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Proiectele  ,, Revista  magazin Adolescenţa “ şi  ,, Adolescenţa – revista  celor  
tineri  

Proiecte finanţate de Direcţia pentru Tineret şi Sport Argeş 

 martie 2001   Proiectele au  avut  drept  scop  redactarea  si  tipărirea  numărului 10, 12 , 
respectiv 16 al  revistei  ,, Adolescenţa„  - revista Grupului  Şcolar  de  Chimie  Industrială  
Piteşti , într-un  tiraj  de 200 , respectiv 500 de  exemplare.  
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Proiectele  ,, Revista  magazin Adolescenţa “ şi  ,, Adolescenţa – 
revista  celor  tineri  

Proiecte finanţate de Direcţia pentru Tineret şi Sport Argeş 

 Încă  de  la  editare , revista  a  participat  la  concursurile  revistelor  
şcolare , obţinând  în  fiecare  an  rezultate  bune  si  foarte  bune: 1998  
locul III  pe  judeţ , 1999  locul I  pe ţară , 2000  locul I  pe  judeţ, 2001 
locul II pe  judeţ , 2002 locul I pe judeţ , 2003 menţiune , 2004 locul I 
pe judeţ. 

 Revista  a  avut  un  impact  deosebit  asupra  tinerilor , ea  satisfăcând  
prin  varietatea  informaţiilor  cerinţele  tuturor  cititorilor. Colectivul  
de  redacţie  fiind  tânăr ( selectat  dintre  elevii  liceului )  a  cunoscut  
foarte  bine  subiectele  preferate  ale  colegilor  în  materie  de  cultură  
generală  şi  petrecerea  timpului  liber  şi  astfel  informaţiile  cuprinse  
în  revista  au  satisfăcut  doleanţele  tuturor  cititorilor. 

 Totodată  revista  a creat  posibilitatea  afirmării  pe  plan  jurnalistic  a  
celor  mai talentaţi elevi ai  liceului - membrii comitetului  de  redacţie 
, viitorii reprezentanţi  de  frunte  ai  mass – mediei. 
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Proiectul  ,, Itinerar  cultural“ 
Proiect finanţat de Direcţia pentru Tineret şi Sport Argeş 

 

 Derulat în luna mai 2001  
 Proiectul a   avut ca scop  încurajarea  

participării tinerilor  la  promovarea  
obiectivelor  culturale  de  importanta  
naţională  şi  internaţională  şi  ridicarea  
nivelului  lor  cultural  prin  realizarea  
unei  vizite  la  principalele  obiective  
culturale  dinJudeţul  Argeş. 

  Pe  parcursul  excursiei  s-au  vizitat: 
Casa  Memorială  ,, Liviu  Rebreanu “, 
Casa  Memorială ,, Brătianu “ ( biserica , 
biblioteca , etc. ), Complexul  Muzeal  
Goleşti  (conacul  boieresc , biserica , 
fântâna  de piatră ,foişorul  lui  Tudor  
Vladimirescu , Şcoala  lui  D. Golescu , 
secţia-muzeu  de  artă  populară , baia  
turcească  cu  aburi  din  sec. XVIII ), 
Complexul  Etnografic  Goleşti. 
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Proiectul  ,, Itinerar  cultural“ 
Proiect finanţat de Direcţia pentru Tineret şi Sport Argeş 

 Totodată  s-a  urmărit  şi  creşterea  gradului  de  experienţă  
publicistică a  membrilor  organizaţiei   prin  editarea  şi  
redactarea  unui  pliant  care  să  promoveze  obiectivele  
culturale  vizitate  , pliant  care  să  cuprindă   fotografii  şi  
scurte  articole având  ca  temă  aceste  obiective, realizat  
de  către  elevi . 

  Materialele  pentru  întocmirea  pliantului  au  fost  
culese  de  către  tineri   pe  parcursul  excursiei   şi  au  fost  
apoi  structurate pe  diferite  domenii: geografic , istoric, 
cultural - artistic,  etnografic, etc. 

  Materialele  au  fost  apoi  atent  selectate  si  
prelucrate  de  către  membrii  organizaţiei  şi a urmat  
redactarea pliantului. 
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Proiectul ,, Harta  poluării  Râului  Vâlsan “ 
Proiect finanţat de Direcţia pentru Tineret şi Sport Argeş 

 Derulat  in  perioada  6.08.2002 – 10.08.2002, 
sub  forma  unei  minitabere  gratuite  în  zona  
Brădet.  

 La  acest  proiect  au  participat  10 elevi  
membrii  ai  organizaţiei, sub  îndrumarea  
prof. Iulia  Georgescu ,  care  au  cules  
monstre  din  apa  râului  Vâlsan  şi  le-au  
analizat ( fizico – chimic ) cu  ajutorul  unor  
truse  portabile  de  analiza  a apei. 

