
                                                                                

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Fișă de raportare 

 

 
 

 



                                                                                

2 
 

 

Prezentarea proiectului 

„Împreună învingem dependența” este proiectul prin care vrem să fim cu cei ce fac parte 

din comunitatea liceului nostru într-un mod responsabil şi implicat. Urmărim o abordare deschisă 

a ceea ce afectează sanătatea fizică, psihică şi relaţională a tinerilor: consumul de alcool şi 

cannabis. 

 Mergem pe ideea că la orice problem conştientizată există o soluție. Poate nu e suficient 

să fim  doar  optimiști și să ne cufundăm în ceea ce ne face să ne simțim bine, împăcați cu 

propria persoană, poate binele nostrum individual trebuie îndreptat şi spre un bine colectiv. 

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

„ajutor”. Acestea nu doar că dăunează sănătății, ci și mentalității, provocând dependența. Dacă 

am sta să analizăm efectele alcoolului și cannabisului am conștientiza că au doar dezavantaje și 

că tot ceea ce pare a fi bun, de fapt nu există și nici nu a existat. 

Tot ceea ce trebuie să facem este să fim conștienți de ceea ce facem pentru că urmările nu 

vor întârzia să-și facă apariția. Trebuie doar să spunem „nu” răului, durerii, suferinței. Totul 

depinde de propria persoană! 

 

Problema identificată și soluționare 

Proiectul a fost inițiat în momentul în care echipa a identificat o problemă legată de 

consumul de alcool și cannabis în rândul tinerilor şi anume faptul că o mulţime de elevi au 

probleme de sănătate sau chiar mor din cauza drogurilor.  

Consumul de alcool este la început doar o alternativă, care , în cele mai multe cazuri,se 

transformă în dependență. De ce consumul de alcool este catalogat drept alternativă când tinerii 

au mult mai multe oportunități ? Tinerii caută mereu ceva nou, ceva care să îi scoată în evidență, 

ceva care să îi diferențieze de ceilalți și ceva care să îi facă mai speciali. Conform sondajului de 

opinie realizat, tinerii consideră consumul de alcool și consumul de droguri o cale de a trece 

peste dificultăți, de a se integra într-un anumit anturaj, de a experimenta senzații noi. Fiind 

concentrați pe atingerea scopurilor enumerate anterior, tinerii nu mai iau în considerare 

consecințele consumului de droguri și alcool. Astfel, prin intermediul tuturor activităților 

desfășurate în cadrul  proiectului  le-am adus elevilor la cunoștință că nici băuturile alcoolice, 

nici  cannabisul nu sunt o soluție optimă în încercarea de a rezolva probleme sau de a trece peste 

anumite dificultăți. 

Soluționarea problemei identificate a constat în organizarea unor sesiuni de informare, 

activități de comunicare ,în care au fost implicați elevi care au concluzionat că soluția optimă a 

oricărei probleme/ dificultăți întâmpinate nu este consumul de alcool sau droguri, şi oferirea de 

alternative pentru a-şi putea petrece timpul liber intr-un mod sănătos.  

 

 



                                                                                

3 
 

 

Obiective 

 Obiectivele proiectului sunt: 

- organizarea a minim 15 sesiuni informative pentru elevii Colegiului Naţional “Octavian 

Goga” -784 de elevi din clasele IX-XII, în perioada martie-aprilie 2015. 

 - 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 2015 cu implicarea direct a minim 200 de elevi 

(Împreună spunem NU drogurilor!, Let’s Take Together a Selfie, O lumină, o speranță, 

Drogul – o poveste fără happy end,  Imnul antidrog, Run for life together etc.) 

-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 

 

23 martie-29 mai 2015 

 

Grup țintă 

Proiectul „Împreună învingem dependența”  a implicat elevii cu vârsta cuprinsă între 14-

19 ani din cadrul Colegiului Națioanal “Octavian Goga” Sibiu ca beneficiari ai acestuia. S-a 

făcut această alegere deoarece tinerii încadrați în această categorie de vârstă sunt  foarte usor 

influențabili și aleg comportamentul negativ ca alternativă a momentelor în care întâmpină 

dificultăți. Acest tip de alegere se face conștient sau inconștient.  Așadar este bine ca tinerii să 

învețe  să-și întărească comportamentul pozitiv,  diminuând astfel comportamentul negativ, 

tocmai pentru că ei reprezintă viitorul comunității din care fac parte.  

