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INTRODUCERE

I. INTRODUCERE
Salvați Copiii România

Salvați Copiii România este o organizație nonguvernamentală de utilitate publică, non-profit, membru al
Save the Children International, a cărei misiune este
de a garanta egalitatea de șanse pentru toți copiii.
De 27 de ani, Salvați Copiii România promovează drepturile copilului, în
acord cu prevederile Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului, peste 1.500.000 de copii fiind incluși în acest timp în programe
educative, de protecție și asistență medico-socială, de stimulare a participării
lor în acțiuni de promovare și recunoaștere a drepturilor lor.

Programul Educație
pentru sănătate

Încă din anul 1998, Salvați Copiii România desfășoară programul Educație pentru sănătate, care se derulează în prezent în București și în cele 15
orașe în care organizația desfășoară activități socio-educaționale, respectiv
Iași, Mangalia, Craiova, Târgu Mureș, Timișoara, Suceava, Brașov, Petrila,
Reșița, Pitești, Piatra Neamț, Negrești, Târgoviște, Constanța și Cluj Napoca.
Scopul programului este de a sprijini dezvoltarea unei
culturi școlare de promovare a sănătății copilului, fizică și
emoțională, precum și de protecție a acestuia împotriva
oricărui comportament violent, prin transpunerea valorilor
de educație și protecție în conținuturi, competențe și
activități specifice, destinate copiilor din toate ciclurile de
școlaritate, implementate de voluntar peer-educatori, de
cadre didactice, de asistente medicale și medici școlari.

În 2016, 10.341 de copii și tineri au participat la sesiunile interactive de
informare coordonate de 260 de voluntari Salvați Copiii, destinate prevenirii
consumului de droguri și a infecțiilor cu transmitere sexuală. În urma
participării la program, copiii și tinerii au aflat efectele consumului de droguri
și au învățat să se protejeze împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală.
130 de școli și licee din 10 județe au devenit partenere organizației în cadrul
acestui program.

Justificare/Raționament

Acest material conține și promovează ceea ce considerăm a fi util, relevant și
oportun pentru cei care doresc să se implice în promovarea educației pentru
sănătate în România, oferind suportul necesar în vederea realizării unei
legături corecte și interactive cu copiii. Conține exemple de activități și oferă
resurse cu diverse materiale importante în domeniul educației pentru sănătate în vederea creării unei experiențe de învățare concrete și directe pentru
toți cei implicați în acest proces prin intermediul educației non-formale.
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Fiind rezultatul experienței acumulate în derularea de sesiuni interactive
de informare de la egal la egal, coordonate în general de tineri voluntari,
cât și a expertizei specialiștilor din domeniul sănătății fizice și emoționale,
considerăm materialul practic și clar, oferind suportul necesar în promovarea
educației pentru sănătate.
Așa cum a fost conceput, materialul poate fi folosit atât în mediul formal,
cât și în contexte informale sau nonformale de învățare, având
activități adaptate pe categorii de vârstă, de la grădiniță până la liceu. De
aceea, încurajăm cadrele didactice și reprezentanții instituțiilor care
lucrează direct cu copiii să le introducă în cadrul initiațivelor proprii sau să
solicite sprijinul Salvați Copiii în derularea de sesiuni interactive, de la egal la
egal, cu sprijinul tinerilor voluntari.
Pentru tinerii voluntari, acest material reprezintă atât kit-ul în procesul
de învățare pe durata formării specifice ca educatori de la egal la egal în cadrul
programului Educație pentru Sănătate, cât și structura de bază atunci când
pregătesc sesiunile pentru copiii și tinerii cu care vor interacționa. Fiind tineri
motivați de promovarea educației pentru sănătate, cu abilități de lucru în
grup și gestionare a claselor de elevi, voluntarii selectați vor dezvolta toate
competențele necesare în vederea facilitării unor sesiuni informative de mare
impact pentru elevii cu care vor lucra.
Informații și cunoștințe specifice privind nutriția și exercițiul fizic,
comportamentele de consum, educația sexuală și sănătatea emoțională sunt
acoperite de acest material. Abilitățile necesare în lucrul cu copiii, pentru
implicarea tuturor participanților, respectând nevoile fiecăruia, gestionarea
momentelor tensionate, a nivelului de energie, atenție și concentrare, care vor
fi practicate inclusiv pe durata formării voluntarilor, se regăsesc în multiplele
activități recomandate în acest material. Asigurăm că, odată cu experiența
acumulată, voluntarii își vor îmbunătăți și personaliza stilul de lucru cu copiii,
devenind, astfel, actori activi în promovarea educației pentru sănătate.

