
Joi, 14.04.2011 la Liceul Pedagogic ,,Nicolae Bolcaş” Beiuş a avut loc un
Seminar/dezbatere cu tema ,,Prevenţia consumului de droguri la copii şi adolescenţi –
iniţiative ale şcolii” – activitate a programului de prevenţie ,,IAU DECIZII CORECTE!”
–  ediţia  a  doua  -  din  cadrul  Concursului  Naţional  de  proiecte  cu  tematică antidrog
,,Împreună” iniţiat de către MECTS, cuprins în Calendarul Activităţilor Educative, 2009-
2010,  poziţia 16.

Pornind de la premisa că doar eforturile comune vor contribui la consolidarea unei
educaţii civice, culturale şi spirituale şi la formarea unui climat social fără droguri se
reactivează parteneriatele cu colaboratorii primei ediţii a proiectului: Episcopia Ortodoxă
a Oradiei, Direcţia de Sănătate Publică Bihor, Casa Corpului Didactic a Judeţului Bihor,
Inspectoratul de Politie al Judeţului Bihor, Universitatea din Oradea – Facultatea de Ştiinţe
Socio-Umane, Direcţia Generala de Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului Bihor,
AEPADO, Primăria Municipiului Beiuş, Asociaţia de Părinţi de la nivelul liceului şi
Serviciul Internaţional de Salvare a Copiilor - Organizaţia din România.

Dacă prima ediţie a programului s-a caracterizat prin următoarele elemente:
antrenarea unui grup ţintă vast, format din părinţi şi copiii acestora; promovarea
voluntariatului prin activităţi derulate  în mediul rural; promovarea unei idei educaţionale
noi şi anume conceptul de peer education; valorificarea potenţialului literar, artistic şi
ştiinţific al copiilor, prin a doua ediţie se doreşte motivarea elevilor pentru implicarea  lor
în proiecte concrete de prevenire şi oferirea posibilităţii de a-şi valorifica în mod
constructiv timpul liber.

Au răspuns invitaţiei lansate prin Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor de a
participa la activitate echipe de profesor-2 elevi de la C.N. ,,Iosif Vulcan” Oradea, C.T.
,,M. Viteazul” Oradea, Liceul Teologic Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” Oradea,
Grup  Şcolar  Agricol  Salonta,  C.T.  ,,Ioan  Ciordaş”  Beiuş,  C.N.,,Samuil  Vulcan”  Beiuş,
S08 Roşia, S08 Remetea, S08 Meziad, S08 Pomezeu, S08 Budureasa, S08 Răbăgani, S08
Curăţele, S08 Căbeşti, S08 Drăgăneşti, S08 Tărcaia, S08 Lazuri de Beiuş, S08 Bunteşti,
S08 Chişcău.

Agenda activităţilor pentru cadrele didactice cuprinde: o informare asupra
consumului, dependenţei, drogurilor şi factorilor de risc in consum; prezentarea unei
statistici a consumului / comercializării la nivel european / naţional / local; metode de
lucru şi modalităţi de abordare a problematicii drogurilor la clasa de elevi; exemple de
bune practici în domeniul prevenţiei. Calitatea seminarului a fost asigurată şi de
participarea pr. Ioan-Nat Balint – protopopul ortodox al Beiuşului, Şteiului şi Seghiştei şi
a sociologului Adina Lazăr, reprezentantul Biroului de Promovare a Sănătăţii de la DSP
Bihor.

Activităţile dedicate elevilor sunt orientate asupra dezvoltării gândirii raţionale
(cum refuzam consumul de droguri?) şi asupra identificării alternativelor la consumul de
droguri.

În colaborare cu elevii, cadrele didactice participante la seminar vor implementa,
la nivelul scolii de unde provin, o acţiune de conştientizare a efectelor nocive ale
consumului de alcool, tutun si droguri, ducând astfel mai departe mesajul proiectului „Iau
decizii corecte” si al adolescenţilor beiuşeni de lupta împotriva adictiei.


