabilirea câștigătorilor concursului.  

6. Diseminarea rezultatelor proiectului în minim 30 de unități școlare și la nivelul comunității locale. 

 

B.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul- proiectul se adresează elevilor de nivel 

liceal din județul Hunedoara. 

 

B.5. Beneficiarii direcți și indirecți- beneficiarii direcţi sunt elevii de nivel liceal din județul 

Hunedoara; beneficiarii indirecții  părinţii, cadrele didactice, comunitatea locală. 

 

B.6. Durata proiectului: ianuarie-aprilie 2023 

 

B.7. Descrierea activităţilor  

 

Activitatea nr. 1 

a. Titlul activităţii: Promovarea proiectului la nivelul publicului ţintă 

b. Data/perioada de desfăşurare: 18-20 ianuarie 2023 

c. Locul desfăşurării: Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, unitățile de învățământ cu nivel liceal 

d. Participanţi: elevi de nivel liceal, cadre didactice, reprezentanți ai partenerilor, organizatorii 

e. Descrierea pe scurt a activității: în perioada 18-20 ianuarie 2023 va avea loc lansarea proiectului în 

sala Europa din cadrul ISJ Hunedoaea, în care se vor prezenta: scopul și obiectivele proiectului, 

calendarul activităţilor, regulamentul concursului, partenerii și sponsorii concursului. Aceste 

informații vor fi postate pe forumul ISJ Hunedoara, site-ul CJRAE Hunedoara (cjraehd.ro), paginile 

de facebook-ul ale CJRAE Hunedoara, CPECA Hunedoara, Asociația Rotary Club Deva, grupul de 

WhatsApp ”consilieri școlari Hd”. De asemenea se va emite și un comunicat de presă la nivel local.  

 

Activitatea nr. 2 

a. Titlul activităţii: Desfășurarea activităților de informare a elevilor și cadrelor didactice 

b. Data/perioada de desfăşurare: 20 ianuarie-06 februarie 2023 

c. Locul desfăşurării: activitatea 1-zona Deva, activitatea 2- zona Ilia, Brad, Criscior, Simeria, Călan, 

activitatea 3- zona Hunedoara, Hațeg, activitatea 4-zona Valea Jiului 

d. Participanţi: elevi de nivel liceal, cadre didactice 

e. Descrierea pe scurt a activității: realizarea a 4 activități de informare cu  elevii claselor de liceu din 

instituțiile de învățământ din județul Hunedoara. Se vor realiza 4 activități de informare, la care vor 

participa din fiecare unitate de învățământ câte 3 elevi din Consiliul elevilor însoțiți de consilierul 

educativ. Un reprezentant al Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara 
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(CPECA Hunedoara) și a Primăriei Deva-Poliția Locală Deva, vor realiza activități de informare 

privind efectele și riscurile consumului de droguri în planul sănătății și în plan social și vor prezenta 

aspecte legislative în domeniul drogurilor. 

Planificare activităților:  

➢ zona Deva-20 ianuarie, ora 14.00, sala Europa-ISJ Hunedoara 

➢ zona Ilia, Brad, Criscior, Simeria, Călan-27 ianuarie, ora 14.00, sala Europa-ISJ Hunedoara 

➢ zona Valea Jiului-30 ianuarie, ora 14.00, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani 

➢ zonele Hunedoara, Hațeg-06 februarie 

 

Activitatea nr. 3 

a. Titlul activităţii: Realizarea și transmiterea videoclipurilor 

b. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2023 

c. Locul desfăşurării: unitățile de învățământ liceal din județul Hunedoara 

d. Participanţi: elevi de nivel liceal, cadre didactice coordonatoare 

e. Descrierea pe scurt a activității: elevii coordonați de un cadru didactic, vor realiza un videoclip pe 

tema prevenirii consumului de droguri, cu respectarea Regulamentului de participare. 

Videoclipurile vor fi încărcate pe următorul link https://forms.gle/tyN8ZPEp1mUqGgjW9 

până în data de 28 februarie 2023. 

