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Prezentarea proiectului 
  

Forward este o inițiativă a patru liceeni din județul Sibiu (Anca, Ana, Alex și Dani), de la 

Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu. Proiectul este unul cu tradiție în liceul nostru, 

ajungând la a doua ediție, chiar dacă structura și numele i s-au schimbat. Astfel, „Împreună 

învingem dependența” a depus armele în lupta împotriva consumului de droguri în rândul 

elevilor de liceu, lăsând loc proiectului „Forward”, un mini-festival constând într-un incubator 

de ateliere în mai multe domenii, asociate artei și relațiilor inter-umane. Noi credem că pentru 

orice problemă conștientizată există o soluție, și poate că nu este suficient să fim optimiști și să 

visăm la o lume ideală, în care tinerii nu ar putea veni în contact cu cannabisul și alcoolul, ci să 

se acționeze, chiar dacă inițial la nivel mic, precum un liceu, iar apoi la nivel județean. În plus, 

dacă am putea uita de „binele” individual, generat de consumul de cannabis și de alcool, și să 

ne îndreptăm spre binele colectiv, situația ar fi mult mai ușoară pentru organismele culturale și 

juridice care lucrează în acest sens. 

„Forward” s-a desfășurat pe o perioadă îndelungată de timp, pentru a facilita 

beneficiarilor un scurt răgaz de reflectare asupra celor discutate și învățate în precedenta 

activitate. Programul de activități a fost flexibil, fiind intercalat precis cu timpul liber al 

participanților, pentru a nu le răpi din timpul dedicat studiului. Activitățile au avut un caracter 

semi-formal, ajungându-se și la celălalte două tipuri fundamentale, în funcție de cadrul în care 

au fost organizate. Persoanele care s-au ocupat de activități au încercat să formeze o legătură 

cu participanții, îndemnându-i să participe și la următoarele activități. Acestora din urmă li s-a 

dat opțiunea să fie activi în câte activități au dorit, astfel niciunul dintre ei nu s-a simțit 

constrâns de nevoia de a participa și la activitățile pe care nu le-a considerat potrivite pentru el.  

 

Problema identificată și soluționare 
 

Partea cea mai importantă în evitarea consumului acestor substanțe nocive, ce nu oferă 

altceva decât plăcere pe termen scurt, asociată cu o autodistrugere ce se manifestă lent, este 

conștientizarea faptelor duse la capăt în prezent pentru ca urmările violente și neplăcute să nu 

își facă apariția. 

Problema pe care am putut-o identifica a fost mult mai accentuată în cazul consumului 

de alcool decât în cel al consumului de cannabis. Acesta din urmă este prezent sub o formă de 

tentație, un rău ascuns în întuneric care iese la lumină în momentul în care simte că poate 

prelua controlul asupra tinerilor slab dezvoltați din punct de vedere al voinței și al gândirii 

anticipative, care cred că singurul sprijin pe care îl pot găsi se alfă în aceste substanțe. 



Alcoolul și cannabisul fac parte din categoria celor mai influente și cunoscute mijloace 

de „ajutor”, o cale de rătăcire printre problemele cotidianului. La nivel psihologic, se observă 

apariția, păstrarea și persistența in timp a unui comportament  prin intermediul stimulării 

acestuia. 

Acestea nu doar că dăunează sănătății, ci și mentalității, provocând o serie lungă de 

dezavantaje, pe când avantajele sunt doar niște iluzii. Așadar, tot ceea ce părea a fi bun, de fapt 

nu a existat, nu există și nu va exista.  

Soluționarea acestei probleme a constat în organizarea unui mini-festival împărțit în trei 

sesiuni: una de informare, alta de alternative si ultima fiind socotită sesiune de feed-back în 

care au fost implicați atât elevi cât și profesori din județul Sibiu. La sfârșitul acestor sesiuni, 

beneficiarii au aflat mai multe despre aceste droguri și au ajuns la concluzia că pot să trăiască 

sănătos și fericiți fără „ secunda de extaz”.  