Descrierea activităților 

 Prima parte a proiectului se constituie ca etapa informării elevilor, a conștientizării 

acestora cu privire la consumul de alcool si cannabis și a efectelor negative ce pot să apară. 

Totuși, această etapă teoretică nu este una obișnuită, egală cu orice altă sesiune de informare cu 

privire la consumul de droguri, ci semnifică o prezentare nonformală, cuprinzând dezbateri 

create pe baza unor secvențe de interacționare directă între noi și tineri, de cunoaștere.  

A doua parte a proiectului vizează prevenția consumului de droguri prin diferitele 

activități efectuate de echipa proiectului cu beneficiarii din grupul țintă .  

A treia parte a proiectului constă în evaluarea impactului asupra beneficiarilor. 

Aceasta, care este de fapt partea finală a proiectului, oferă de asemenea echipei de proiect un 

feedback vis-à-vis de atingerea obiectivelor propuse. Acordarea unui feedback realist conduce la 

îmbunătățirea comportamentelor persoanelor cu care relaționezi, la generarea de atitudini 
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eficiente, sporind efectele comunicării indiferent de poziția din care îl oferi (profesor, coleg, 

coechipier). 

Fiecare activitate a proiectului este descrisă mai jos, împreună cu detaliile necesare. 
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 Sesiunea de informare – La începutul sesiunii au fost aplicate o serie de formulare 

inițiale, ce chestionau atitudinea elevilor cu privire la consumul de alcool și cannabis. În cadrul 

Împreună 
învingem 

dependența

Sesiunea de 
informare 

Drogurile -mit sau 
realitate? 

Informez și ajut 

Sesiunea  de 
activități

Impreuna spunem 
NU drogurilor 

Let's take together 
a selfie!

Și totuși alcoolul 
este un drog...

O lumină ,o 
speranță

Drogul-o poveste 
fără happy end

Căntă împotriva 
drogurilor!

Dependent de 
sănătate

Run for life 
together

Sesiunea de 
feedback

Viața fără droguri 
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acestei sesiuni, echipa de proiect a împărțit elevilor flyere ce conțin informații despre alcool și 

cannabis,  precum și despre efectele fizice și psihice ale acestora asupra corpului uman. A postat 

afișe  pe holul școlii și în clase cu mesajul „Împreună spunem NU drogurilor”.  

 

Denumirea 

activității: 
Drogurile -mit sau realitate? 

 
Data: 23 martie 2015 

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național Octavian Goga Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 154 elevi din clasele a IX-a 
și a X-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 

 

 Consumabile (hârtie, 

instrumente de scris) 

 
Rezultatefinale: - s-au chestionat 154 de elevi. 

Grad de realizare: 100% 

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

În urma analizei chestionarelor, s-au constatat următoarele: 

 

 

0%

100%

Consumați cannabis?

Da Nu
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1%

99%

Dacă un prieten ți-ar propune să consumi 
droguri, ai face asta?

Da Nu

0%

100%

Vă considerați dependent de alcool?

Da Nu

25%

1%

55%

19%

În opinia dumneavoastră, consumatorul este victimă sau 
infractor?

Victimă Infractor Ambele Niciuna
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Pe baza acestor rezultate echipa de proiect a considerat necesară informarea elevilor din 

grupul țintă despre alcool și cannabis.  

Denumirea 

activității: 
Informez și ajut 

 
Data: 25 martie 2015 

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național Octavian Goga Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 784 elevi din clasele a IX-a 
– a XII-a 

Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiective: - Împărțirea pliantelor informative despre 

droguri(alcool, cannabis); 

- postarea afișelor. 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Consumabile 

(hârtie, bandă 

adezivă) 

 Pliante, afișe 

 

Rezultate finale: - s-au împărțit aproximativ 200 de pliante și s-au 
postat 10 afișe cu mesajul „Împreună spunem 
NU drogurilor”. 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 2: Pliant+ afiș (foto) 
Anexa1. 

97%

3%

Considerați necesare activitățile și 
campaniile de prevenire și diminuare a 

consumului de droguri?

Da Nu
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 Sesiunea de activități 

 Împreună spunem NU drogurilor!-Elevii clasei a IX-a au realizat unui flashmob în 

curtea școlii pentru a  trezi sentimente de interes cu privire la împotrivirea consumului de 

droguri. Flashmob (termen provenit din engleză flash mob, unde flash—flash, clipă; mob — 

mulțime) este o adunare foarte scurtă într-un loc public ,în cazul nostru, curtea școlii,  

participanții efectuând o anumită acțiune neobișnuită pentru o durată scurtă de timp (de obicei 

câteva minute), după care grupul se împrăştie. Elevii au format un NU, demonstrând astfel 

dezacordul total în ceea ce privește consumul drogurilor. 

