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Iniţiatorii campaniei 

 



 “Alcoolul nu te face mare” 

Scopul campaniei 

Conştientizarea cauzelor consumului de alcool şi 

promovarea unor metode alternative pentru 

dezvoltarea unor comportamente dezirabile social. 
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Obiectivele lecţiei 

• să definească termenii „viaţă sportivă” şi „alcool” 

• să analizeze conţinutul filmului prezentat şi să 

descrie comportamentele dezirabile social 

• să identifice cauzele consumului de alcool 
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Film tematic 
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Conţinutul tematic al filmului 

Un elev de liceu, care face baschet, începe să 

consume alcool pentru a se integra într-o gaşcă, 

pentru a fi apreciat de cel mai tare baschetbalist din 

liceu, ratându-şi viaţa sportivă. 
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Scenariul filmului 

 

 

    

http://www.ududec.com/wp-content/uploads/2015/01/Scenariu-film.pdf
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Filmul 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4m6vOnRoJ2M
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Semnificaţii/sinonime 

 
„viaţă sportivă” „alcool” 
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Conceptul de „alcool” şi efectele acestuia 

Alcoolul este o substanţă lichidă obţinută prin 

fermentarea fructelor, legumelor sau grânelor. 
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Efecte psihice 

• reduce inhibiţia 

• determină o stare de relaxare şi bună dispoziţie 

• lipsă de concentrare 

• slăbirea judecăţii 

• pierderea autocontrolului 
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Efecte fizice 

• tulburări respiratorii şi cardiace 

• afectează reflexele şi coordonarea motorie 

• sporeşte riscul bolilor de ficat (ciroza) 

• în cantităţi mari: pierderea cunoştinţei, coma şi 

chiar moarte 
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Întrebare 

Ce ne comunică specialistul din film despre viaţa 

sportivă şi alcool? 
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Întrebare 

Care este părerea voastră despre viaţa sportivă şi 

alcool? 
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Întrebare 

După ce criterii vă alegeţi prietenii? 
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Întrebare 

Care este preţul unei vieţii sportive? 
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Întrebare 

Ce cauze ale consumului  de alcool cunoaşteţi? 
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Cauze ale consumului de alcool 

• lipsa integrării în grup sau apartenenţei la grup 

• frustrare 

• lipsa încrederii în sine 

• experienţe negative din viaţa scolară şi socială  

• etc. 
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Concluzii 

Viaţa sportivă  NU implică consum de ALCOOL. 

 

Viaţa sportivă   implică: muncă multă, sacrificii, 

ambiţie, motivaţie, muncă în echipă, încredere în 

propriile forţe. 
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Sarcini de lucru 

• Grupa 1: Analizaţi definiţii ale vieţii sportive, 

precum şi tot ce presupune viaţa de sportiv. 

 

• Grupa 2: Analizaţi cauzele consumului de alcool, 

precum şi conceptul de alcool 

 

• Grupa 3: Analizaţi efectele consumului de alcool, 

precum şi conceptul de alcool. 
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Prezentarea materialelor 

• Grupa 1 

• Grupa 2 

• Grupa 3 
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Temă 

Realizaţi un colaj cu imagini din mass-media, cu 

tema „ Alcoolul nu te face mare”. 
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