Obiective 

Obiectivele proiectului sunt: 

- organizarea a 3 mari sesiuni informative pentru elevii din Județul Sibiu care s-au înscris 

la acest proiect -318 de elevi din clasele IX-XII, în perioada martie-mai 2016; 

 - crearea a minim 8 design-uri de activităţi bazate pe idea de colaborare, implicare a 

tinerilor în “sănătatea” vieţii lor, evitarea consumului de alcool şi cannabis şi aplicarea, 

desfăşurarea acestora în perioada aprilie-mai 2016 cu implicarea direct a minim 200 de elevi ; 

-dezvoltarea unor atitudini și practici la nivelul grupurilor de elevi , prin intermediul unor 

activități recreative în scopul adoptării unui stil de viață sănătos fără alcool și cannabis. 

 

Perioada de desfășurare 

  

 

 

Aprilie 2016 Mai 2016



Grup țintă 
 

În proiectul „Forward” au fost implicați un numar de 331 persoane, dintre care 318 de elevi, care 

urmează cursurile la liceele de pe teritoriul Județului Sibiu, din clasele 9-12, respectiv câțiva elevi din 

clasele 4-5. Prin activitatea organizată cu cei mici am urmărit prevenirea consumului de droguri încă de 

la vârste fragede. În ceea ce privește elevii de liceu, ne-am axat atât pe sesiunile de informare cât și pe 

cea de alternative,deoarece scopul nostru a fost de a reduce numărul consumatorilor de aceste 

substanțe nocive, prin înlocuirea acelor vicii cu niște activitați ce oferă un stil de viață „altfel” . 

Descrierea activitaților 

Pentru ca mini-festivalul nostru să aibă un caracter cât mai plăcut, activitățile s-au desfăşurat sub forma 

unui incubator de ateliere,  în intervalul aprilie-mai 2016. Ca spațiu în care am organizat aceste activități, 

am utilizat unele dintre sălile Colegiului Național 'Octavian Goga' şi le-am demonstrat tuturor că şcoala 

nu înseamnă doar 4 pereți, teoretic vorbind, dar dacă tot dispune de aceste ziduri care delimitează un 

spațiu propice învățării, le-am putea folosi. În plus, alte locuri publice, precum Librăria Habitus, Librăria 

Humanitas, Biblioteca Județeană 'Astra', ne-au găzduit activitățile, mai ales pe cele organizate în cadrul 

festivalului 'Cărți pentru cultură', eveniment conceput de echipe de liceeni din Județul Sibiu. Festivalul 

menționat a fost organizat de către toate echipele, per total, însă, fiecare grup de elevi a avut clar 

stabilite activitățile pe care le-a pregătit în cadrul 'Cărți pentru cultură'. 

Prima parte a proiectului se constituie ca etapă de informare și chestionare a elevilor și, de asemenea, a 

conștientizării acestora cu privire la efectele negative ce pot să apară în urma consumului de alcool și 

cannabis. Această etapă nu a fost una obișnuită, axându-se pe un segment de educație non-formală ce 

cuprinde evaluarea și îmbunătățirea nivelului de cunoștiințe deja deținute de către grupul țintă.  

Sesiunea cu numărul II a reprezentat centrul atenției în proiectul nostru. 7 activități individuale în 

'Forward' sau integrate în alte proiecte le-au arătat calea cea bună beneficiarilor proiectului nostru. 

Arta, cultura şi activitățile sportive regăsite în sesiunea de activități şi alternative au făcut din acest mini-

festival o adevărată opțiune pentru oamenii din comunitatea sibiană. Alternativele oferite tinerilor prin 

această sesiune au avut fundația în activitățile pe care le-am desfăşurat în cadrul festivalului 'Cărți 

pentru cultură'. Muzica, culturalizarea prin cărți şi vizionarea de documentare apreciate la nivel 

internațional au fost doar câteva dintre alternativele pe care le-am sugerat, printre care se mai numără 

şi voluntariatul, identificat în activitatea de gulguțat. Activitățile care completează a II-a sesiune au fost 

un treasurehunt cu tema antidrog şi o vizită la Centrul Chinologic 'Aurel Greblea' Sibiu. 