 

Activitatea nr. 4 

a. Titlul activităţii: Evaluarea videoclipurilor 

b. Data/perioada de desfăşurare: 01-10 martie 2023 

c. Locul desfăşurării: CJRAE Hunedoara 

d. Participanţi: organizatorii, membri juriului 

e.Descrierea pe scurt a activității: evaluarea şi stabilirea videoclipurilor câştigătoare în conformitate 

cu fişa de evaluare cuprinsă în  Regulamentul de participare. Videoclipurile care nu vor respecta toate 

specificațiile din Regulamentul de participare, vor fi descalificate. Se vor acorda premiile  I, II și III. 

 

Activitatea nr. 5  

a. Titlul activităţii: Stabilirea premiului de popularitate 

b. Data/perioada de desfăşurare: 13-24 martie 2023 

c. Locul desfăşurării: rețeaua de socializare TikTok a Clubului Rotary Deva 

d. Participanţi: organizatorii, parteneri, elevi.  

e. Descrierea pe scurt a activității: postarea, de către partenerul Asociația Rotary Club Deva, a 

videoclipurilor care au participat la concurs, pe rețeaua de socializare Instagram, care vor fi votate, 

iar videoclipul cu cele mai multe voturi, va fi desemnat câștigătorul premiului de popularitate.  

 

Activitatea nr. 6 

a. Titlul activităţii: Festivitatea de premiere 

b. Data/perioada de desfăşurare: 27-31 martie 2023 

c. Locul desfăşurării: ISJ Hunedoara 

d. Participanţi: organizatorii, parteneri, elevi de nivel liceal, cadre didactice 

e. Descrierea pe scurt a activității: prezentarea videoclipurilor cu cel mai mare punctaj, înmânarea 

diplomele și premiilor de către organizatori şi parteneri.  

 

Activitatea nr. 7 

a)Titlul activităţii: Promovarea rezultatelor proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare: 03-06 aprilie 2023 
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c. Locul desfăşurării: mass media locală 

d. Participanţi: organizatorii, partenerii 

e. Descrierea pe scurt a activității: emiterea unui comunicat de presa la finalul proiectului cu 

rezultatele proiectului, postarea pe site urile tuturor partenerilor din proiect a rezultatelor proiectului, 

promovarea rezultatelor în rândul elevilor de nivel liceal.  

B.8  Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului, inclusiv 

impactul proiectului asupra grupului țintă, unității de învățământ și comunității.  

Rezultate cantitative: 

• Număr de instituții de învățământ participante – 31 unități de învățământ din jud. Hunedoara; 

• Număr de elevi informați – 100 de elevi din ciclul liceal din unitățile de învățământ din jud. 

Hunedoara; 

• Număr de profesori informați – 60 de profesori din 31 unități de învățământ din jud. 

Hunedoara; 

• Număr de videoclipuri înscrise în concurs - 30 de videoclipuri 

Rezultatele calitative: creşterea gradului de implicare a elevilor în dezvoltarea unui stil de viaţă 

sănătos; conştientizarea de către elevi a importanţei implicării active în combaterea fenomenului 

consumului de droguri. 

Impactul asupra grupului ţintă vizează sporirea gradului de implicare a elevilor în activitățile de 

prevenție antidrog, dezvoltarea voluntariatului și crearea unor premise pentru organizarea de viitoare 

activități. 

 

B.9 Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

Evaluarea şi monitorizare se va face în baza indicatorilor următori:  

Indicatori cantitativi: număr de elevi participanţi, număr de unităţi şcolare participante, număr 

de cadre didactice implicate; număr de videoclipuri. 

Indicatori calitativi: feed-back-uri primite pe perioada desfăşurării proiectului, respectarea 

calendarului de activităţi. 

  

B.10 Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului  

 Acest proiect este parte integrantă a  Planulului de Acțiune în domeniul drogurilor la nivelul 

județului Hunedoara 2022-2026 

 

B.11 Riscuri implicate de proiect şi planul de răspuns (lipsa de finanțare de la MEN, retragere 

parteneri, lipsa sponsori etc.)  

a) Neatingerea indicatorilor prestabiliti ai proiectului și asumați prin Formularul de aplicație-

măsură de atenuare-acțiuni de monitorizare permanenta a tuturor partenerilor și a activităților 

proiectului  

b) Participarea scăzută a grupului țintă la activitățile proiectului/ la o parte dintre activitățile 

prevăzute de proiect-măsura de atenuare-promovarea eficientă a proiectului prin cadrele didactice 

(profesori consilieri școlari, profesori diriginți, consilieri educativi)  

c) Retragerea sponsorului-măsură de atenuare-Planificarea și organizarea eficientă a 

resurselor; implicarea în proiect a unor resurse suplimentare. 

