CONCURSUL NAŢIONAL „MESAJUL MEU ANTIDROG”
2019-2020

DESCRIERE
„MESAJUL MEU ANTIDROG” este unul dintre proiectele de succes de prevenire a
consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal din
toate judeţele ţării şi din Bucureşti şi se desfăşoară anual, încă de la înfiinţarea ANA.
Proiectulul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă
de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul
de droguri.
În anul şcolar 2019-2020, concursul va avea tema: „MESAJUL MEU ANTIDROG” şi se
va desfăşura pe următoarele secţiuni :
1. film de scurt metraj şi spot video;
2. arte vizuale- grafică, pictură şi fotografie;
3. free-style ( eseu literar, quilling, sport)
JUSTIFICARE
Acest proiect corespunde:
-STRATEGIEI NAŢIONALE ANTIDROG 2013-2020, aprobată prin H.G.
784/09.10.2013, capitolul REDUCEREA CERERII DE DROGURI- A. PREVENIREA
CONSUMULUI DE DROGURI - A.1 PREVENIREA ÎN ŞCOALĂ
Obiectivul specific nr. 2: Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a
populaţiei şcolare în vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în
consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber
-PROGRAMULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ,
PSIHOLOGICĂ ŞI SOCIALĂ A CONSUMATORILOR DE DROGURI 2015-2018,
aprobat prin H.G. 684/19.08.2015, cu modificările şi completările ulterioare,
SUBPROGRAMUL I. PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI, INCLUSIV
TUTUN, ALCOOL ŞI SUBSTANŢE NOI CU EFECTE PSIHOACTIVE ÎN POPULAŢIA
ŞCOLARĂ
Obiectivul specific: a) Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei
şcolare în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri, inclusiv tutun,
alcool şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare
şi de petrecere a timpului liber
Măsura de implementare: c) Orientarea tinerilor către activităţi culturale, artistice şi sportive,
ca alternativă la consumul de droguri, tutun, alcool şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive,
prin implementarea de proiecte de petrecere a timpului liber şi de promovare a unui stil de
viaţă de sănătos
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OBIECTIV GENERAL
 Dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă pentru un număr estimat de
5000 de elevi din învăţământul gimnazial şi liceal, prin implicarea în activităţi
artistice şi sportive, ca alternativă la consumul de tutun, alcool şi droguri, la nivel
naţional, în anul şcolar 2019-2020
CATEGORIA DIN CARE PROIECTUL FACE PARTE PROIECTUL
ÎN FUNCŢIE DE GRUPUL ŢINTĂ
 Prevenire universală
GRUPUL ŢINTĂ
Beneficiari direcţi:
 5000 de elevi din învăţământul gimnazial şi liceal
Beneficiari indirecţi:
 cadrele didactice şi elevii din unităţile şcolare în care se desfăşoară proiectul
 familiile eleviilor care participă în concurs
ACTIVITĂŢI
Activitate
Perioadă
Promovarea proiectului şi stabilirea septembrie 2019 - ianuarie 2020
partenerialelor la nivel local
Desfăşurarea etapei judeţene a proiectului 20 ianuarie -31 martie 2020
Evaluarea lucrărilor la etapa judeţeană

01 aprilie-13 aprilie 2020

Stabilirea câştigătorilor la nivel naţional,
realizată la ANA
Anunţarea/premierea câştigătorilor la
nivel local de către CPECA

6-20 mai 2020
20 mai - 12 iunie 2020

DURATĂ
Proiectul se va desfăşura în anul şcolar 2019-2020.
PARTENERI
-

CPECA Alba

-

Consiliul Județean Alba

-

Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

-

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba
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REGULAMENTUL CONCURSULUI
SECŢIUNI

FILM DE
SCURT
METRAJ
ŞI SPOT
VIDEO
SECŢIUNI

CONDIŢII DE
PARTICIPARE

liceu

CONDIŢII DE
PARTICIPARE

ARTE
VIZUALE

gimnaziu şi
liceu

SECŢIUNI

CONDIŢII DE
PARTICIPARE

FREESTYLE cu
sub secțiunile

gimnaziu şi
liceu

Eseu literar
Quilling

Sport

gimnaziu şi
liceu

gimnaziu şi
liceu

CONDIŢII TEHNICE

 Sunt acceptate numai producţii originale, conform
temei, astfel:
 film de scurt metraj cu durata de 10 - 15 min.
 spot video cu durata de 30 - 60 sec.
 Nu se acceptă producţii care conţin un mesaj verbal sau
video violent.
 Autorii vor fi prezentaţi pe generic.
 Producţiile se transmit la CPECA pe CD/DVD
CONDIŢII TEHNICE

GRAFICĂ- Sunt acceptate numai producţii originale,
conform temei, astfel:
 Tuş, creion - format A3/A4
 Producţiile se transmit la CPECA în format fizic
PICTURĂ- Sunt acceptate numai producţii originale,
conform temei, astfel:
 Acuarelă, tempera, guaşe, tehnică mixtă - format
A3/A4
 Producţiile se transmit la CPECA în format fizic
FOTOGRAFIE- Sunt acceptate numai producţii originale,
conform temei, astfel:
 Dimensiunea minimă va fi de 1240 X 768 pixeli,
format jpeg
 Dimensiunea maximă va fi de 8 MB, format jpeg
 Producţiile se transmit la CPECA pe CD/DVD
CONDIŢII TEHNICE

 Sunt acceptate numai producţii originale, conform
temei, astfel: -maxim o pagină A4, cu caracter de 12.
 Producţiile se transmit la CPECA format scris și pe
CD/DVD
 Lucrările elaborate de participanţii aparţinând
minorităţilor vor fi în limba maternă şi vor fi traduse în
limba română.
 se vor realiza imagini decorative utilizând materiale
specifice tehnicii quilling
 Creaţiile se transmit la CPECA în format fizic
 Această secţiune se va desfăşura doar la faza
judeţeană/de sector.
 Se organizează la disciplinele înscrise în calendarul
competiţional sportiv şcolar sau între câteva unităţi de
învăţământ
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NOTA: Comisiile de evaluare de la nivelul judeţean şi naţional vor fi formate din
reprezentanţi ai instituţiilor partenere. La evaluarea lucrărilor se va ţine seama de
criteriile generale de evaluare menţionate pentru fiecare secţiune în parte.
Comisiile judeţene şi naţională de evaluare a lucrărilor pot stabili, pentru departajarea
câştigătorilor, şi alte criterii de evaluare a lucrărilor participante la secţiunile
concursului, cu condiţia ca acestea să fie stabilite înainte de începerea evaluării.
În cazul lucrărilor colective premiile sunt decernate coordonatorului echipei. Toţi
ceilalţi membrii ai echipei primesc diplome.
Nu vor fi evaluate, fiind eliminate din concurs, lucrările care nu respectă condiţiile
minimale şi obligatorii stipulate în prezentul regulament, precum şi lucrările primite
după data de 31 martie 2020.

Contact: str. Unirii, nr. 1-3, Alba Iulia, tel. 0258.814900; e-mail: cpeca.alba@ana.gov.ro
Coordonator CPECA Alba - Claudiu Duşa telefon 0745.204542
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