Denumirea 

activității: 
Împreună spunem NU drogurilor! 

Data: 31 martie 2015 

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național Octavian Goga Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 24 elevi ai clasei a IX-a Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiectiv: - Realizarea unui flashmob în curtea școlii 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect şi elevii 

clasei a IX-a E  

 

 Consumabile 

(cretă) 

 

Rezultate finale: - s-a realizat un flashmob prin care s-a transmis 
celor din jur mesajul de a NU consuma droguri 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 3: Fotografii 
Anexa1.  

 

 Let's take together a selfie!- Selfie este o fotografie autoportret, realizată digital, cel mai 

des pentru a fi postată pe rețele de socializare.Tinerii din ziua de astăzi își petrec o mare parte din 

timpul liber pe rețelele de socializare. Am considerat că acest lucru reprezintă o alternativă 

antidrog atrăgătoare pentru elevii din grupul țintă și nu numai pentru aceștia. Așa că am inițiat un 

concurs  „Cel mai reușit Selfie” ce constă în postarea a cât mai multe fotografii autoportret pe 

pagina de facebook a proiectului „Împreună”, creată de echipa de proiect. Câștigătorul este acela 

care adună cele mai multe Like-uri. Vizualizând pagina de facebook a proiectului nostru 

continuăm să implementăm obiectivele propuse ale proiectului. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_englez%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fotografie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Autoportret
http://ro.wikipedia.org/wiki/Digital
http://ro.wikipedia.org/wiki/Re%C8%9Bea_de_socializare
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Denumirea 

activității: 
Let’s Take Together a Selfie 

Perioada desfășurării: 4 aprilie-29 mai 2015  

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național Octavian Goga Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 784 elevi din clasele a IX-a 
– a XII-a 

Părinți, prieteni, cadre 
didactice, societate 

Obiective: - Realizarea unei pagini de facebook a proiectului 

„Împreună învingem dependența” 

- Concurs- „Cel mai reușit Selfie” 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 PC 

 Diplome 

 

Rezultate finale: - s-a realizat pagina de facebook a proiectului; 
- s-au postat fotografii autoportret ale elevilor; 
- atât beneficiarii direcți, cât și cei indirecți au 

vizualizat pagina de facebook creată; 
- s-au înmânat diplome primilor trei concurenți 

câștigători ai concursului „Cel mai reușit Selfie” 

Grad de realizare: 90% 

Anexa 4: Fotografii 
Anexa1.  

Și totuși alcoolul este un drog...- Mulți dintre tineri consideră că a bea un pahar de 

alcool cu prietenii nu este nimic grav. Însă nu trebuie să lăsăm acest lucru să se transforme în 

obișnuință. Datorită efectelor sale inițiale, euforizante, dezinhibante și relaxante, alcoolul este 

folosit pe scară largă, individual în familie și în societate. Mese festive, afaceri, dineuri, 

petreceri, ceremonii, aniversări sunt tot atatea ocazii pentru a face să curgă băuturile alcoolice. 

Oamenii caută tot felul de motive ca să bea : când este cald, ca să se răcorească, când este frig, ca 

să se încălzească, când sunt fericiți, ca să sărbătorească, când sunt supărați, ca să își înece 

amarul, etc. Realitatea crudă este că alcoolul nu rezolvă niciuna dintre aceste probleme reale, ci 

oferă doar iluzia rezolvării lor. El are proprietateta de a afecta creierul și astfel riscul dependenței 

și al abuzului pândește în orice moment.  Tinerii trebuie să conștientizeze acest lucru. Astfel s-au 

realizat prezentări Power Point, referate, discuții libere de prevenire a consumului de alcool.În 

urma acestor discuții elevii au creat afișe bazate pe această temă. Pentru buna desfășurare a 

activităților echipa de proiect s-a deplasat în fiecare clasă, constatându-se că discuțiile libere nu 

sunt frânate atât timp cât se realizează într-un cerc restrâns, cu persoane cunoscute. Realizarea 

afișelor s-a făcut fie individual sau pe echipe, fie prin colaborarea dintre două echipe-Jumătate 

tu, jumătate eu-atingănd astfel tema concursului Împreună. Tinerii participanți la activitate și-au 
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dat seama că împreună pot fi mai puternici, oferindu-li-se sprijinul moral de care au nevoie 

pentru prevenirea și, nu în ultimul rând, tratarea alcoolismului. 