Context

Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, sănătatea individului este definită
drept „o stare de bine fizică, mentală și socială și nu doar absența bolii sau a
infirmității”. Din perspectivă publică, sănătatea constituie, datorită imenselor
sale implicații individuale, sociale și demografice, unul dintre obiectivele cele
mai vizate de politicile și strategiile guvernamentale din întreaga lume.
În acest sens, în 1977, statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății
(inclusiv România), au decis în mod unanim ca „țelul social principal al
guvernelor și OMS în decadele viitoare, să fie realizarea unei stări de sănătate a întregii populații a Globului, care să permită tuturor oamenilor să ducă o
viață productivă din punct de vedere economic și social”.
Prezentul program vine în întâmpinarea Programului Național „Educația
pentru sănătate în școala românească” și este adresat dezvoltării armonioase a copilului și adolescentului, a stării lui de bine și a unei calități a vieții.
Constituie un instrument util în realizarea la clasă a activităților de educație
pentru sănătate.
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Legislație națională

În România legislația în domeniul drogurilor cuprinde următoarele repere
legislative:
⁃⁃

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea
traficului ilicit de droguri, care clasifică substanțele supuse
controlului național în droguri de risc și droguri de
mare risc, în funcție de criteriul pericolului pe care îl
prezintă consumul ilicit al acestora pentru sănătatea
persoanei și sănătatea publică. Legea prevede:
−− „Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea,
extragerea, prepararea, transformarea, oferirea,
punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea
cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea,
cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind
circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu
închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.”
−− „Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul
ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc
cu închisoare de la 3 la 10 de ani și interzicerea unor
drepturi. Dacă faptele prevăzute mai sus privesc
droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de
la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.”
−− „Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea,
extragerea, prepararea, transformarea,
cumpărarea sau deținerea de droguri de risc
pentru consum propriu, fără drept, se pedepsește
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă.”
−− „Punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unui local,
a unei locuințe sau a oricărui alt loc amenajat, în care
are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori
tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepsește
cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.”
−− „Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanți
chimici toxici unui minor se pedepsește cu
închisoare de la 6 luni la 2 ani.”
−− „Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace,
dacă este urmat de executare, se pedepsește cu închisoare
de la 6 luni la 3 ani. Dacă faptele prevăzute mai sus au avut
ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea
de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.”
−− Obținerea de droguri de mare risc prin folosirea
unei rețete medicale falsificate se pedepsește
cu închisoare de la un an la 3 ani.
−− În cazul circumstanței agravante prevăzute la alin. (1) lit.
c), referitoare la săvârșirea faptelor într-o instituție de
învățământ ori în locuri în care elevii, studenții și tinerii
desfășoară activități educative, sportive, sociale sau în
apropierea acestora, la maximul special prevăzut de lege
se poate adăuga un spor care nu poate depăși 5 ani, în
cazul închisorii, sau maximul general, în cazul amenzii.
−− „Consumul de droguri aflate sub control național, fără
prescripție medicală, este interzis pe teritoriul României.“
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−− „Persoana care consumă ilicit droguri aflate
sub control național poate fi inclusă, cu acordul
său, într-un program integrat de asistență a
persoanelor consumatoare de droguri.”
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Scopul și obiectivele
modulului destinat
comportamentului
de consum (alcool,
fumat, drog)

Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor
Legii nr. 143/200 privind prevenirea și combaterea
traficului și consumului ilicit de droguri.
Legea nr. 381/2004 privind unele măsuri
financiare în domeniul prevenirii și combaterii
traficului și consumului ilicit de droguri.
Hotărârea nr. 1915/2006 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope,
cu modificările și completările ulterioare.
Legea nr. 193/2011 republicată, privind
combaterea operațiunilor cu produse susceptibile
de a avea efecte psihoactive, altele decât cele
prevăzute de acte normative în vigoare.

Determinarea inechivocă a evenimentului nociv care necesită prevenire
este crucială pentru evitarea multora dintre confuziile produse deseori în
mediul nostru. În continuare sunt prezentate diferite abordări cu privire la
obiectivele prevenirii:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃
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Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope.

Pentru unii, evenimentul care trebuie evitat este uzul și, în
consecință, vorbim despre prevenirea utilizării drogurilor.
Aceasta este o opțiune susținută pe baza clarității
operative (cu privire la ceea ce se întâmplă atunci când
se folosește termenul de abuz). Totuși, această abordare
are marele inconvenient de a considera implicit orice uz
de orice drog ca un eveniment întotdeauna nociv.
Alții preferă prevenirea abuzului de droguri. Avantajul
constă în posibilitatea de a introduce diferite tipuri de
evenimente negative în cadrul noțiunii de abuz cum
ar fi dependența, supradoza, consumul în situații de
risc propriu sau pentru alții etc. În plus, semnificația
abuzului deja include faptul că acest uz este nociv.
Alt concept utilizat este de prevenire a uzului non-medical
de droguri. Această abordare, în parte derivată din același
termen din limba engleză pentru a desemna medicamentul sau
drogul, presupune că oricare ar fi uzul în afara unui context
medical și, în consecință, oricare uz recreativ sau social, în
orice moment și la orice vârsta, trebuie definit ca nociv.
Se vorbește de asemenea de prevenirea dependenței de
droguri. Acesta este un obiectiv corect definit, urmare
a faptului că există criterii internaționale obiective
pentru diagnosticul dependenței. Totuși, această expresie
nu include multe evenimente nocive pe care am dori
să le luam în considerare, în special cele mai grave,

INTRODUCERE

pentru care dependența nu este o condiție necesară:
supradoză, accidente, violență și afecțiuni asociate.
⁃⁃

⁃⁃

Presa și câteodata și profesioniștii, au folosit expresia
prevenirea drogurilor. Această expresie ni se pare cu
greu justificabilă în cinstea brevității, luând în considerare
lipsa de precizie și incorectitudinea. Pare evident că
drogul – un cuvânt imprecis și cu conotații riscante,
nu poate – mai bine spus poate, dar nu trebuie – să fie
considerat global, ca un element nociv devenind absurd
să fie considerat drept un eveniment de acest tip.
În sfârșit, tinde a fi utilizată într-o manieră comprehensivă
expresia prevenirea consecințelor negative asociate
consumului de droguri. Aceasta ni se pare de departe
cea mai bună formulă cu referire la domeniul nostru de
intervenție, având în vedere că nu implică judecăți de
valoare, nu conține incorectitudini conceptuale și permite
o diferențiere suplimentară în funcție de tipul de consecințe
care se încearcă a fi evitate. Totuși, datorită faptului că
această expresie este destul de lungă îngreunând uneori
transcrierea în cadrul diferitelor publicații, ca opțiune secundă
ni se pare recomandabilă expresia prevenirea abuzului
de droguri. În ciuda impreciziei majore, este adevărat că,
uneori, unele expresii s-au consolidat în formulele limbajului
colectiv, ceea ce, împreună cu o mare simplitate, îi conferă
o oarecare certificare privind calitatea de a fi acceptabil.

