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Concursul naŃional de proiecte antidrog „Împreună”
- Regulament Una dintre probleme actuale ale societăŃii româneşti o constituie creşterea cererii de droguri în
rândul populaŃiei generale şi, îndeosebi, în rândul tinerilor. Proliferarea fenomenului consumului de
droguri în Capitală şi în marile oraşe a surprins opinia publică prin amploarea şi gravitatea sa.
Conform studiului naŃional privind consumul de tutun, alcool şi droguri ilicite „ESPAD
2003”, efectuat pe un eşantion de elevi în vârstă de 16 ani, prevalenŃa consumului de tutun este de
64%. În acelaşi timp, un procent de 80% dintre aceştia au consumat cel putin o data alcool. Totodată,
consumul de amfetamine s-a dublat, iar cel de ecstasy s-a triplat, în comparaŃie cu anul 1999.
Deosebit de îngrijorător este consumul de heroină injectabilă, care va avea consecinŃe
dramatice pe termen mediu şi lung asupra sănătăŃii publice (creşterea incidenŃei HIV/SIDA, hepatitele
A, B si C, tuberculoza etc.) şi a ratei infracŃionalităŃii asociate traficului şi consumului ilicit de droguri.
Deoarece şcoala joacă un rol fundamental în prevenirea comportamentelor dăunătoare,
Ministerul EducaŃiei şi Cercetării şi-a asumat, în cadrul Strategiei NaŃionale Antidrog, o serie de
obiectice specifice, la capitolul de prevenire a cererii de droguri. Între activităŃile asumate se numără şi
realizarea unor proiecte naŃionale de prevenire, care să se adreseze unui număr cât mai mare de copii şi
tineri.
Debutând cu un număr de 12 echipaje în anul 2003 şi bucurându-se de succes în rândul
tinerilor şi a cadrelor didactice implicate, concursul de proiecte antidrog „Împreună” se bazează pe trei
principii eficiente ale luptei împotriva drogurilor: lucrul în echipă, educaŃia între egali, voluntariatul.
Concursul a debutat în anul 2004, numărul de echipaje dublându-se în 2005. Începând cu 2006,
concursul se va adresa tuturor judeŃelor, având şi faze judeŃene, astfel încât numărul de tineri şi cadre
didactice implicate să fie cât mai mare iar calitatea proiectelor să fie ridicată.
I. MOD DE ORGANIZARE
Concursul este organizat anual de DirecŃia Generală ÎnvăŃământul Preuniversitar din Ministerul
EducaŃiei şi Cercetării prin Palatul NaŃional al Copiilor, în colaborare cu AgenŃia NaŃională Antidrog.
Se desfăşoară în doua etape: judeŃeană şi naŃională, cu participarea elevilor de liceu din clasele
a IX-a si a X-a. La concurs se pot înscrie echipaje formate din 4 elevi şi un profesor coordonator.
Etapa judeŃeană:
- 15 martie - 1 aprilie: înscrierea proiectelor;
- 1 aprilie - 31 mai: implementarea proiectelor înscrise;
- 1 - 15 iunie: jurizarea si premierea proiectelor.
Etapa naŃională – câştigătorii locului I la etapa judeŃeană vor participa la etapa naŃională. La
etapa naŃională va participa cate un echipaj din fiecare judeŃ, echipaj format din 4 membri si 1 cadru
didactic.
Datele desfăşurării etapei judeŃene vor fi comunicate în timp util conducerii unităŃilor şcolare
de către inspectorul cu activitatea educativă. Data desfăşurării etapei naŃionale va fi comunicată
inspectoratelor şcolare judeŃene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, şi, ulterior,
echipajelor câştigătoare de către reprezentanŃii Ministerului EducaŃiei şi Cercetării implicaŃi în
organizarea concursului.

II. EVALUAREA PROIECTELOR
Pentru înscrierea la etapa judeŃeană se va folosi FIŞA DE ÎNSCRIERE. O dată completată,
această fişă se va depune la inspectoratul şcolar judeŃean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului
Bucureşti, până la data limită, în atenŃia inspectorului cu activitatea educativă. Fişele depuse după data
limită nu vor mai intra în concurs.
Evaluarea proiectelor se va face în urma jurizării portofoliilor, care vor conŃine materiale
referitoare la activităŃile desfăşurate de echipajele înscrise în concurs (fotografii, articole de presă,
materiale promoŃionale, mărturii ale participanŃilor etc.). Calitatea portofoliilor va constitui un criteriu
de departajare, deoarece urmărim nu numai cum vor fi implementate proiectele dar şi capacitatea
tinerilor de a prezenta într-un mod atractiv şi convingător rezultatele efortului lor.
Calitatea proiectelor va fi apreciată de două jurii:
juriul tinerilor, format din voluntari implicaŃi în domeniu si care nu au proiecte în
concurs (pot face parte din aceste jurii membrii echipajelor care au participat la ediŃiile anterioare ale
concursului);
juriul seniorilor, format din inspectorul educativ, specialistul în educaŃie de la centrul
judeŃean de evaluare, consiliere şi prevenire antidrog/AgenŃia NaŃionala Antidrog, un psiholog şcolar
si un profesor de arte vizuale.
Prin adunarea punctajelor date de cele 2 jurii se va stabili clasamentul final.
III. CRITERII DE EVALUARE A PROIECTELOR
Pentru a asigura o cât mai mare obiectivitate în aprecierea proiectelor prezentate, juriile
ambelor etape de concurs vor avea în vedere următoarele criterii:
originalitatea proiectului - maxim 10 puncte;
adecvarea la problematica abordată - maxim 10 puncte;
numărul de persoane implicate (echipa de proiect, voluntari, beneficiari etc.) – maxim 15
puncte;
numărul de parteneri atraşi în realizarea proiectului – maxim 5 puncte;
corectitudinea documentării ştiinŃifice – maxim 10 puncte;
impactul asupra beneficiarilor – maxim 20 puncte;
sustenabilitatea activităŃilor desfăşurate în cadrul proiectului – maxim 20 puncte;
calitatea portofoliului – maxim 10 puncte.
Fiecare din cele două jurii va aprecia proiectele înscrise în concurs, punctajul maxim obŃinut,
prin însumare, fiind de 200 puncte. Din fiecare judeŃ echipajul care a implementat proiectul cu cel mai
mare punctaj va participa la faza naŃională şi la stagiul de formare care se va desfăşura în luna
septembrie într-o locaŃie stabilită de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării. După participarea la acest
stagiu, echipajele participante au datoria de a implementa un nou proiect antidrog, din
octombrie până în martie anul următor; portofoliile acestor proiecte vor fi trimise la Palatul
NaŃional al Copiilor până la 1 aprilie anul următor, vor fi jurizate şi primele trei clasate vor participa la
stagiul de formare următor, pentru a împărtăşi colegilor lor mai mici experienŃa realizării unui proiect
deosebit.
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Anexă
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Localitatea ________________________________

Echipa de proiect:
a. Elevi (nume, prenume, clasa, unitatea şcolară):
1._________________________________________________________________________________
2.
__________________________________________________________________________________
3.
__________________________________________________________________________________
4.
__________________________________________________________________________________
b. Cadru didactic (nume, prenume, specialitatea, unitatea şcolară)
__________________________________________________________________________________

Descrierea proiectului
Această secŃiune va cuprinde:
- titlu;
- obiectiv;
- perioada de desfăşurare;
- grup Ńintă;
- descrierea activităŃilor;
- parteneri;
- calendarul activităŃilor;
- evaluarea (modul în care va fi evaluat impactul asupra beneficiarilor);
- sustenabilitate.