Denumirea 

activității: 
Și totuși alcoolul este un drog... 

Perioada desfășurării: 13-24 aprilie 2015  

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național Octavian Goga Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 61 elevi ai claselor a IX-a 
și a X-a 

Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiective: - Realizarea unor afișe cu mesaje împotriva 

alcoolului; 

- Amenajarea unui panou expozițional cu afișele 

realizate. 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Consumabile 

(hârtie, carioca, creioane, 

bandă adezivă) 

 

Rezultate finale: - s-au realizat afișele cu mesaje antialcool; 
- s-au purtat discuții libere pe această temă; 
- s-au prezentat materialele pregătite. 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 5: Fotografii+CD 
Anexa1.  

 

O lumină, o speranță... – Workshop de gulguțe.Gulguța este o cutiuță 

realizată în urma procesului de  flaxurare a hârtiei. Acest proces implică o serie de îndoituri, nu 

foarte multe și nici  foarte complicate, dar care să permită mai  apoi plierea hârtiei în 

așa fel încât, cu puțină bandă adezivă să se realizeze această cutiuță. După obținerea acestei 

gulguțe, mai trebuie doar deschisă, decorată cu  o lumănare aprinsă  (de dorit 

lumânare de tip pastilă). Cele câteva zeci de gulguțe realizate de elevi din grupul țintă au făcut 

parte integrantă din mesajul antidrog transmis de aceștia. Prin intermediul acestei activități s-a 

urmărit petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut alături de colegi și transmiterea unui 

mesaj antidrog-Colorează-ți viața! Hai s-o facem împreună! 
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Denumirea 

activității: 
O lumină, o speranță... 

Data desfășurării: 28 aprilie 2015  

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național Octavian Goga Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 35 elevi ai claselor a IX-a  Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiective: - Realizarea gulguțelor din hârtie colorată; 

- Petrecerea timpului liber într-un mod atractiv 

alături de colegi; 

- Transmiterea unui mesaj antidrog 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Consumabile 

(hârtie colorată, carioca, 

creioane, bandă adezivă) 

 

Rezultate finale: - s-au realizat gulguțele; 
- s-a transmis mesajul Colorează-ți viața! Hai s-o 

facem împreună! 
 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 6: Fotografii 
Anexa1.  

Drogul – o poveste fără happy end –În cadrul acestei activități, temele principale sunt: 

comunicarea despre consumul de droguri, în special de cannabis, dezbaterea urmărilor 

consumului acestora, interacționarea în cadrul grupului. Această activitate are relevanță, 

deoarece tinerii vor conștientiza importanța comunicării în rezolvarea problemelor și vor vedea 

că soluționarea oricărei situații problematice se poate face doar prin intermediul celor din jurul 

lor, împreună cu ei. 

 

Denumirea 

activității: 
Drogul – o poveste fără happy end 

Perioada desfășurării: 4-8 mai 2015  

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național Octavian Goga Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 58 elevi ai claselor a IX-a 
și a X-a 

Părinți, cadre didactice, 
societate 
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Obiective: - Realizarea unor afișe cu mesaje antidrog; 

- Amenajarea unui panou expozițional cu afișele 

realizate. 

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Consumabile 

(hârtie colorată, carioca, 

creioane, bandă adezivă) 

 

Rezultate finale: - s-au realizat afișele cu mesaje împotriva 
consumului de cannabis; 

- s-au purtat discuții libere pe această temă; 
- s-au prezentat materialele pregătite. 

Grad de realizare: 95% 

Anexa 7: Fotografii+CD 
Anexa1.  

Cântă împotriva drogurilor!- Cântatul, atunci când vine din inimă, te face fericit.Unele 

dintre cele mai spectaculoase legături dintre cântat şi fericire sunt mai mult mentale decât fizice. 

Sunt dificil de cuantificat dar la fel de spectaculoase. Cei care cântă trebuie să se concentreze 

asupra muzicii, fiind astfel dificil să se îngrijoreze din cauza unor lucruri ce te deprimă. Cântând 

împotriva drogurilor, te determină să fii fericit și, în același timp, să-i faci fericiți pe cei din jurul 

tău. Prin realizarea unui imn antidrog, am descoperit talente, îmbinănd plăcutul cu utilul. 

