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          Simpozionul se adreseaza atât elevilor, cât şi profesorilor si raspunde nevoilor de 
informare corecta a copiilor si adolescentilor, pe tematica consumului de droguri, a traficului 
de fiinte umane – problema care este mai putin abordata in cadrul scolii. Poate contribui la o 
mai bună implicare a elevilor si cadrelor didactice in prevenirea extinderii traficului de fiinţe 
umane,  a consumului de droguri, a infectarii cu virusul HIV, a violentei in perimetrul scolar,  
la stimularea unui comportament preventiv la elevi si  a unei atitudini de toleranta.  In cadrul 
activitatilor simpozionului va avea loc un schimb de bune practici, intre elevii si profesorii din 
diferite scoli, care au fost implicate in programe de prevenire a traficului de fiinte umane, 
consumului de droguri si a violentei in perimetrul scolar. Institutiile abilitate pentru stoparea 
fenomenelor amintite, invitate in cadrul simpozionului, pot contribui la formarea/ informarea 
pe aceasta tematica, a participantilor la lucrarile simpozionului. Prin efortul comun, scoala 
societatea  pot reduce efectele  fenomenelor amintite, in randul copiilor si adolescentilor. 
           Simpozionul s-a desfasurat pe o tematica similara , si anul trecut, pe 6-7 iunie, in 
cadrul caruia au participat 60 de cadre didactice si 100 de elevi. S-a bucurat de succes in 
randul pofesorilor si elevilor, suscitand interesul acestora spre tematica abordata. 
           Anul acesta vor participa cu lucrări şi partenerii din cadrul Proiectului de Parteneriat 
Multilateral Comenius “Prevenirea dependenţei de droguri este problema tuturor”  ( Spania, 
Turcia, Polonia şi Lituania). 
           
SCOP: 

       Constientizarea factorilor de risc si abordarea educatiei pentru prevenirea 
situatiilor de risc: consum de droguri, trafic de persoane, violenta in scoala, in scopul 
identificarii modalitatilor eficiente de prevenire şi înlăturare a acestora, prin adoptarea unei 
atitudini unitare a scolii, si a intregii comunităti cu privire la pericolul reprezentat de acestea. 
 
OBIECTIVE:  
- combaterea consumului de droguri si a traficului de persoane prin organizarea/ desfasurarea 
a cel putin trei activitati/campanii in mediul scolar de unde provin participantii; 
- identificarea factorilor de risc şi prevenirea influentei lor asupra starii de sanatate in cel putin 
sase materiale prezentate in cadrul simpozionului; 



-  prevenirea extinderii traficului de fiinte umane si a consumului de droguri prin implicarea a 
cel putin 70% dintre  participanti; 
-  prevenirea si combaterea a delincventei juvenile, a violentei in scoala / in afara scolii prin 
realizarea a cel putin unei  activitati semestrial in mediul scolar de unde provin participantii; 
- identificarea cauzelor, originilor, formelor  de manifestare si a posibilitatilor de prevenire  a 
violentei in perimetrul scolar in cel putin patru materiale pe fiecare sectiune,  prezentate in 
cadrul simpozionului; 
- constientizarea factorilor de risc si a dimensiunilor reale ale fenomenelor prin publicarea a 
cel putin 5 proiecte didactice pe fiecare tema (consum de droguri, trafic de fiinte umane, 
infectarea cu virusul HIV, violenta ) 
- stimularea  pentru implicarea in programe de combatere a violentei in scoala a cel putin 50% 
din participanti; 
- stimularea unui comportament preventiv la cel putin 80% dintre participanti; 
- valorificarea  experientelor prezentate in prevenirea acestor fenomene, prin utilizarea a cel 
putin 90% din materialele 
GRUP TINTA: 
             30 de elevi de la nivelul altor judete 
             50 de elevi de la nivelul judetului 