Este important să precizăm că ceea ce își propune prevenirea consecințelor
negative asociate consumului de droguri ca obiectiv final, bine definit și
legitim, nu presupune o permisivitate nediscriminatorie cu privire la simplul
consum de astfel de substanțe. Într-adevăr, poate că, în unele sau în multe
ocazii, în funcție de tipul de drog, de vârsta persoanelor, de context, vom
ajunge la concluzia că, pentru a evita consecințele negative asociate, cea
mai bună manieră – ca metodă sau obiectiv intermediar – este evitarea
oricărui tip de consum, fie că se petrece în perioada copilăriei, adolescenței
sau pe parcursul întregii vieți. Dar, pentru a proteja etica și caracterul
științific al intervenției noastre, ni se pare important să situăm această idee
a prevenirii consumului în cadrul valorii sale instrumentale pentru a evita
consecințele negative și nu pentru a se condamna consumul.
Obiectivele prevenirii pentru mediul de intervenție școlar:
⁃⁃
⁃⁃

⁃⁃
⁃⁃

Creșterea stimei de sine.
Dezvoltarea capacității de empatizare – ca bază pentru
dezvoltarea afectivă, a competenței de relaționare
interpersonală și a atitudinilor pro-sociale.
Creșterea capacității de autoexprimare emoțională.
Dezvoltarea atitudinilor pozitive față de sănătate
și contrare față de consumul de droguri.

⁃⁃

Îmbunătățirea autocontrolului.

⁃⁃

Dezvoltarea abilităților de luare a deciziilor.

⁃⁃

⁃⁃

Dezvoltarea abilităților de relaționare cu alții și de a se
opune propriilor impulsuri atunci când este necesar, crescând
astfel competența individuală pentru interacțiune.
Îmbunătățirea autoafirmării.
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Colaborarea cu
Ministerul Educației
Naționale.
Integrarea Educației
pentru Sănătate în
noua cultură școlară

Ministerul Educației Naționale susține programul Educație pentru Sănătate
al Organizației Salvați Copiii și creează un cadru favorabil desfășurării lui în
instituțiile de învățământ.
Programul este corelat cu disciplina opțională „Educație pentru sănătate”,
aprobată cu Ordin al Ministrului Nr. 4496/11.08.2004, care face parte din
Programul Național „Educația pentru sănătate în școala românească”.
Printre obiectivele opționalului „Educație pentru Sănătate” se numără:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Corelarea modulului
de comportamente de
consum cu opționalul
Educație pentru Sănătate

prevenirea conflictelor interpersonale, a
dezadaptării sociale și a situațiilor de criză;
asigurarea educației populației școlare
pentru un stil de viață sănătos;
facilitarea accesului la o informație corectă, avizată,
atât în mediul urban, cât și în mediul rural;
diminuarea numărului de îmbolnăviri și reducerea
comportamentelor cu risc pentru sănătate.

Obiectivele modulului antidrog se încadrează în obiectivele urmărite de
Programul Național „Educația pentru sănătate în școala românească”,
vizând, de asemenea, punctul 3 din programul menționat anterior, și anume:
prevenire:
⁃⁃

⁃⁃
⁃⁃

prevenirea accidentelor și a comportamentelor
cu risc pentru sănătate;
prevenirea atitudinii negative față de sine și viață;
prevenirea conflictelor interpersonale, a
dezadaptării sociale și a situațiilor de criză.