Denumirea 

activității: 
Cântă împotriva drogurilor! 

Perioada desfășurării: 13-15 mai 2015  

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național Octavian Goga Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 30 elevi ai claselor a IX-a 
și a X-a 

Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiectiv: 
 

- Realizarea unui imn antidrog 
 

  
Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Consumabile 

(hârtie, creioane, cretă, 

tablă) 

 

Rezultate finale: - s-a compus un imn antidrog pe care l-am cântat 
împreună 

- s-au descoperit noi talente 
 Grad de realizare: 100% 

Anexa 8: Versurile imnului antidrog+CD 
Anexa1.  



                                                                                

14 
 

Dependent de sănătate- Vorbind de partea ce ține de sănătatea fizică a grupului țintă, 

echipa de proiect a organizat competiții sportive cu ocazia zilei sportului, totul pentru ca aceștia 

să crească și să se dezvolte în armonie. Promovarea unui stil de viață sănătos vine, din nou, ca o 

alternativă la o viață trăită sub influența alcoolului și cannabisului. 

 

Denumirea 

activității: 
Dependent de sănătate 

Data desfășurării: 18 mai 2015  

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național Octavian Goga Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 88 elevi ai claselor a IX-a 
și a X-a 

Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiectiv: 

 

- Organizarea competițiilor sportive cu ocazia zilei 

sportului  

  
Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Mingi, corzi, palete 

de badminton, fluturași, 

fileu 

 
Rezultate finale: - promovarea unui stil de viață sănătos; 

- organizarea competițiilor sportive la care să 

participle cât mai mulți elevi. 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 9: Fotografii 
Anexa1.  

Run for life together – Această activitate s-a desfășurat în colaborare cu Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu și Academia Olimpică Română, filiala Sibiu, constând în 

participarea elevilor din grupul țintă la crosul olimpic, organizat în Parcul Sub Arini. Alergând 

împreună, promovăm lupta pentru o viață sănătoasă, fără droguri. 

 

Denumirea 

activității: 
Run for life together 

Data desfășurării: 22  mai 2015  

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național Octavian Goga Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 26 elevi ai claselor a IX-a 
și a X-a 

Părinți, cadre didactice, 
societate, elevii 
participanți la cros 
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Obiective: 
 

- Participarea la crosul organizat de Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu împreună 

cu Academia Olimpică Română, filiala Sibiu 

- Împărțirea pliantelor informative despre 

droguri(alcool, cannabis) participanților  la cros 

în vederea promovării proiectului și în alte licee 

din Sibiu 

-  

  

Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de proiect 

 Un reprezentant al  

Centrului de Prevenire , 

Evaluare și Consiliere 

Antidrog Sibiu 

 

 Tricouri 

și diplome 

 

Rezultate finale: - promovarea unui stil de viață sănătos; 

- premierea elevilor clasați pe primele locuri. 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 10: Fotografii 
Anexa1.  

Menționăm că pe durata desfășurării activităților am fost susținuți de Centrul de 

Prevenire , Evaluare și Consiliere Antidrog Sibiu. 

 Sesiunea de feedback 

 Viața fără droguri- constă în evaluarea elevilor din grupul țintă prin completarea 

Chestionarului de satisfacție. Acesta oferă echipei de proiect feedbackul necesar în 

vederea atingerii obiectivelor propuse prin desfășurarea activităților din cadrul 

proiectului, măsura în care a fost satisfăcută setea de informație a elevilor din grupul țintă 

și, nu în ultimul rând, satisfacția  muncii echipei de poiect. 

Denumirea 

activității: 
Viața fără droguri  

Data: 25-27 mai 2015 

Grup ţintă: Elevii  din ciclul liceal al 

Colegiului Național Octavian Goga Sibiu 

Beneficiari: Direcţi: Indirecţi: 147 elevi ai claselor a IX-a 
și a X-a 

Părinți, cadre didactice, 
societate 

Obiectiv: - Completarea chestionarelor de satisfacție cu 

scopul de a afla impactul proiectului asupra grupului 

țintă 
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Resurse: Umane: Materiale:  Echipa de 

proiect 

 

 Consumabile (hârtie, 

instrumente de scris) 

 
Rezultatefinale: - s-au chestionat 147 de elevi. 

Grad de realizare: 100% 

Anexa 11: Chestionar de satisfacție 
Anexa1.  