 30 de profesori din invatamantul gimnazial si liceal  de la nivelul judetului 
 20 de profesori din invatamantul gimnazial si liceal de la nivelul altor judete 

LOC DE DESFASURARE: 
Amfiteatrul Grupului Scolar “Voievodul Mircea” Targoviste 

PERIOADA DE DESFASURARE:  
  25-26 aprilie 2009 
PARTENERI: 

1.Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita; 
2.Grupul Scolar “Voievodul Mircea” Targoviste; 
3.Inspectoratul de Politie al Judetului Dambovita; 
4.Autoritatea de Sanatate Publica Dambovita; 
5.Asociatia “Caritas” Bucuresti; 
6.Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dambovita; 
7.Casa Corpului Didactic Dambovita;  
8.Organizatia “Salvati copiii”; 
9. Ziarele “Impact”, “Politia Damboviteana” 

STRATEGIA PROIECTULUI: 
Simpozionul se va desfasura pe trei  sectiuni: 

1. PREZENTARI TEORETICE (referate sau eseuri ) DUPA  TEMATICA 
URMATOARE: 

A). Atitudinea tinerei  generaţii fata de  traficul de persoane 
1). Traficul de persoane la nivel intern si internaţional. 
2). Cauze macro-sociale si micro-sociale ale traficului de fiinţe umane. 
3). Consecinţe ale traficului de fiinţe umane asupra victimei si ale familiei 
acesteia. 
4). Forme de manifestare ale traficului de persoane(categorii de persoane traficate, 
modalităţi de racolare a victimelor, metode pentru a controla conduita victimelor). 
5). Legislaţia interna privind prevenirea si combaterea traficului de persoane.  
6). Cum poate preveni şcoala extinderea fenomenului de trafic de persoane? 
 
B). Prevenirea consumului de droguri si a infectării cu virusul HIV  în rândul 
tinerilor   



                 1). Prezentarea generala a drogurilor legale (alcool, tutun), ilegale si efectele   lor 
                 2). Drog, dependenta, toleranta, sevraj. 
                 3). Consecinţele consumului de droguri. 
                 4). Motive care determina consumul de droguri în rândul tinerilor. 
                 5). Consecinţa imediata a consumului de droguri - virusul HIV  
                 6). Legislaţia interna privind prevenirea şi combaterea  consumului de droguri. 
                 7). Ce poate face şcoala pentru a preveni consumul de droguri? 
 
                 C). Prevenirea violenţei în şcoli/ in afara scolii 
                 1). Violenta – o realitate a zilelor noastre 
                 2). Perceptia tinerilor asupra violentei 
                 3). Reactia tinerilor in fata violentei 
                 4). Non – violenta  si toleranta – deziderate ale omenirii 
                 5). Conflictele. Gestionarea conflictelor 
                 6). Consecinta consumului de droguri – agresivitate verbala si fizica 
                 7). Violenta in familie – violenta asupra copilului 
                 8). Rolul normelor si legilor privind delincventa juvenila.  
                9). Există violenţă în şcolile româneşti? Factori care influenţează manifestările 
violente. 
               10). Forme de manifestare ale violenţei în şcoli. Metode de prevenire a violenţei. 
               11). Cultura organizaţională – da sau nu violenţei în organizaţia şcolar 
               12). Violenţa în şcoli – practică judiciară. 
               Referatele, eseurile vor fi prezentate de către profesori în cadrul simpozionului,în 
format Power Point. 
2). MATERIALE CU CARACTER PREVENTIV (pliante, postere, filme,pagini WEB, 
clipuri publicitare, creaţii muzicale), realizate şi prezentate de către elevi si  EXEMPLE DE 
BUNE PRACTICI (proiecte de activităţi şcolare şi extraşcolare, programe, acţiuni realizate 
la nivelul scolii), prezentate de către profesori (Power Point) 
3). PROIECTE DIDACTICE pentru orele de Consiliere si orientare – Modulul Calitatea 
stilului de viată - care au ca scop prevenirea consumului de droguri, a infectării cu virusul 
HIV, a delincventei juvenile, a violentei în şcoală  şi a traficului de persoane. Proiectele 
didactice vor fi prezentate in cadrul simpozionului in format Power Point. 
               Prezentările teoretice pot fi publicate in  revista „Graiul Dâmboviţei” sau în ziarele 
„Impact” şi „Politia Dâmboviţeană”, iar proiectele didactice, respectiv proiectele de activităţi 
extracurriculare pot fi publicate într-o broşură  „ „Exemple de bună practică în sprijinul 
activităţilor şcolare şi extraşcolare” , contra sumei de 35 lei.Taxa de înscriere pentru 
profesori va fi de 20 lei . 
               Toţi cei înscrişi la simpozion vor primi mape cu materiale informative oferite de 
instituţiile/organizaţiile partenere,  diplome de participare si un DVD cu toate materialele 
prezentate. 
RESURSELE PROIECTULUI: 
                              1) UMANE: reprezentanţi ai instituţiilor partenere 
                              2) MATERIALE: material tipărit oferit de organizaţiile/instituţiile 
partenere 
                              3) FINANCIARE: Taxa de înscriere 
                                                              Sponsorizări ziarul „Politia Dâmboviţeana” 
                                                              Primăria Târgovişte                                                           
EVALUARE : - dezbateri 
                         - chestionare de impact 
                         - aprecieri ale instituţiilor partenere la închiderea lucrărilor simpozionului 



