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#Șieuînvăț
chiar dacă e vară și vacanță
De la cel mai mic la cel mai mare, doljenii din
grupul țintă al proiectului „Învățământ de calitate
pentru viitorul copiilor noștri în județul Dolj” au
trecut pe la grădiniță sau școală și, cu respectarea
normelor de siguranță impuse de autorități, au participat la ateliere în care au îmbinat utilul cu plăcutul.

Cei mai mici participanți au fost preșcolarii.
Ei au realizat activități nonformale în cadrul atelie
rului „Morișca de vânt”. În plus, micuții au participat la atelierul „Igiena noastră zilnică”, un atelier
care s-a axat pe promovarea îngrijirii și igienei personale. Elevii au discutat despre normele de igienă
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pe care le respectă în fiecare zi, de când se trezesc și
până merg la culcare: spălatul pe mâini, față și dinți
în fiecare dimineață, pieptănatul, spălatul pe mâini
de peste zi, dușul de seară, spălatul pe dinți, menținerea unghiilor îngrijite și curate etc.
Colegii mai mari, de la primar, gimnaziu și liceu, au participat la atelierul „Eu cum pot să ajut?”
în care au aflat despre riscurile de îmbolnăvire cu
SARSCoV-2, simptomele bolii, dar și despre gesturile mici care pot preveni îmbolnăvirea. Astfel, copiii au învățat cum să se spele corect pe mâini.

Școlarii mici au luat parte și la atelierul „Educație pentru toți copiii – Școala tuturor” care și-a
propus să formeze deprinderi de relaționare sănătoasă în absența sentimentelor de discriminare și
marginalizare a celuilalt.
Elevii de gimnaziu și liceu s-au distrat, au
improvizat și au fost actori la atelierul de teatru forum. Fie că au fost actori principali, fie că au fost
spect-actori, elevii au pus în scenă povestea „Dimineața în pădure” și au vorbit despre opresiunea celor
slabi şi nevinovaţi de către cei puternici şi ignoranţi.
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În fine, părinții au răspuns prezent
la atelierul „Educație parentală – Alcoolul și efectele sale asupra sănătății, vieții
sociale și școlare”. Atelierul și-a propus să
informeze participanții asupra efectelor
nocive ale alcoolului și să reducă prevalența consumului în rândul copiilor și tinerilor prin promovarea unui stil de viaţă
fără alcool şi conştientizarea populaţiei
generale cu privire la efectele nocive ale
alcoolului.

„Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020“
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NU RĂMÂNE INDIFERENT!
ALCOOLUL (ÎȚI) FURĂ VIAȚA

CUM „STINGE” ALCOOLUL
ADOLESCENŢA?

• Probabilitatea ca tinerii să consume regulat alcool crește
dacă aceștia au problemele în familie, dar și dacă își văd
părinții sau cercul de prieteni consumând alcool.

• Europa este continentul unde se consumă cel mai mult
alcool. În România cei mai vulnerabili în fața alcoolului
sunt tinerii din mediile defavorizate și adolescenții lăsați
nesupravegheați.

• O parte dintre tineri consumă de regulă alcool alături de
unul dintre membrii familiei sau de un alt adult cu care locuiesc, ceea ce indică faptul că unii adulți consideră tolerabil
consumul de alcool în rândul adolescenților.
Mai mult decât atât, există diferite contexte în care probabilitatea ca adolescenții să devină consumatori de alcool
este mai mare.

• 13-14 ani este vârsta medie de debut în consumul
de alcool.

• Ponderea elevilor care au consumat prima lor băutură
alcoolică înaintea vârstei de 9 ani și cea a celor au început
să consume alcool după împlinirea vârstei de 17 ani sunt
sensibil egale.

• În rândul adolescenților, acest comportament
este favorizat de anturaj, dorința de afirmare,
nevoia de a fi „cool” și „trendy”.

• Adolescenții care încep să consume regulat alcool înaintea
vârstei de 15 ani au un risc de a dezvolta dependență
de patru ori mai mare și un risc semnificativ pentru diverse boli
decât cei care nu consumă regulat până la vârsta de 20 ani.