Voluntarii vor utiliza și armoniza informația pe cicluri de dezvoltare, în funcție
de nivelul clasei, de dezvoltarea psihosomatică a elevilor și de particularitățile
locale. Programul vine în întâmpinarea nevoilor fundamentale de informare
ale oricărui copil și adolescent, condiție esențială pentru dezvoltarea elevului.
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II. PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII.
DESPRE COMPORTAMENTELE
DE CONSUM.
⁃⁃

Acțiunile de promovare a sănătății sunt orientate, pe de o
parte, spre protejarea sănătății, fiind vorba despre acțiunile
pe care le considerăm în mod obișnuit drept prevenire.
În promovarea sănătății vorbim despre evitarea
îmbolnăvirii înainte ca aceasta să se producă, iar
pentru atingerea acestui obiectiv, se acționează asupra
mediului înconjurător (sănătatea mediului înconjurător,
igiena alimentară) și asupra individului (vaccinări).

⁃⁃

Pe de alta parte, promovarea sănătății include noțiunea
de menținere a sănătății. Este vorba aici despre creșterea
nivelului de sănătate pozitivă a indivizilor.
Conceptul de sănătate pozitivă cuprinde capacitatea
fizică, capacitatea de a face față factorilor stresori,
integrarea comunitară și mulți alți factori, similari celor
care sunt incluși în scalele de măsurare a calității vieții.
Subliniem faptul că acțiunile de promovare a sănătății nu
sunt derulate propriu-zis de către serviciile de sănătate
clasice, ci multe dintre acestea, poate cea mai mare parte,
sunt realizate de servicii care nu sunt definite ca servicii
de sănătate: este vorba despre programe educative, de
tineret, de servicii sociale, sportive, adresate mediului
înconjurător, de promovare a femeii și multe altele.

⁃⁃

II.1. Factori de risc și
factori de protecție

În al treilea rând, refacerea sănătății reprezintă ansamblul
de activități organizate ale serviciilor sanitare care sunt
puse la dispoziția populației și care acționează coordonat
în scopul recâștigării stării de sănătate, atunci când
aceasta s-a pierdut și a intervenit starea de boală.

Una dintre întrebările importante pe care și le-a pus cercetarea asupra
drogurilor a fost de ce unii indivizi ajung să le consume și alții nu și de ce unii
ajung să aibă probleme ce decurg din acest consum în timp ce alții renunță
fără a suferi consecințe majore. Concluziile la care s-a ajuns plecând de
la aceste cercetări asupra factorilor de risc și de protecție au fost luate
drept bază a programelor de prevenire care au încercat să aibă ca obiective
diminuarea acestor condiții de vulnerabilitate sau risc și sporirea celor care
protejează individul de consecințele negative al consumului.
Prin factor de risc se înțelege „o însușire sau caracteristică individuală, situație
sau context ambiental care mărește probabilitatea de uz sau abuz de droguri”.
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Prin factor de protecție înțelegem „o însușire sau caracteristică individuală,
condiție situațională sau context ambiental care inhibă, reduce sau atenuează
probabilitatea de uz sau abuz de droguri”.
Este important de observat că vorbim despre factori și nu despre cauze, prin
urmare acest lucru nu înseamnă că persoanele care se încadrează în unul sau
mai mulți factori de risc consumă sau vor consuma neapărat droguri; și nici
nu înseamnă ca cei care dispun de unul sau mai mulți factori de protecție sunt,
din acest motiv, invulnerabili la consum, deși se poate anticipa că va fi cu atât
mai mare riscul sau protecția, cu cât va fi mai mare concentrația factorilor.

II.1.1. Factori de risc
Chiar dacă deocamdată nu se poate stabili o relație de cauzalitate pe baza
cercetărilor existente, circumstanțele asociate într-un mod consistent cu
abuzul de droguri au fost descrise ca factori de risc.
În 1994, Committee on Prevention of Mental Disorders al Institute of Medicine
din SUA a definit factorii de risc ca „acele caracteristici, variabile sau circumstanțe
care, confluând în viața unei persoane, contribuie la creșterea probabilității ca acea
persoana să dezvolte o problemă de comportament, în comparație cu orice altă
persoană din populația generală, selecționată la întâmplare”.
Pe baza datelor disponibile, diverși autori au propus diferite categorii de factori
de risc. Pentru facilitarea prezentării, vom utiliza clasificarea făcută de Hawkins
și colab. (1992), care au grupat diferitele categorii în două mari grupe:
A. În primul grup se află factorii sociali și culturali de amploare
(contextuali), care includ factorii relaționați sau încadrați prin
aspecte legale și normative sociale explicite sau percepute în
relație cu comportamentele de consum sau abuz de droguri.
B. Al doilea grup include factorii cu caracter
individual și interpersonal.