 
MEDIATIZAREA PROIECTULUI: 

- la sedinţele cu directorii si consilierii educativi, de la nivelul 
Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa 

- prin intermediul Politiei de proximitate 
- mass-media: prin intermediul ziarelor : „Impact”, Politia 

Damboviteana”si a posturilor locale de televiziune 
- prin intermediul Casei Corpului Didactic Dambovita la nivelul institutiei 

similare din alte judete 
- portalul didactic.ro 

                    
SUSTENABILITATE: 

Ca urmare a implementarii proiectului, dorim sa producem schimbarea atitudinii fata 
de propria formare, atat a elevilor beneficiari ai proiectului si a cadrelor didactice implicate, 
cat si a celorlalti elevi care  vor lua cunostinta de rezultatele proiectului.   

Dorim sa asiguram sustenabilitate activitatilor desfasurate in proiect prin : 
• folosirea experientei dobandite de participanti, ca urmare a participarii la simpozion, 

pentru initierea si implementarea unor proiecte destinate prevenirii si combaterii 
fenomenelor mentionate; 

• folosirea  materialelor  dezvoltate in proiect pentru viitoare activitati educative. destinate 
elevilor sau profesorilor; 

• beneficiarii acestui proiect sunt elevi care provin din toate zonele tarii; acestia pot 
mediatiza activitatile proiectelor in zonele din care vin, contribuind astfel la deschiderea 
unei colaborari  cu scoli din zonele respective; 

• elevii implicati in proiect pot derula activitati similare cu colegii lor de clasa, in cadrul 
orelor de consiliere si orientare sau in cadrul activitatilor scolare, cu sprijinul profesorului 
diriginte; 

• produsele simpozionului DVD-ul cu materialele simpozionului si brosura cu exemple de 
buna practică – pot fi utizate de catre participanti, la nivelul scolilor din care provin, 
constituind un material atractiv si util in abordarea comportamentelor de risc. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENT DE DESFASURARE 
\ 

1. REGULAMENT DE PARTICIPARE: 
 

a. Înscrierea participanţilor:  
 până la data de  25 martie 2009 

prin e-mail la adresele: 
simpozion1alv@yahoo.com (sectiunea 1.A.) 
simpozion1blv@yahoo.com (sectiunea 1.B.) 
simpozion1clv@yahoo.com (sectiunea 1.C.) 
simpozion2lv@yahoo.com (sectiunea 2) 
simpozion3lv@yahoo.com (sectiunea 3) 

 completarea fişei de înscriere din anexă este obligatorie! 
 