A treia parte a proiectului a constat în împărțirea unor chestionare de feedback elevilor participați la 

mini-festivalul nostru. Dupa completarea acestor chestionare am centralizat raspunsurile sub forma 

unor diagrame. Aceasta activitate ne va ajuta atât la nivel de echipă cât și de județ, deoarece ne vom 

perfecționa edițiile viitoare, continuitatea însemnând pentru noi atingerea scopului acestui proiect, 

respectiv ediției a doua. 
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Sesiunea de informare 
 

 COMPLETAREA CHESTIONARELOR PENTRU EVALUARE 

Denumirea 

activității: 
Completarea chestionarelor pentru 

evaluare  
Data: 4 aprilie 2016 

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național ,,Octavian Goga” Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 237 elevi din clasele a IX-a 
, a X-a, a XI-a, a XII-a 

Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiectiv:  Completarea chestionarelor inițiale cu scopul de 

a afla ce știu elevii despre alcool și cannabis 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Nu a necesitat 

material, deoarece s-a 

desfășurat in mediu online 

 Rezultate finale: - s-au chestionat 237 de elevi. 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 1: Chestionar-Atitudinea elevilor față de droguri 
Anexa1.  

 ACTIVITATE DE DISTRIBUIRE A PLIANTELOR ȘI AFIȘELOR        

Denumirea 

activității: 
Activitate de distribuire a pliantelor și 

afișelor 
Data:  7 aprilie 2016 

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal de pe raza Județului Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 250 elevi din clasele a IX-a 
,a X-a, a XI-a și a XII-a. 

Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiectiv:  Distribuirea a 250 și plasarea a 50 de afișe în 

Județul Sibiu 

 Preluarea informației de către elevii care au 

primit pliantele 
Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Consumabile (hârtie, 

scotch) 

 
Rezultate finale:  distribuirea cu success a pliantelor și afișelor și 

însușirea informației de către beneficiari 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 2:  pliant+ afiș 
Anexa1. 



 TOȚI AU DREPTUL LA CUNOAȘTERE      

În 13 aprilie, toată echipa s-a deplasat la sediul Asociației „We Help!”- o fundație 

care ajută copiii cu situație materială care lasă de dorit sau cu probleme familiale. 

Acolo, ei sunt hrăniți, sunt ajutați cu temele, dar cel mai important, oamenii care 

lucrează în cadrul asociației le oferă ceea ce copilașii au nevoie, afecțiune, ceva ce 

nu prea primesc din partea familiilor lor. Așa ne-am hotărât  și noi să aducem 

câteva zâmbete pe fețele acestor copii. După ce ne-am prezentat și ne-am jucat cu ei 

câteva jocuri educative, le-am vorbit copiilor despre consumul de droguri și efectele 

sale nocive asupra organismului. Astfel, ne-am asigurat că încă de la o vârstă 

fragedă, acești copii care nu dispun de surse de informații, au fost preveniți 

împotriva consumului de droguri. 

Denumirea 

activității: 
Toți au dreptul la cunoaștere! 

Data: 13 Aprilie 2016 

Grup ţintă: Elevii din cadrul Asociației „We Help!”(copiii clasele 4 

-5) 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Elevii din cadrul Asociației 
„We Help!” 

Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiectiv: -informarea şi oferirea de alternative 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect  

 

 Consumabile: 

sfoară 

Rezultate finale:  Însușirea informației încă de la o vârstă fragedă 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 3: Fotografii 
 

 

 

 VIDEO: YOU MATTER! 

În cadrul acestei activităţi a fost realizat un video, în cadrul căruia, câteva 

persoane au fost chestionate cu privele la consumul de droguri in licee: Drogurile 

sunt o problemă pentru tineri ?Ce decizii consideraţi că ar trebui să fie luate de un 

licean pentru a duce o viaţă lipsita de droguri ? Lumea liceenilor este o lume fără 

droguri ? De asemenea, video-ul creat genereazaă un impact asupra tinerilor 

consumatori, nu numai datorită faptului că primesc răspunsuri,păreri de la 

persoane adulte, cu o autoritate ci şi faptul că elevi ca ei se opun alcoolului si 

cannabisului. 

 



Denumirea 

activității: 
Video: you matter! 

