Curso básico para a
prevenção da
dependência de drogas
Um curso de prevenção em e-learning dirigido a:
pais, professores e profissionais da área da
prevenção.
Projecto coordenado pela Asociación Proyecto
Hombre e concebido em cooperação com Kethea,
Phoenix Futures, Monar, Projecto Homem—Braga e
CeIS Formazione.

Supervisionado e incorporado pelo
Departamento de Ciências da
Educação da Universidade de Bolonha.

Projeto financiado com o apoio da Comissão
Europeia.
Agreement n° 2011-1-ES1-LEO05-35848
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Este curso de e-learning é o resultado do Projecto de Transferência de
Inovação — Leonardo da Vinci

“Construindo em conjunto um curso básico para a prevenção da
toxicodependência”:
 Uma proposta de formação qualificada, suportada por especialistas de seis

países europeus na área da dependência das drogas, com o objetivo de facilitar a
aquisição de conhecimentos e competências relativas ao desenvolvimento de
intervenções no âmbito da prevenção.
 Uma estratégia europeia comum para gerir a prevenção da dependência de

drogas.

Estrutura do curso

Módulo para pais/encarregados de educação:
Conhecimentos básicos
Família e promoção da saúde
Caraterísticas dos adolescentes

P

Fatores de risco e fatores protetores na família
Competências familiares
Primeiros sinais de abuso de substâncias
Lidar com o uso de drogas na família
Serviços
Possíveis sinais de uso de drogas
Módulo para os professores

Prof

Conhecimentos básicos
O papel das escolas e dos professores na prevenção
O uso de substâncias na escola
Material de apoio para as atividades na sala de aula

Módulo para Profissionais da Área da Prevenção

Pp

Conhecimentos básicos
Metodologia da prevenção como um
processo de mudança
Etapas da teoria da mudança e a

A realização desta atividade pelos
utilizadores do prevelearning é
equivalente a 3 ECT.
Este módulo está integrado no
curso de mestrado “Modelos
Educacionais e Técnicas de
Intervenção no Desconforto Social”
da Universidade de Bolonha.

entrevista motivacional.
O papel, treino e supervisão dos profissionais de prevenção

A participação nos módulos baseia-se em diferentes percursos:
 As famílias realizarão apenas o módulo para os pais/encarregados de educação.
 Os professores realizarão o módulo específico e o módulo para os pais.
 Os profissionais da área da promoção da saúde e da prevenção do consumo de

drogas realizarão os três módulos do curso.

Módulos disponíveis em Inglês, Espanhol, Grego, Italiano, Polaco e Português.
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