• Comportamentul părinților față de alcool este factorul cel
mai important care influențează consumul de alcool
al adolescentului.

SĂNĂTATEA FIZICĂ
La copii și adolescenți, creierul,
ficatul și tubul digestiv sunt
cele mai afectate organe în
urma consumului de alcool.

SĂNĂTATEA MINTALĂ
Consumul de alcool frecvent și în
cantitate crescută este asociat cu
scăderea stimei de sine, depresie,
anxietate, însingurare, tulburări de
comportament, risc de sinucidere.
DE CE CONSUMĂ ADOLESCENȚII
ALCOOL?
Unele dintre cele mai întâlnite motive
pentru care adolescenții consumă alcool sau
chiar alte substanțe, precum tutun sau droguri,
sunt reprezentate de:
» curiozitate;
» dorința de a reduce stresul și de a induce starea de relaxare și euforie;
» dorința de a se integra în anumite grupuri;
» dorința de a se simți sau a părea mai maturi.
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• Tinerii nu ar trebui să consume alcool
înaintea vârstei de 18 ani.
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COMPORTAMENTUL SOCIAL
Consumul de alcool produce tulburări de comportament și impulsivitate, fiind un factor de risc
pentru fapte și acțiuni care se încadrează în categoria
actelor de delicvență juvenilă (scandaluri, bătăi,
tâlhărie, furt, omor etc.).
CONSUMUL DE DROGURI
Fumatul și consumul de droguri sunt mai frecvente
în rândul elevilor care consumă alcool,
crescând riscul consecințelor negative.
REZULTATE ȘCOLARE
Consumul de alcool crește riscul nereușitelor și abandonului școlar, contribuie la determinarea unui nivel redus
de cunoștințe, vocabular sărac, concentrare dificilă,
tulburări de somn care afectează performanța școlară.
COMPORTAMENT SOCIAL
Consumul de alcool afectează abilitatea
de a dezvolta relații sociale armonioase
și de a face față situațiilor dificile

SFATURI PENTRU PĂRINȚI
» Încurajează-ți copilul să discute orice nelămurire cu tine. Sunt aici pentru tine, ești în siguranță și împreună putem lua
cele mai bune decizii.
» Discutați împreună despre teribilismul specific vârstei adolescente și despre riscurile asociate: riscurile comportamentelor hazardate, imprudente, riscul consumului de alcool și alte substanțe nocive – dependență, boli asociate.
» Discutați despre anturajul copilului, preocupările prietenilor săi, istoricul din familie.
» Descoperă care sunt modelele de viață ale copilului: vedete preferate.
» Cultivă în familia ta un stil de viaţă fără excese, pentru a-i feri pe cei mai tineri membri de tentaţiile dăunătoare.
» Ajută-l să-și dezvolte capacitatea de a alege între sănătos și dăunător, înainte de a-i interzice să consume alcool.
» Fii modelul copilului tău. Copiii tind să preia comportamentele adictive ale părinților. Pune accent pe un consum
responsabil, moderat, la o vârstă matură.
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• Consumul de alcool în rândul adolescenților din zonele
urbane este mai ridicat decât la cei din zonele rurale. Cu
toate acestea, la sat sunt mai predispuși la consumul de
alcool copii și adolescenții din familii vulnerabile (nivel de
trai redus, nivel educațional scăzut, neglijare, abuz).

ARE, DEP

SUFERINŢĂ

VIOLENŢĂ

ERE, VIOLENŢĂ, FRUSTRA

• În copilărie și adolescență, creierul se află într-o perioadă
de dezvoltare intense, fiind extrem de vulnerabil la acțiunea
factorilor nocivi.

DEZVOLTAREA SISTEMULUI NERVOS
Consumul de alcool afectează regiunile creierului care
coordonează gândirea, emoțiile și comportamentul.
Astfel, adolescenții care consumă alcool au probleme
cu memoria, atenția, judecata, capacitatea de a lua
decizii și proasta coordonare a mișcărilor.
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Știați că...?
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