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„Cum să creştem sănătoşi!“ 

 

Acest proiect presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în rândul copiilor de 

vârstă preşcolară (grădiniţă, grupa mare) şi şcolară mică (clasa pregătitoare), punând accent pe 

importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor 

sănătoase (fără fum de tigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor 

adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor. 

Proiectul are un număr de 7 activităţi:  

 Activităţile 1-3 vizează adoptarea unui stil de viaţă sănătos („Să facem cunoştinţă”, „Cum să ne 

păstrăm sănătatea”, „Alimente sănătoase”); 

 Activităţile 4-6 abordează consecinţele pentru sănătate utilizării substanţelor periculoase 

(„Substanţe periculoase”, „Să ne ferim de fumul de ţigară”, „Alcoolul şi medicamentele”); 

 Activitatea 7 urmăreşte dezvoltarea încrederii în sine şi prevenirea comportamentelor de risc 

(„Rezolvarea conflictelor, fără violenţă”). 

Activităţile sunt concepute în concordanţă cu nivelul de dezvoltare socio-emoţională al copiilor de 

vârstă preşcolară şi şcolară mică, astfel încât să fie atractive şi uşor de înţeles. Copii vor învăţa prin joc 

şi activităţi practice (desenat, decupat, scenete, etc.) care sunt comportamentele care îi ajută să se 

dezvolte sănătos şi cum să se ferească de comportamentele periculoase.  

 

Proiectul conţine următoarele materiale: 

 Ghidul educatorului; 

 Caietul cu fişe de lucru pentru copii;  

 Model de scrisoare pentru părinţi 

 

   

 „ABC-ulemoţiilor“ 

„ABC-ulemoţiilor“ este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu 

rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe: 

 conştientizarea de sine,  

 abilităţile de comunicare asertivă,  

 gestionarea emoţiilor negative,  

 abilitatea de a face faţă presiunii grupului 

 abilitatea de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă.  
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Ciclul 

gimnazial 

Proiectul se adresează copiilor din clasele I si a II-a şi se centreazăpe 5 teme principale, adaptate 

nivelului de dezvoltare emoţională a copiilor de vârstă şcolară mică: 

1. Autocunoaştere / valorizare personală („Cine sunt eu?”); 

2. Exersarea modalităţilor adecvate de gestionare a emoţiilor negative („Gestionarea emoţiilor 

negative”); 

3. Abilităţi de comunicare asertivă şi de a face faţă presiunii grupului („Cum să spunem NU în 

situaţii dificile”); 

4. Adoptarea deciziilor corecte pentru o dezvoltare sănătoasă („Alegeri responsabile”); 

5. Importanţa relaţiilor interpersonale („Lumea mea”). 

 

Proiectul conţine următoarele materiale: 

 Caietul cu fişe de lucru pentru copii; 

 Model de diplomă pentru copii; 

 Model de scrisoare pentru părinţi 

 

 

”NECENZURAT“ 

Proiectul „Necenzurat“, adresat elevilor din clasele a VI-a şi a VII-a,  are o component 

pentruelevi şi una pentru părinţi. Componenta pentru elevi constă în parcurgerea a 12 lecţii fiecare 

având o durată de 1-1,5 ore, săptămânal, coordonate de cadre didactice.  

Curricula are trei părţi:  

 Îmbunătăţirea cunoştinţelor legate de factorii de risc şi de protecţie, concomitent cu construirea 

atitudinilor împotriva consumului;  

 Concentrarea asupra abilităţilor, credinţelor şi normelor interpersonale şi asupra informaţiilor 

realiste despre prevalenţă;   

 Dezvoltarea abilităţilor intrapersonale, cum ar fi competenţele de coping, rezolvarea de probleme, 

luarea deciziilor şi stabilirea obiectivelor.  

Componenta pentru părinţi include o întâlnire de trei ore, focusată pe: 

 Abilităţi generale ale părinţilor de a consolida relaţiile de familie, precum şi de a controla şi 

soluţiona conflictele; 

 Abilităţi privind prevenirea consumului de droguri, care vor creşte nivelulcunoştinţelor părinţilor 

despre droguri şi îi vor ajuta să comunice copiilor lor minori atitudinile potrivite şi modelele de 

comportament adecvate cu privire la droguri; 

 Abilităţi privind exercitarea rolului de părinţi. 

 

Proiectul conţine următoarele materiale:  

 Manualul profesorului 

 Caietul elevului 

 Model  diploma pentru cadre didactice 
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„FRED goes NET“ 

 

Acest proiect a fost derulat şi implementat cu success începând cu anul 2011. 

Intervenţia constă într-un interviu iniţial şi o activitate de grup de 8 ore (Cursul FRED), 

adresându-se elevilor care deja au experimentat consumul de droguri, în vederea:   

 Reflectării asupra propriului comportament de consum şi asupra situaţiilor care conduc la acest 

comportament; 

 Confruntării consumatorilor „începători” de droguri cu limitele personale 

 

 

 „MESAJUL MEU ANTIDROG“ 

 

„Mesajul meu antidrog” este unul dintre proiectele de succes de prevenire a 

consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal din toate 

judeţele ţării şi din Bucureşti şi se desfăşoară anual, încă de la înfiinţarea ANA.  

Proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de 

comunicare artistic sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.  

Pentru anul şcolar 2018-2019, tema concursului va fi: „Mesajul meu antidrog”  şi se va desfăşura 

pe următoarele secţiuni:  

1. film scurt metraj, spot; 

2. eseu literar;  

3. arte vizuale; 

4.  sport. 
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