 
Data: 18 aprilie 2016 

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național Octavian Goga Sibiu, alte persoane 

din comunitate, precum medici, cadre didactice. 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 13 elevi din clasele  a IX-a 
,a X-a, a XI-a și a XII-a, 
personae din comunitate 

Părinți, cadre didactice, 
toate personale din 
comuniate care au vizionat 
acest video 

Obiectiv:  Influențarea tinerilor printr-un filmuleț cu 

părerile oamenilor din societate despre consumul de 

alcool și de cannabis 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Cameră de filmat 

Rezultate finale: - Înregistrarea a 13 persoane dornice să își expună 
părerea despre consumul de alcool și de cannabis 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 4: video: you matter! 

 

 

 

Sesiunea de activități și de alternative 
 

 

 

  ACTIVITATE LA CENTRUL CHINOLOGIC „AUREL GREBLEA” 

Această activitate a fost realizată în parteneriat cu Centrul Chinologic „Aurel 

Greblea” din Sibiu. În cadrul acestei întâlniri, grupul ţintă a putut să observe un 

spectacol cu câini special dresaţi în găsirea drogurilor. De asemenea, 

conştientizarea faptului că drogurile, precum alcoolul şi cannabisul., sunt nişte 

substanţe nocive ce nu oferă niciun avantaj consumatorului a fost un efect imediat, 

mai ales datorită faptului ca acest lucru a fost subliniat şi de directorul centrului, o 

persoană cu autoritate în societate. 

 



Denumirea 

activității: 
Activitate la Centrul Chiniologic 

„Aurel Greblea” 

 Data: 19 Aprilie 2016 

Grup ţintă: Elevii  Colegiului Național „Octavian Goga” 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Elevii din Județul Sibiu Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiectiv:  Promovarea instituțiilor care luptă împotriva 

consumului de droguri 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 

Rezultate finale: - Punerea în evidență că gradul de implicare al 
instituțiilor din Județul Sibiu vizavi de această temă este 
foarte ridicat 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 5: Fotografii activitate la Centrul Chinologic „Aurel Greblea” 

 

 

 ȘEDINȚĂ DE BIBLIOTERAPIE 

Ședința de biblioterapie a fost organizată în cadrul festivalului „Cărți 

pentru cultură” în data de 4 mai la Biblioteca Județeană „Astra”. 

Biblioterapia poate fi comparată cu orice tip de medicație, cărțile fiind 

ambalajul, iar cuvintele, conflictele și acțiunea sunt substanțele care ne 

vindecă. Un trainer a ținut o prelegere despre personalitate, despre 

rebeliune, despre arhietipuri și nu numai, iar fiecare dintre cei prezenți a 

avut ocazia de a își afla adevăratul sine. La finalul ședinței, am ajuns cu 

toții la concluzia că fiecare carte poate fi socotită ca un refugiu, fiind una 

dintre cele mai importante alternative pe care le-am prezentat și susținut de-

a lungul proiectului. 

Denumirea 

activității: 
Ședință de biblioterapie 

Data: 4 mai 2016 

Grup țintă: Elevi de liceu de pe raza Județului Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 30 de elevi din liceele din 
Sibiu 

Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiectiv:  Organizarea unei ședințe în care fiecare 

participant să reușească să afle mai multe despre sinele 

interior și să fie inițiat în arta blind-date-ului cu o carte, 

drept altenativă antidrog 



Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Materiale 

consumabile, cărți, pixuri, 

gustări 

Rezultate finale: - Participanții au aflat mai multe despre sinele 
interior, și-au aflat adevărata personalitate și au fost 
încurajați să citească. 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 6: Ședință de biblioterapie 

  

 TREASUREHUNT 

Treasurehunt-ul sau vânătoarea de comori este o activitate recreativă ce propune 

susţinerea şi trecerea mai multor probe ce se bazează pe o temă, contra timp. 

Activitatea realizată de către echipa de proiect a necesitat, pe de o parte, capacităţi 

fizice şi, pe de altă parte, viteză şi acurateţe în gândire. Astfel, am încurajat tinerii 

să ducă o viaţă sănătoasă, să se refugieze în diverse activităţi solicitante pe diferite 

paliere(sport, citit, rezolvarea de rebusuri etc). În plus, primele trei locuri din 

ierarhie au fost premiate. 