 Rezultatele chestionarelor de satisfacție sunt următoarele: 

 

  

 

  

24%

4%

24%9%
6%

9%

5%

15%
4%

La care dintre activitățile proiectului ai 
participat?

Informez  și ajut Împreună spunem NU drogurilor

Let`s take together a selfie Și totuși alcoolul este un drog...

O lumină, o speranță Drogul-o poveste fără happy end

Cântă împotriva drogurilor! Dependent de sănătate

Run for life together

14%
14%

12%

10%19%

7%

10%
7% 7%

Care a fost activitatea care ți-a plăcut cel 

mai mult?

Informez  și ajut Împreună spunem NU drogurilor

Let`s take together a selfie Și totuși alcoolul este un drog...

O lumină, o speranță Drogul-o poveste fără happy end

Cântă împotriva drogurilor! Dependent de sănătate

Run for life together
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 La întrebarea „Dacă un astfel de proiect se va derula în viitor, ce temă (teme) 

crezi că ar trebui să mai fie abordate?”elevii din grupul țintă au răspuns: 

-Bucuria de a trăi 

-Adevărata adolescență 

-Tutunul 

-Antipoluare 

19%

10%

6%
19%14%

12%

2% 8% 10%

Care crezi că este activitatea cea mai utilă-din care ai învățat 

cele mai multe lucruri?

Informez  și ajut Împreună spunem NU drogurilor

Let`s take together a selfie Și totuși alcoolul este un drog...

O lumină, o speranță Drogul-o poveste fără happy end

Cântă împotriva drogurilor! Dependent de sănătate

Run for life together

32%

23%

26%

19%

Ce ți-a plăcut cel mai mult în derularea 

activităților proiectului

Comunicarea Modul de organizare

Captarea atenției Multitudinea informațiilor
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-Antihomosexualitate 

- O viață mai sănătoasă 

-Fast food 

-Violența în familie 

-Pericolul reprezentat de prietenii de pe Internet. 

 

Calendarul  activităților 

   

Nr.crt. 

Titlul 

activității  

 

Data 

Coordonator 

activitate 

 

Forma de 

organizare a 

activității 

Participanți 
Loc de 

desfășurare 

Instituţii 

partenere 

1. Drogurile-mit 

sau realitate? 

23.03.2015 Anca-Maria Popa -

clasa a IX-a     

Paul-Alexandru 

Milea -clasa a IX-a                                                                                                                                                            

Ana-Maria Pampu-

clasa a IX-a                                                                                                                                               

Daniel  Popescu-

clasa a IX-a 

 

Completarea 

chestionarelor 

inițiale cu scopul de 

a afla ce știu colegii 

despre alcool și 

cannabis 

Elevi din clasele 

a IX-a și a X-a 

Sala de clasă Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare şi 

Consiliere 

Antidrog al 

Judeţului 

Sibiu 

 

2. Informez și 

ajut 

25.03.2015 Anca-Maria Popa -

clasa a IX-a     

Paul-Alexandru 

Milea -clasa a IX-a                                                                                                                                                            

Ana-Maria Pampu-

clasa a IX-a                                                                                                                                               

Daniel  Popescu-

clasa a IX-a 

 

Împărțirea pliantelor 

informative despre 

droguri(alcool, 

cannabis) si postarea 

afișelor 

Elevii din ciclul 

liceal al 

Colegiului 

Național 

Octavian Goga 

Sibiu 

CNOG Sibiu Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare şi 

Consiliere 

Antidrog al 

Judeţului 

Sibiu,  

Copy Center 

„Sory” 

 

3. Împreună 

spunem NU 

drogurilor! 

31.03.2015 Anca-Maria Popa -

clasa a IX-a     

Paul-Alexandru 

Milea -clasa a IX-a                                                                                                                                                             

Realizarea unui 

flashmob în curtea 

școlii 

Elevii clasei a 

IX-a E 

Curtea școlii - 
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4. Let’s Take 

Together a 

Selfie 

4.04-29.05. 

2015 

Anca-Maria Popa -

clasa a IX-a     

Paul-Alexandru 

Milea -clasa a IX-a                                                                                                                                                            

Ana-Maria Pampu-

clasa a IX-a                                                                                                                                               

Daniel  Popescu-

clasa a IX-a 

 

Realizarea unei 

pagini de facebook a 

proiectului 

„Împreună învingem 

dependența” 

Concurs-„ Cel mai 

reușit Selfie” 

 

 

Elevii din ciclul 

liceal al 

Colegiului 

Național 

Octavian Goga 

Sibiu 

CNOG Sibiu  

5. Si totuși 

alcoolul este 

un drog... 