CONSUMUL DE SUBSTANȚE

Factori
individuali
Factori de risc și
protecție socială

Factori
familiali
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Factori de risc în
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Factori
comunitari
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școlari
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A. Factori de risc contextuali
Persoanele și grupurile există și se dezvoltă în contexte sociale marcate prin
valori și structuri ale societății. De exemplu, schimbări în normele culturale,
în perceperea anumitor comportamente și schimbări ale aspectelor economice relaționate cu drogurile, au demonstrat a fi asociate cu schimbări în
comportamentele de consum de droguri și în prevalența globală a consumului
diferitelor substanțe psihoactive, inclusiv al drogurilor legale.
Principalii factori de risc contextuali sunt:
⁃⁃

Legile și normele sociale favorabile
comportamentelor de consum și abuz.
O legislație foarte permisivă și favorabilă intereselor economice
care mențin diferite afaceri relaționate cu drogurile, împreună
cu o înaltă toleranță socială cu privire la orice substanțe sunt
factori contextuali cheie favorabili consumului și abuzului de
diferite substanțe psihoactive. În cazul drogurilor legale, de
exemplu, este amplu demonstrat că o serie de măsuri cum sunt
restrângerea numărului punctelor de vânzare și a orarelor de
vânzare, creșterea prețurilor (prin legislație și impozite), legislația
care limitează vârsta de cumpărare și limitarea locurilor publice
de consum au un efect important de limitare a consumului.

⁃⁃

Disponibilitatea.
Este relaționată cu aspectele normative și legale, dar poate
fi considerată și un factor independent. De exemplu, faptul
că un drog este sau nu legal determină o mai mare sau mai
mică disponibilitate și în consecință, nivelul de consum global.
Gradul de disponibilitate (numărul și accesibilitatea punctelor
de vânzare, eficiența mecanismelor de promovare și distribuție
etc.), atât pentru drogurile legale cât și pentru cele ilegale,
constituie un factor de risc independent, odată eliminați alți
posibili factori generatori de confuzie, cum ar fi puterea de
achiziție a indivizilor sau alte caracteristici individuale.

⁃⁃

Extrema deprivare socială.
Rezultatele studiilor arată că anumiți indicatori de deprivare socială,
precum sărăcia, aglomerările umane și condițiile de viață proaste sunt
asociate cu un risc crescut de apariție a comportamentelor antisociale.
O lectură simplistă a acestor rezultate a condus la interpretarea
că sărăcia este un factor per se pentru consumul de droguri. Fără
îndoială, acest stereotip nu a fost confirmat prin cercetările centrate
pe studii comparative între clasele sociale. În același timp, diverse
studii au demonstrat că educația superioară a părinților, un loc de
muncă bun al acestora sau posibilități materiale care permit cheltuieli
personale mai mari sunt asociate cu creșterea consumului de alcool,
tutun sau marijuana printre adolescenții ce provin din astfel de medii.
În acest cadru, deprivarea socială se poate considera un factor de risc
pentru abuzul de droguri, pe temen lung, în condiții de sărăcie extremă
în care se asociază și alte tipuri de probleme personale și familiale.

