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Nr. 9158/15.11.2022 

 

CĂTRE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

ÎN ATENȚIA COORDONATORILOR PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE 

ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE/CADRELOR DIDACTICE 

  

 

Ref.: Materialele realizate și distribuite de  Asociația Preventis, referitoare la 

activitatea practică de prevenire a consumului de droguri  

În baza adresei M.E. nr. 815LIF/9.11.2022 

 
 

Pornind de la succesul de care s-au bucurat materialele realizate și distribuite de  
Asociația Preventis, referitoare la activitatea practică de prevenire a consumului de droguri, 
Ministerul Educației a decis continuarea colaborării cu această organizație, ca o activitate 
concretă de îndeplinire a obiectivelor de prevenire asumate în Strategia Națională în 
Domeniul Drogurilor.   

Asociația Preventis este o organizație nonguvernamentală din Cluj Napoca, cu 
vechime de peste 16 ani în domeniul prevenirii și intervenției în consumul de substanțe. 
Asociația își desfășoară activitatea în colaborare cu Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul 
Școlar Județean Cluj, Primăria Cluj Napoca, precum și cu numeroase instituții și ONG-uri la 
nivel local și național. 

Pachetul de resurse amintit mai sus conține următoarele materiale: 
Setul de materiale de prevenire cuprinde următoarele lecții: 

✓ Planeta amețită - Să vorbim despre alcool 
Set de materiale destinate elevilor din clasele V-VIII pentru prevenirea consumului de 

alcool. Acest set conține Plan de lecție - lecția propriu-zisă care conține activitățile, Suport 
pentru lecție - material ajutător în pregătirea activităților și o prezentare Powerpoint – 
material prezentat participanților la activități. Cu ajutorul acestor materiale facilitatorul va 
putea desfășura activități în vederea prevenirii și intervenției timpurii în ceea ce privește 
alcoolul. Obiectivul acestor activități este de a ajuta facilitatorul în a forma atitudini și 
corecta percepțiile participanților/elevilor cu privire la privire la alcool și consumul de 
alcool. 

✓  Cele două fețe opuse - Să vorbim despre droguri      
Set de materiale destinate elevilor din clasele V-VIII pentru prevenirea consumului de 

droguri. Acest set conține Plan de lecție - lecția propriu-zisă care conține activitățile, Suport 
pentru lecție - material ajutător în pregătirea activităților și o prezentare Powerpoint – 
material prezentat participanților la activități. Cu ajutorul acestor materiale facilitatorul va 
putea desfășura activități în vederea prevenirii și intervenției timpurii în ceea ce privește 
consumul de droguri. Aceste activități au ca și scop formarea de atitudini și corectarea 
percepțiilor cu privire la droguri și consumul acestora. 

✓  P.R.O.M.I.T. - Să vorbim despre dependență 
Set de materiale destinate elevilor din clasele VIII-X pentru prevenirea dependenței. 

Acest set conține Plan de lecție - lecția propriu-zisă care conține activitățile, Suport pentru 
lecție - material ajutător în pregătirea activităților și o prezentare Powerpoint – material 
prezentat participanților la activități. Cu ajutorul acestor materiale facilitatorul va putea 
desfășura activități în vederea prevenirii și intervenției timpurii în ceea ce privește 
dependența. Aceste activități au ca și scop formarea de atitudini și corectarea percepțiilor 
cu privire la dependență. 

http://www.isjsalaj.ro/
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✓ Go Up not high - Să vorbim despre marijuana       
  Set de materiale destinate elevilor din clasele VIII-X pentru prevenirea consumului 

de marijuana. Acest set conține Plan de lecție - lecția propriu-zisă care conține activitățile, 
Suport pentru lecție - material ajutător în pregătirea activităților și o prezentare Powerpoint 
– material prezentat participanților la activități. Cu ajutorul acestora facilitatorul se va putea 
pregăti în vederea desfășurării activităților de prevenire și intervenție timpurie cu privire la 
consumul de marijuana. În urma acestor activități participanții/ elevii dumneavoastră își vor 
putea forma atitudini și corecta percepțiile cu privire la marijuana și consumul acesteia. 

✓ Întoarce cardul! – Să vorbim despre drogurile stimulente 
Set de materiale destinate elevilor din clasele VIII-X pentru prevenirea consumului de 

droguri stimulente. Acest set conține Plan de lecție - lecția propriu-zisă care conține 
activitățile, Suport pentru lecție - material ajutător în pregătirea activităților și o prezentare 
Powerpoint – material prezentat participanților la activități. Cu ajutorul acestora facilitatorul 
se va putea pregăti în vederea desfășurării activităților de prevenire și intervenție timpurie 
cu privire la consumul de droguri stimulente. În urma acestor activități participanții/ elevii 
dumneavoastră își vor putea forma atitudini și corecta percepțiile cu privire la drogurile 
stimulente și consumul acestora. 

✓ Călătoria cu mașina timpului – Să vorbim despre fumat 
Set de materiale destinate elevilor din clasele V-VII pentru prevenirea consumului de 

tutun. Acest set conține Plan de lecție - lecția propriu-zisă care conține activitățile, Suport 
pentru lecție - material ajutător în pregătirea activităților și o prezentare Powerpoint – 
material prezentat participanților la activități. Cu ajutorul acestora facilitatorul se va putea 
pregăti în vederea desfășurării activităților de prevenire și intervenție timpurie cu privire la 
consumul de tutun. În urma acestor activități participanții/ elevii dumneavoastră își vor 
putea forma atitudini și corecta percepțiile cu privire la tutun și consumul acestora. 

✓ Chipsurile și online-ul – Să vorbim despre dependența de tehnologie digitală 
Set de materiale destinate elevilor din clasele VIII-X pentru prevenirea consumului de 

droguri stimulente. Acest set conține Plan de lecție - lecția propriu-zisă care conține 
activitățile, Suport pentru lecție - material ajutător în pregătirea activităților și o prezentare 
Powerpoint – material prezentat participanților la activități. Cu ajutorul acestora facilitatorul 
se va putea pregăti în vederea desfășurării activităților de prevenire și intervenție timpurie 
cu privire la consumul de droguri stimulente. În urma acestor activități participanții/ elevii 
dumneavoastră își vor putea forma atitudini și corecta percepțiile cu privire la drogurile 
stimulente și consumul acestora. 

 
Toate materialele de mai sus, plus alte informații și materiale utile, sunt disponibile 

la https://preventis.ro/materiale-de-prevenire/. Materialele se pot descărca gratuit, în 
urma înregistrării cadrelor didactice pe site.  

În acest sens, vă rugăm să diseminați informațiile referitoare la aceste resurse 
cadrelor didactice, cu recomandarea de a fi utilizate adecvat caracteristicilor de vârstă, 
psihologice și socio-demografice ale  elevilor.  
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