Denumirea 

activității: 
Treasurehunt  

Perioada desfășurării: 6 Mai 

Grup ţintă: Elevii Colegiului National “Octavian Goga” Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 47  de elevi din cadrul 
Colegiului Național 
„Octavian Goga „ 

Părinți, prieteni,cadre 
didactice, societate 

Obiective:   Conștientizarea efectelor drogurilor prin 

participarea la probe care i-au solicitat din punct 

de vedere fizic și mental  

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect și 

voluntari 

 Mere 

 Hârtie igienica  

 Diferite produse 

care ne-au ajutat în 

desfășurarea probelor  

Rezultate finale:  Informarea elevilor despre efectele drogurile prin 
probe care i-au solicitat din punct de vedere fizic 
și mental 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 7: Fotografii 

 

 

 

 



 CONCERT(„CĂRȚI PENTRU CULTURĂ”) 

Arta este, în esență, cea mai profundă expresie a creativității umane. Astfel, în 

cadrul acestui concert, activitate susţinută la nivelul festivalului „Cărţi pentru 

cultură”, în data de 6 mai, tinerii elevi au avut şansa să observe şi să asculte o serie 

de persoane ce și-au găsit refugiul în muzică, lucru ce îi întăreşte împotriva luptei 

cu tentaţia consumului de alcool şi cannabis, unii elevi din grupul ţintă urmându-

le exemplul. La sfârşitul şedinţei, tinerii au conştientizat că, prin muzica, o 

persoană se poate exterioriza si transmite sentimente, astfel, acest tip de artă fiind 

identificat ca alternativă împotriva consumului de droguri. 

Denumirea 

activității: 
Concert 

Data: 6 mai 2016 

Grup țintă: Elevi de liceu de pe raza Județului Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 37 de elevi din liceele din 
Sibiu 

Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiectiv:  Organizarea unui concert, cu scopul de a le oferi 

tinerilor o alternativă prin artă. 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Trupa de concert 

Rezultate finale:  Evidențierea cu succes a muzicii ca alternativă 
impotriva drogurilor. 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 8:  Fotografii concert 

 

 

 PROIECTIE DE FILM 

Tot în cadrul festivalului „Cărți pentru cultură”, echipa noastră a organizat o seară de 

film, la sediul Astra Film. S-a urmărit un film documentar, specific Astra Film, bine 

cotat la nivel internațional. Urmărirea de filme ca alternativă antidrog este poate una 

dintre cele mai de succes, prin natura sa recreativă și care nu necesită niciun fel de 

înclinație artistică. De aceea, am considerat că este necesar să avem integrată o astfel 

de activitate în proiectul nostru, pentru cinefili, și nu numai. 

 

 

 



Denumirea 

activității: 
Proiecție de film 

Perioada desfășurării:  7 mai 2016 

Grup ţintă: Elevii  de pe raza județului Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Societatea județului Sibiu Părinți, cadre didactice 

Obiective:  Oferirea vizionării de film ca alternativa antidrog 

pentru  societatea județului Sibiu 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

Sală de film în cadrul 

Astra Film 

 

Rezultate finale:  Filmele și serialele au fost puse într-o o lumină 
bună, oferindu-le elevilor o alternativă antidrog  

Grad de realizare: 100% 

 

 

 ACTIVITATE DE GULGUȚAT 

Gulguța este o cutiuță realizată în urma îndoirii hârtiei.Elevii grupului ţintă, îndrumaţi de 

echipa de proiect au realizat 348 de astfel de gulguțe,ce vor fi donate Festivalului Luminii 

organizat in Sibiu. Astfel, tinerii din cadrul grupului ţintă au fost încurajaţi în a mai presta 

activități de voluntariat şi a se implica în proiecte comunitare, acestea fiind considerate 

alternative. 

 

Denumirea 

activității: 
ACTIVITATE DE GULGUȚAT 

Data: 10 mai 2016 

Grup țintă: Elevi din Colegiul Național ,,Octavian Goga” Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 23 de elevi din Colegiul 
Național ,,Octavian Goga” 
Sibiu 

Părinți, cadre didactice, 
societate 



Obiectiv:  Organizarea unei ședințe în cadrul careia au fost 

create gulguțe. 

 Sprijinirea activităților de voluntariat. 