⁃⁃

Dezorganizarea în mediul social imediat.
Atunci când o populație este confruntată cu schimbări culturale
bruște, se produce o deteriorare a abilităților familiei în a
transmite valori prosociale copiilor și adolescenților. Această
deteriorare în funcția de socializare a mediului social imediat
(familie, cartier, rețele sociale de sprijin) poate conduce la apariția
problemelor legate de abuzul de alcool și alte substanțe.
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B. Factori de risc individuali și interpersonali
Odată eliminați posibilii factori de confuzie, precum apertenența la un grup
determinat sau o clasă socială și expunerea la norme sociale schimbătoare
în timp, cercetările disponibile până acum au permis identificarea a diverși
factori de risc cu caracter individual. Factorii de risc prezentați în continuare
în detaliu se evidențiază ca factori individuali asociați consumului și abuzului
de droguri.
⁃⁃

Factori fiziologici.
Cunoștințele despre factorii de risc genetici sunt încă limitate,
chiar dacă se dispune de evidențe provenite din studii (pe
animale sau gemeni) cu privire la predispoziția ereditară la
abuzul de anumite substanțe psihoactive (ex. alcool).

⁃⁃

Factori psihologici.
Unele studii semnalează existența unei relații pozitive între anumite
caracteristici psihologice și comportamentale de consum și abuz
de droguri: de exemplu, căutarea de senzații noi, un prag scăzut
de toleranță la durere - rănirii (capacitate scăzuta de evitare),
incapacitatea de control al emoțiilor, labilitate emoțională sau
agresivitate și ostilitate. Fără îndoială, analizate împreună,
evidențele disponibile cu privire la importanța acestor factori, sunt
contradictorii. Contrar a ceea ce se credea inițial, nu s-au gasit
asocieri pozitive între consumul de droguri și simptomatologia de
tip anxietate, depresie sau stimă de sine scăzută. Mai mult, alte
studii au adus date asupra faptului că labilitatea emoțională pare a
fi mai degrabă o consecință a abuzului de droguri decât o cauză.

⁃⁃

Atitudini și comportamente familiale
permisive față de consumul de droguri.
Consumul de droguri care se produce în familie influențează consumul
de droguri al copiilor și adolescenților. Modelarea exercitată de
către părinți prin propriul lor consum influențează semnificativ
consumul de droguri de către copii. Această asociere pozitivă a
fost în mod consistent observată atât pentru drogurile legale cât și
pentru cele ilegale. Diverse studii indică relația pozitivă existentă
între apartenența la entități familiale unde cel puțin unul dintre
părinți este consumator de droguri și dezvoltarea pe termen lung
la copiii acestora a unor probleme de dependența de droguri.

⁃⁃

Disfuncții educative ale familiei. Stiluri
parentale inconsistente.
Diverse studii arată relația existentă între ineficacitatea sau
inconsistența în exercitarea rolurilor parentale și a funcțiilor familiale
în stabilirea de norme de comportament în familie și problemele
de abuz de droguri, mai ales la copii care prezintă comportamente
dezadaptative (tulburări de atenție, iritabilitate și agresivitate). Nu s-a
stabilit cu claritate o relație directă între stilul de educație permisiv
sau atitudinile parentale permisive cu privire la consumul de droguri
și inițierea și menținerea ulterioară a consumului de droguri.

⁃⁃

Lipsa unor legături afective familiale.
Absența părinților sau a unor tutori capabili să ofere suport
emoțional pozitiv copiilor lor, adică absența unor legături afective
puternice în mediul familial poate fi relaționat pe termen lung
cu dezvoltarea unor comportamente de abuz de droguri.
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⁃⁃

Eșecul școlar.
Randamentul școlar scăzut a fost identificat ca factor de predispoziție
al frecvenței și intensității consumului de droguri. Pe de alta parte
nu există nici o evidență care să arate că un coeficient intelectual
scăzut ar fi un factor predictiv pentru abuzul de droguri.

⁃⁃

Angajament scăzut față de școală.
Diverse studii indică o relație inversă între abuzul
de droguri și integrarea școlară și/sau existența
expectativei de continuare a studiilor secundare.