13-24.04 

2015 

Anca-Maria Popa -

clasa a IX-a     

Paul-Alexandru 

Milea -clasa a IX-a                                                                                                                                                            

Ana-Maria Pampu-

clasa a IX-a                                                                                                                                               

Daniel  Popescu-

clasa a IX-a 

 

Realizarea unor 

prezentări Power 

Point de prevenire a 

consumului de 

alcool       

Realizarea unor 

afișe cu mesaje 

împotriva alcoolului 

Amenajarea unei 

expoxziții 

Elevi din clasele 

a IX-a și a X-a 

Sala 30 Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare şi 

Consiliere 

Antidrog al 

Judeţului 

Sibiu 

 

6. O lumină, o 

speranță... 

28.04.2015 Anca-Maria Popa -

clasa a IX-a     

Paul-Alexandru 

Milea -clasa a IX-a 

Daniel  Popescu-

clasa a IX-a 

 

Confecționarea de 

guglguțe, cu mesaje 

antidrog; 

 

Elevi din clasele 

a IX-a și a X-a 

Sala de clasă 

 

 

 

 

- 

7. Drogul – o 

poveste fără 

happy end 

4-8.05.2015 Anca-Maria Popa -

clasa a IX-a     

Paul-Alexandru 

Milea -clasa a IX-a                                                                                                                                                            

Ana-Maria Pampu-

clasa a IX-a                                                                                                                                               

Daniel  Popescu-

clasa a IX-a 

 

Realizarea unor 

prezentări Power 

Point de prevenire a 

consumului de 

cannabis     

Realizarea unor 

afișe cu mesaje 

antidrog; 

Amenajarea unui 

panou expozițional 

cu afișele realizate 

Elevi din clasele 

a IX-a și a X-a 

Sala de clasă 

 

 

 

Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare şi 

Consiliere 

Antidrog al 

Judeţului 

Sibiu 

- 

8. Cântă 

împotriva 

13-15.05 

.2015 

Anca-Maria Popa -

clasa a IX-a     

Paul-Alexandru 

Realizarea unui imn 

antidrog 

Elevi din clasele 

a IX-a și a X-a 

Sala 30 - 
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drogurilor! Milea -clasa a IX-a                                                                                                                                                            

Ana-Maria Pampu-

clasa a IX-a                                                                                                                                               

Daniel  Popescu-

clasa a IX-a 

 

9. Dependent de 

sănătate 

18.05.2015 Anca-Maria Popa -

clasa a IX-a     

Paul-Alexandru 

Milea -clasa a IX-a                                                                                                                                                            

Ana-Maria Pampu-

clasa a IX-a                                                                                                                                               

Daniel  Popescu-

clasa a IX-a 

 

Competiții sportive 

cu ocazia zilei 

sportului 

Elevi din clasele 

a IX-a și a X-a 

Sala de sport Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare şi 

Consiliere 

Antidrog al 

Judeţului 

Sibiu 

 

10. Run for life 

together 

22.05.2015 Anca-Maria Popa -

clasa a IX-a     

Paul-Alexandru 

Milea -clasa a IX-a                                                                                                                                                            

Ana-Maria Pampu-

clasa a IX-a                                                                                                                                                

 

Participarea la cros 

Împărțirea pliantelor 

informative despre 

droguri(alcool, 

cannabis) 

 

Elevi din clasele 

a IX-a și a X-a 

Parcul Sub Arini Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare şi 

Consiliere 

Antidrog al 

Judeţului 

Sibiu; 

Direcția 

Județeană 

pentru Sport 

și Tineret 

Sibiu;     

Academia 

Olimpică 

Română, 

filiala Sibiu. 

 

11. Viața fără 

droguri 

25-27.05. 

2015 

Anca-Maria Popa -

clasa a IX-a     

Paul-Alexandru 

Milea -clasa a IX-a                                                                                                                                                            

Ana-Maria Pampu-

clasa a IX-a                                                                                                                                               

Daniel  Popescu-

clasa a IX-a 

 

Completarea 

chestionarelor de 

satisfacție 

Elevi din clasele 

a IX-a și a X-a 

Sala de clasă Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare şi 

Consiliere 

Antidrog al 

Judeţului 

Sibiu 
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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 proiectului 

 Centrul de Prevenire , Evaluare și Consiliere Antidrog Sibiu 

 Copy Center „Sory” Sibiu 

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu 

 Academia Olimpică Română, filiala Sibiu 

 

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. 