 Sprijinirea implicării în proiectelor comunitare. 
Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Materiale 

consumabile, coli de 

hartie, foarfece, scotch 

Rezultate finale: - Crearea a 348 de gulguțe, care au fost donate, 
ulterior, Festivalului Luminii organizat in Sibiu. 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 9: Activitate de gulguțat 

 

 CONCURS DE POSTERE 

Această activitate s-a axat pe transmiterea unui mesaj antidrog prin intermediul 

artei, de la tineri către tineri. Cu toate acestea, identificarea desenului ca 

alternativă a fost un efect apărut imediat, tinerii astfel dorind să atenţioneze 

consumatorii de cannabis şi alcool de pericolele ce pot surveni în urma 

consumului. 

Denumirea 

activității: 
Concurs de postere 

Data desfășurării: 11 mai 2016  

Grup ţintă: Elevii  Colegiului Național Octavian Goga 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: Clasele a IX-a și a X-a Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiective:  Realizare unor afișe cu tematică antidrog 

  Dezvoltarea abilității de a lucra în echipă  

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Consumabile 

(hârtie colorată, carioca, 

creioane, bandă adezivă) 

 

Rezultate finale:  
Luarea în vedere  a desenului ca alternativă antidrog 
Afișarea desenelor pe pereții liceului Octavian Goga 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 10: fotografii 

 



Sesiunea de feedback 

 O VIAȚĂ FĂRĂ DROGURI 

Această activitate a fost una dintre cele mai importante pentru noi ca echipă 

deoarece, în urma completării chestionarelor de feedback am aflat părerea 

elevilor cu privire la ce am reuşit să implementam în cadrul ediţiei a doua a 

proiectului „Forward” din cadrul concursului „ÎMPREUNA”. Raspunsurile 

din aceste chestionare vor fi folosite ca punct de plecare in ediţia următoare. 

Denumirea 

activității: 
O VIAȚĂ FĂRĂ DROGURI 

Data: 13 mai 2016 

Grup țintă: Elevi de liceu de pe raza Județului Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi:  217 de elevi din liceele din 
Sibiu 

Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiectiv: Obținerea unui punct de pornire pentru ediția 

următoare a proiectului 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 

Rezultate finale:   Au fost oferite sugestii și opinii despre proiect chiar de 
la participanți. 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 11: chestionare finale 

 

 

Evaluarea proiectului 
Analizând răspunsurile elevilor, putem spune că activitățile realizate în cadrul acestui 

proiect au  avut un impact pozitiv asupra grupului țintă. Obiectivele propuse au fost atinse. Atât 

beneficiarii direcți, cât și cei indirecți au înțeles că numai împreună vor găsi soluții pentru 

depășirea obstacolelor apărute .Acești tineri sunt la vârsta când consumul de droguri semnifică  o 

provocare pentru ei, o problemă serioasă  pentru  părinți și cadre didactice, iar pentru societate, 

un semnal de alarmă. Participând la activitățile din cadrul proiectului, tinerii au demonstrat că 

pot întoarce spatele drogurilor menționate,  alcool și cannabis, spunând un NU hotărât acestora. 

 



Partenerii proietului: 

 Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu 

 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 

 Copy Center „Sory” Sibiu 

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu 

Parteneri indirecți (prin Cărți pentru cultură): 

 YouthBank Sibiu 

 Librăria Habitus Sibiu 

 Librăria Humanitas Sibiu 

 Biblioteca Județeană „Astra” 

 

Sustenabilitatea proiectului 
 Organizând astfel de proiecte, tinerii cuprinși între 14-19 ani vor conștientiza din timp 

gravitatea consumului de droguri (alcool, cannabis). Participând cu plăcere la activitățile 

propuse, vor dori să se implice mai mult în lupta împotriva drogurilor, provocând astfel o 

diminuare a consumului acestora. Ba mai mult, o parte din elevii care au făcut parte din echipa 

de proiect se vor număra printre voluntarii Centrului de Prevenire , Evaluare și Consiliere 

Antidrog Sibiu, datorită unei bune colaborări cu reprezentanții acestei organizații. Asta înseamnă 

că vor continua lupta antidrog, promovând-o în rândul tinerilor. 

 

 

 

 

Membrii echipei:  

 Milea Alexandru 

 Pampu Ana 

 Popa Anca 

 Popescu Daniel 

 Ciucur Paula- profesor coordonator 

 

 

 

 

 