b. Depunerea lucrărilor:  
 până la data de  5 aprilie 2009 
 pentru lucrarile de la sectiunile 2 si 3 vor fi trimise ambele 

variante Word si Power Point 
 în format electronic (e-mail) sau prin poştă, la adresa 
şcolii (Grupul Scolar “Voievodul Mircea”, Bulevardul 
Regele Carol I, nr.70, Targoviste, Dambovita) cu 
menţiunea PENTRU SIMPOZION 

 
c. Redactarea lucrărilor la sectiunea 1.A.,B.,C.si 3.: 

 se  va face în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu 
margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), cu caractere 
româneşti;  

 titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold), 
centrat;  

 la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times 
New Roman 12);  

 la două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea 
textului (Times New Roman 12); 

 Se va mentiona la sfarsitul lucrarii bibliografia; 
 Lucrările primite se vor constitui într-o colecţie pe un  

CD/DVD. 
                       Mentiuni: 
                       Prezentarea fiecarui material nu va dura mai mult de 8 minute. 
                       Proiectele didactice , insotite de prezentari Power Point, pot fi trimise fara      
a fi obligatorie participarea autorului.  
                        
  

d. Taxa de participare: 20 RON (include costul mapei şi organizarea) poate fi  



depusă prin mandat poştal pe adresa şcolii până la data de 15 aprilie 2009, cu menţiunea 
PENTRU SIMPOZION.  
             
                      e. Cei care doresc publicarea proiectelor didactice  sau a proiectelor de 
activităţi extraşcolare in broşura „Exemple de bună practică în sprijinul activităţilor 
şcolare şi extraşcolare”, care va  avea ISBN, vor achita in plus o suma de 35 lei pentru 
publicare. In ziarele “Impact” si “Politia Damboviteana”, cele mai bune lucrari de la   
sectiunea 1vor fi publicate  gratuit. 
 

f. Dezbaterile se vor desfăşura în plen şi pe secţiuni conform programului  
stabilit. 
 

g. Observaţii: 
 Lucrarile vor fi analizate de catre o comisie, vor fi selectate cele mai 

bune lucrari, iar persoanele inscrise vor primi cofirmarea de participare 
pana la 12 aprilie 2009 

 Participarea poate fi directă sau indirectă; persoanele din alte judeţe,  
care nu participă la simpozion personal, vor primi diplomele prin 
poştă. 

 Se admite câte un singur autor la fiecare lucrare de la secţiunile 1 şi 3. 
 La secţinea 2 nu se admit mai mult de 2 elevi pentru o lucrare. 
 Cele mai bune lucrări de la secţiunea 2 vor fi jurizate pe parcursul 

simpozionului şi  premiate. 
2. PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE 
 
25 aprilie 2009 
 

9.00   Primirea invitatilor si a participantilor 
9.30 Deschiderea lucrarilor simpozionului 
10.00 Masa rotunda – dezbateri participanti - reprezentanti ai institutiilor partenere  
11.00 Desfasurarea lucrarilor simpozionului 
Sectiunea 1 
                Prezentari teoretice: 
           A. ATITUDINEA TINEREI  GENERATII FATA DE  TRAFICUL DE  
PERSOANE  
13.00 Pauza de masa 
14.00 Sectiunea 1 
                Prezentari teoretice: 
           B. PREVENIREA CONSUMULUI DE DE DROGURI SI A INFECTARII CU 
VIRUSL HIV IN RANDUL  TINERILOR 
16.00 Pauza de cafea 
16.15 Sectiunea 1 
                Prezentari teoretice: 
           C. PREVENIREA VIOLENTEI IN SCOLI/IN AFARA SCOLII 
19.30 Evaluarea activitatilor primei zile 
 