 

 În ceea ce privește bugetul,  acesta a fost asigurat de un singur sponsor, Sory Copy 

Center, care a furnizat flyere și afișe pentru promovarea proiectului, în valoare de 200 lei. 
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Anexa 1 

CHESTIONAR 

Atitudinea elevilor față de droguri  

Acest chestionar nu trebuie semnat.Răspunsurile pe care le vei da sunt importante pentru 

realizarea unui studiu privind consumul de droguri.Vă mulțumim! 

1.Consumați cannabis ? 

o  Da 

o  Nu 

2. Dacă un prieten ți-ar propune să consumi droguri, ai face asta? 

o  Da 

o  Nu 

Motivați răspunsul 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3.Vă considerați dependent de  alcool? 

o  Da 

o  Nu 

4.În opinia dumneavoastră, care sunt avantajele și dezavantajele consumului de 

droguri (alcool, cannabis, țigări)? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.În opinia dumneavoastră, consumatorul este victimă sau infractor ? 

o  Victimă 

o  Infractor 

o  Ambele 

o  Niciuna 
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6.De ce ar consuma tinerii cannabis? 

Motivați răspunsul 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

7.Considerați necesare activitățile și campaniile de prevenire și diminuare a 

consumului de droguri? 

o  Da 

o  Nu 

Motivați răspunsul 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Anexa 2 
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Anexa 3 
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Anexa 4 
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Anexa 5 
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Anexa 6 
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Anexa 7 
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Anexa 8 

 

Imnul antidrog 

 

Dacă vrei mult sa trăiești 

Trebuie să-ți amintești: 

Ai mare grijă de tine 

Alcool, cannabis nu-ți fac bine! 

 

 

Ani de viață ai să pierzi 

Pentru plăcerea-n care crezi 

ÎMPREUNĂ spunem „Nu!” 

Și totul se oprește acum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

37 
 

 

Anexa 9 
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Anexa 10 
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Anexa 11 

CHESTIONAR DE SATISFACŢIE 

 

I. Ce  proiect antidrog s-a derulat la Colegiul Național „ Octavian Goga”  în perioada  23 

martie-29 mai 2015?  

 

 II. La care dintre activităţile proiectului ai participat? Încercuieşte cifra corespunzătoare 

activităţii: 

1. „Informez și ajut” 

2. „Împreună spunem NU drogurilor!” 

3. „Let’s Take Together a Selfie”   

4. „Și totuși alcoolul este un drog...” 

5. „O lumină, o speranță...” 

6. „ Drogul – o poveste fără happy end...” 

7. „ Cântă împotriva drogurilor!” 

8. „Dependent de sănătate” 

 9. „Run for life together ” 

 

           III.Care a fost activitatea care ţi-a plăcut cel mai mult? Încercuieşte cifra 

corespunzătoare activităţii:  

1. „Informez și ajut” 

2. „Împreună spunem NU drogurilor!” 

3. „Let’s Take Together a Selfie”   

4. „Și totuși alcoolul este un drog...” 

5. „O lumină, o speranță...” 

6. „ Drogul – o poveste fără happy end...” 

7. „ Cântă împotriva drogurilor!” 

8. „Dependent de sănătate” 

 9. „Run for life together ” 

 

De ce? Motivează răspunsul în max. 2 rânduri: 

     ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________ 

 

 IV.Care crezi că este activitatea cea mai utilă – din care ai învăţat cele mai multe lucruri? 

Încercuieşte cifra corespunzătoare activităţii:  

1. „Informez și ajut” 

2. „Împreună spunem NU drogurilor!” 

3. „Let’s Take Together a Selfie”   
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4. „Și totuși alcoolul este un drog...” 

5. „O lumină, o speranță...” 

6. „ Drogul – o poveste fără happy end...” 

7. „ Cântă împotriva drogurilor!” 

8. „Dependent de sănătate” 

9. „Run for life together ” 

 

    V. Ce ţi-a plăcut cel mai mult în derularea activităţilor proiectului? 

 ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________ 

 VI. Dacă un astfel de proiect se va derula în viitor, ce temă (teme) crezi că ar trebui să mai fie 

abordate? 

I.____________________________________________________________________________ 

II.____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