 Finalitate  proiectului  a  constat  in  
centralizarea  rezultatelor finale, întocmirea  
unei  ,, hărţi  a  poluării “  şi  prezentarea  
acesteia  în  cadrul  unui  simpozion  ţinut  in  
luna  septembrie  2002 , în  Amfiteatrul  Gr. Şc. 
Chim. Ind. Piteşti. 

 Tot  cu  această  ocazie  au  fost  distribuite  şi  
pliantele  realizate  de  către  participanţii  la  
proiect , pliante  ce  conţineau  poze  si  
informaţii  legate  de  proiect.  

 La  simpozion  au  participat  elevi  ai  liceului, 
reprezentanţi  ai  Agenţiei  pentru  Protecţia  
Mediului  Argeş  şi  reprezentanţi  ai  
Autorităţii  Naţionale  pentru  Tineret - filiala  
Argeş 
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Oaza alchimiştilor 
Proiect finanţat de Asociaţia Romanǎ de Dezvoltare Comunitarǎ şi 

Fundaţia Charles Stewart Mott prin programul ,, învǎţare, 
participare, încredere’’  

 Perioada iunie-septembrie 2005  

 Scopul proiectului: realizarea unui 
miniparc în curtea liceului prin munca 
voluntarǎ a tinerilor, loc  de  întâlnire, 
recreere, schimb  de  păreri, idei  şi  
iniţiative. 

 Obiectivele proiectului 

 Amenajarea miniparcului din curtea 
interiaoară a liceului; 

 Implicarea a 30 de elevi în derularea 
proiectului; 

 Realizarea unui graffitti pe tema 
protecţiei mediului. 
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,, NU! Violenţei = NU! Delincvenţei’’ 
Proiect finanţat de Direcţia pentru Tineret şi Sport Argeş 

 Perioada: aprilie-iunie 2007 

 Scopul Proiectului: promovarea unei 
campanii de luptǎ împotriva 
delincvenţei în rândul tinerilor. 

 Obiectivele  proiectului au fost : 

 Informarea tinerilor cu varste 
cuprinse intre 15-17 ani din unitatile 
scolare  

 partenere asupra efectelor 
comportamentului violent  

 Promovarea campaniei nonviolenta 
la nivelul unitatilor scolare 
partenere; 

 Diminuarea numarului de delicventi 
juvenili, la nivelul unitatilor scolare 
in special 
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,, NU! Violenţei = NU! Delincvenţei’’ 
Proiect finanţat de Direcţia pentru Tineret şi Sport Argeş 

 
 PARTENERI:   

 Grup Scolar de Chimie Industriala 
Pitesti 

 Grup Scolar Armand Calinescu 
 Grup Scolar Astra 
 Centrul de tip familial Gavana 3 
 Inspectoratul de Politie Judetean 

Arges 

• Activităti  
1.Crearea unei baze de date cu privire 
la numarul potentialilor  delicventi 
juvenili din unitatile scolare partenere 
2, Organizarea unui concurs pentru 
stabilirea siglei si a loganului         
proiectului. 

 
 

3. Realizarea materialelor informative 
legate de campanie: afise, pliante, 
fluturasi, chestionare, panouri, 
tricouri; 
4. Promovarea campaniei in randul 
tinerilor din unitatile scolare vizate; 
5. Diseminarea rezultatelor obtinute si 
realizarea unui studiu comparativ legat 
de scaderea  delicventei juvenile la 
nivelul unitatilor scolare implicate in 
campanie 
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Daţi o şansă naturii!  
proiect finanţat  de Fundaţia pentru Parteneriat  Miercurea-Ciuc, 

în parteneriat cu MOLL România. 
 

 Perioada aprilie –iunie 
2009 

 Obiectiv: reamenajarea 
spaţiului verde din incinta 
Grupului Şcolar de Chimie 
Industrială Piteşti, prin 
plantarea de pomi, plante 
ornamentale, refacerea 
gardului viu, amplasarea de 
bănci, toaletarea pomilor 
existenţi deja în curtea şcolii 
şi amplasarea de coşuri de 
gunoi. 

 

 Activităţi: 
 Înfrumuseţarea spaţiului 

din incinta liceului, unde 
elevii îşi petrec pauzele, 
pentru un orar de minim 
şase ore pe zi; 

Personalizarea spaţiului 
din incinta liceului, prin 
plantarea de plante 
ornamentale, amenajarea 
unor alei pietruite, 
amplasarea unor bănci; 
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Daţi o şansă naturii!  
proiect finanţat  de Fundaţia pentru Parteneriat  Miercurea-Ciuc, 

în parteneriat cu MOLL România. 
 

 Activităţi 
 Realizarea unui portofoliu al 

activităţilor (poze, DVD-uri, 
pliante, fluturaşi etc.  ) 

Organizarea în cadrul 
simpozionului interjudeţean 
„ Mediul depinde de noi”, 
Ediţia a II a  -  6 iunie 2009, a 
unei secţiuni cu titlul   „Daţi 
o şansă naturii” pentru 
popularizarea rezultatelor 
proiectului la nivel local, 
judeţean şi interjudeţean. 
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