26 aprilie 2009 
 

08.30 Sectiunea 2 



          Prezentarea in plen a materialelor cu caracter preventiv  si    a unor exemple de 
bune practici (proiecte, actiuni, activitati derulate la nivelul scolii de unde provin 
participantii) 
10.30 Pauza  
10.45 Sectiunea 2 – continuare 
12.00 Pauza de masa 
12.30 Prezentarea proiectelor didactice 
14.30 Elaborarea concluziilor si evaluarea activitatii simpozionului 

     
 

3. EVALUAREA – mapă cuprinzând: diplomă de participare, CD/DVD, 
chestionare de impact, chestionare de evaluare a acyivitatii 

4. ECHIPA DE  IMPLEMENTARE  ŞI  COORDONARE: 
                       Inspector cu activitatea educativa: prof. Curculescu Marian 

                                   Director: prof.Aldescu Mioara 
Directori adjuncti: prof. Belu Constanta, Tapu Ana 
Coordonator de proiecte si programe scolare si extrascolare: Prof. 
Zepisi Simona 

          5.   COORDONATORI PE SECŢIUNI: 
 

Secţiunea 1.A.: Prof. Mortici Mirela 
                          Prof. Dragulescu Dana 

                                         Prof. Paunas Adrian 
Secţiunea 1.B.: Prof. Oncioiu Diana 

                                      Prof. Oprea Veronica 
                           Prof. Riza Haralambie 

            Secţiunea 1.C.: Prof. Matei Raluca                                   
                                      Prof. Ungureanu Florina 
                                      Prof. Vlasceanu Dalila          

Sectiunea 2:     Prof. Duta Elena 
                          Prof. Stancu Nicoleta 
                          Prof. Duta Marius 
 
Secţiunea 3: Prof. Zepisi Simona 
 
6.PERSOANA  DE  CONTACT (între orele 18.00 – 20.00) 
   Telefon 0729900159 Prof. Zepisi Simona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FISA DE INSCRIERE PENTRU ELEVI 
SIMPOZION NATIONALCU TEMA: 

“PROBLEME MAJORE ALE OMULUI DIN SECOLUL XXI” 
Editia a II-a 

25-26 aprilie  2009 
Targoviste 

 
 

AUTORII LUCRARII:  
 
NUMELE                                             PRENUMELE 
TELEFON FIX/ MOBIL 
E-MAIL 
SCOALA 
LOCALITATEA 
JUDETUL 
 
AUTORII LUCRARII:  
 
NUMELE                                             PRENUMELE 
TELEFON FIX/ MOBIL 
E-MAIL 
SCOALA 
LOCALITATEA 
JUDETUL 
 
 
 
 
PARTICIP LA  
Sectiunea 2: Materiale cu caracter preventiv (pliante, postere, filme,pagini WEB, clipuri 
publicitare, creaţii muzicale)  

 
TITLUL LUCRARII 
NUMELE PROFESORULUI COORDONATOR:    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISA DE INSCRIERE PENTRU PROFESORI 



SIMPOZION NATIONALCU TEMA: 
“PROBLEME MAJORE ALE OMULUI DIN SECOLUL XXI” 

Editia a II-a 
 

25-26 aprilie  2009 
Targoviste 

 
 

AUTORII LUCRARII:  
 
NUMELE                                             PRENUMELE 
SPECIALITATEA 
TELEFON FIX/ MOBIL 
E-MAIL 
SCOALA 
LOCALITATEA 
JUDETUL 

 
 
 
 
PARTICIP LA: 
SECŢIUNEA 2: 
EXEMPLE DE BUNE PRACTICI (proiecte de activităţi şcolare şi extraşcolare, 
programe, acţiuni realizate la nivelul scolii) 
 
SECTIUNEA 3: 
Proiecte didactice pentru orele de Consiliere si orientare – Modulul Calitatea stilului de 
viaţă / 
(se marcheaza secţiunea dorita) 
 
TITLUL LUCRARII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


