
ALEGE VIAŢA!
MOTTO:

“CÂND EȘTI LA RĂSCRUCE,
ISUS SĂ-ȚI FIE UNIC ȚEL

CÂND LUMEA NU ȘTIE UNDE S-APUCE,
            ALEGE VIAȚA, ALEGE-L PE EL!”

Joi, 12 aprilie 2012. Urmăream ştirile... “Două tinere de 27 ani au fost găsite moarte,
într-o maşină, pe o stradă, în Bucureşti. Se pare că au murit în urma unei supradoze... ”

M-am cutremurat! Aşa m-am hotărât să scriu acest articol.

Consumul de droguri este la ora actuală o problemă cu care umanitatea se confruntă, iar
efectele, directe sau indirecte, îl descriu ca pe un fenomen îngrijorător: numărul de
consumatori este în creştere şi vorbim deja despre problema consumului în toate categoriile
sociale, profesionale şi de vârstă.

Un rol important în preîntâmpinarea consumului de droguri îl are şcoala, care trebuie
să-şi educe elevii corespunzător din punct de vedere moral şi spiritual, pregătindu-i pentru a
face faţă realităţilor dure ale vieţii. E nevoie de dezvoltarea unor obiceiuri şi mentalităţi la
nivelul tinerilor aflaţi într-o formă de învăţămănt, prin intermediul programelor şcolare şi de
petrecere a timpului liber, pentru a alege un stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri.
De asemenea, atmosfera sănătoasă din familie, dragostea, afecţiunea, comunicarea între
părinţi şi copii, constituie astfel principalul aliat împotriva acestui flagel.

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG a
organizat concursul “Mesajul meu
antidrog”-ediţia a VIII-a care s-a
desfăşurat pe parcursul anului şcolar
2010-2011. Acest concurs reprezintă un
proiect sustenabil de tradiţie al Agenţiei
şi un exemplu de bune practici în
domeniul cooperării cu instituţiile
reprezentative din mediul şcolar. Prin
secţiunile propuse, Agenţia oferă
posibilitatea elevilor de a contribui la
lansarea unor mesaje pozitive în favoarea
unei vieţi sănătoase, fără droguri.

ALEGE VIATA!



Pe aceasta linie ne-am înscris şi noi cu  dezbaterea pe care am numit-o “Alege viaţa!”.
Scopul acestei dezbateri a fost să dăm continuitate demersului preventiv iniţiat de Agenţia
Naţională Antidrog care are caracterul unic de a conferi elevilor o alternativă la consumul de
droguri.

La activitatea noastră, care s-a
desfăţurat pe 8 aprilie 2011, au participat
100 elevi din ciclul gimnazial şi
reprezentanţi ai comunităţii: agent
principal Eftimie Ştefan - Poliţia Jijila;
preot paroh Ungureanu Viorel; Alecu
Liliana - reprezentantul Asociaţiei
Părinţilor Jijila în Consiliul de
Administraţie al şcolii. M-au sprijinit în
organizare domnul director, prof.Obancia
Petrică, doamna profesoară Dănilă
Lenuţa, doamna profesoară Dulgheru
Simona Mihaela, doamna secretară Geru
Nicoleta. Au participat diriginţi şi chiar
învăţători.

Mulţumesc elevilor care au pus mult suflet
în reuşita acestei activităţi: au compus şi au
regizat cele două piese de teatru, au pus
ecusoane, au realizat materialul  informativ
referitor la pericolul consumului de droguri,
de alcool şi de tutun, au completat
chestionare, au discutat pe studiile de caz
prezentate.

Munca noastră a fost răsplatită cu premiul
I la faza judeţeană şi participarea la faza
naţională.
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