 

B.12 Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului  

         În timpul implementării proiectului, promovarea şi mediatizarea se vor realiza pe site-uri, 

forumuri, platforme de socializare (ex: cjraehd.ro, forumul ISJ Hunedoara, Instagram); prin 

intermediul partenerilor: Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, Centrul de Prevenire, Evaluare și 
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Consiliere Antidrog Hunedoara, Primăria Deva - Poliția Locală Deva, Club Rotary Deva, Consiliul 

Județean al Elevilor Hunedoara, 2 comunicate în presa locală. 

 Diseminarea se va realiza prin postarea pe site-uri, forumuri a rezultatelor proiectului 

(cjraehd.ro, forumul ISJ Hunedoara) și prin intermediul partenerilor. 

 

   

 

Coordonatori proiect: prof. Ianachis, prof. Koos Beata 

 

Director  prof. Ilieș Gabriel  
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REGULAMENT DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DIN CADRUL PROIECTULUI 

,,DĂ-MI 3 MINUTE PENTRU TINE!” 

 

✓ videoclipul poate fi realizat individual sau de către grupe de elevi (maxim 3) 

 

✓ în videoclipuri este interzisă folosirea de imagini sau text din care să se poată afla provenienţa 

videoclipului (denumirea şcolii, cadre didactice, imagini din interiorul şcolii cu excepţia 

sălilor de clasă etc.) 

 

✓ nu sunt acceptate videoclipurile care conţin imagini sau sunete ce îndeamnă la violenţă, 

discriminare rasială şi etnică, mesaje cu conotaţii sexuale  

 

✓ ATENŢIE! Vor fi eliminate din concurs videoclipurile care utilizează imagini care 

sugerează consumul de droguri, tutun, alcool, noi substanțe cu proprietăți psihoactive 

(persoane care se injectează, prizează, fumează, precum şi obiecte asociate consumului 

de droguri exp: seringi, ace ) sau imagini/scene explicite de consum de substanțe care 

pot constitui un model de consum  

 

✓ ATENŢIE! Vor fi eliminate din concurs videoclipurile care promovează imagini cu  

mesaje negative ( exp. cruci, cranii, moartea cu coasa) 

 

✓ videoclipurile trebuie să promoveze mesaje pozitive, să promoveze alternative sănătoase de 

petrecere a timpului liber 

 

✓ să nu se folosească texte de exemplu ”SPUNEȚI NU DROGURILOR”, ci să se promoveze 

texte pozitive ”ASCULTĂ MUZICA”, ”FĂ SPORT”, ”FII VOLUNTAR”, ”ALEGE 

DISTRACȚIA ÎN SIGURANȚĂ” etc. 

 

✓ este interzisă preluarea de imagini sau text din alte videoclipuri sau filme create anterior 

 

✓ durata videoclipului să fie de maxim 60 secunde 

 

✓ rezoluție 16:9 – 1080, format vertical, recomandat 
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FIŞĂ DE EVALUARE A VIDEOCLIPURILOR  

 

Videoclip numărul:  

 

Nr. CRITERII DE EVALUARE 

 

1. Conţinut: 60 puncte  

1.1. Respectarea temei (10 p);  

1.2. Creativitate (10 p);  

1.3. Originalitate  (10 p).  

1.4. Impact mesaj (20 p).   

1.5. Valoare artistică (10 p)  

2. Realizare tehnică: 30 puncte  

 2.1 imagine  (10 p);  

 2.2 sunet (10 p);  

 2.3 efecte  (10 p);  

3. Impresie generală – 10 puncte  

 TOTAL  

 

 

 

Nume, prenume membru juriu: 

Instituția:  

Data: 
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