⁃⁃

Asocierea cu colegi care consumă droguri (anturajul).
Consumul de droguri de către grupul de egali este unul dintre
factorii asociați cu consistența cea mai mare pentru consumul
individual. Fără îndoială însă, evidențe recente relevă că relația
între afilierea la un grup și consumul de droguri nu este o relație
unidirecțională (influența grupului asupra individului) ci, în acest
sens, se produce o relație biunivocă (indivizii tind să se integreze în
grupuri cu aceleași afinități) și, în mod evident, intrarea în grupuri
fără norme se produce înaintea inițierii consumului de droguri.

⁃⁃

Atitudini favorabile consumului de droguri.
S-a observat o relație pozitivă între debutul consumului de
droguri și menținerea atitudinilor și credințelor pozitive cu
privire la droguri. Rareori adolescenții încep să consume
droguri fără a porni de la convingerea că beneficiile potențiale
ale consumului sunt mai mari decât posibilele costuri.

⁃⁃

Debutul timpuriu al consumului de droguri.
Studiile epidemiologice au oferit informații suficiente pentru
a demonstra că intensitatea și frecvența consumului și a
consumului problematic precum și problemele asociate
vor fi mai mari cu cât vârsta de debut este mai mică.

II.1.2. Factori de protecție
Unii dintre factorii de risc semnalați anterior sunt dificil de modificat sau
înlăturat pe termen scurt. Recunoașterea unor limite importante în controlul
factorilor de risc a condus cercetările către studiul factorilor de protecție.
Prin factori de protecție se înțeleg acele circumstanțe moderatoare ale expunerii la
factorii de risc. Factorii de protecție nu sunt în mod necesar factori opuși celor de risc,
ci mai degrabă este vorba de două realități disctincte care interacționează între ele.
(Werner, 1989; NIDA, 1993; Lozano și Gonzales, 1998).
Ipoteza existenței factorilor de protecție constă în aceea că anumite circumstanțe sau condiții ce pot media sau modera efectele expunerii la situații de
risc și, în acest fel, pot reduce vulnerabilitatea indivizilor în fața problemelor
relaționate cu drogurile.
Factorii de protecție întăresc rezistența persoanelor supuse situațiilor de risc,
acționand ca elemente de protecție față de potențiale răspunsuri problematice.
De la jumătatea anilor 90, un număr crescând de studii au început să se
centreze pe cercetarea factorilor de protecție pentru abuzul de droguri.
Brook și colab. (1990) au identificat două mecanisme prin care factorii de
protecție pot contribui la reducerea influenței factorilor de risc:
⁃⁃

Mecanisme de risc/protecție, prin care expunerea la factorii de
risc este moderată prin prezența factorilor de protecție.
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De exemplu, acești autori au descris modul în care
riscul expunerii la prezența altor consumatori
de droguri poate fi moderat prin existența unor
puternice legături afective pronormative.
⁃⁃

Mecanisme de protecție/protecție, prin care un factor de
protecție potențează alt factor de protecție, potențând efectele
amândurora separate. De exemplu, a fost descris modul în
care existența unei legături afective pozitive între părinți și
copii potențează efectul altor factori de protecție, cum ar fi
o atitudine convențională sau pronormativă a adolescentului,
caracteristici materne protectoare, sau armonia existentă
între părinți referitoare la subiectele legate de droguri.

Conform cercetărilor existente până în acest moment,
factorii de protecție identificați sunt:

A. Factori de protecție individuali
⁃⁃

Rezolvarea problemelor:
Capacitatea individuală a copilului sau adolescentului de a rezolva
probleme și sentimentul de autoeficiență s-a dovedit a fi un factor
de protecție chiar dacă, pentru a putea stabili capacitatea predictivă
a acestui factor, este nevoie de mai multe studii prospective,
precum cel al lui Wills și colab., care să confirme acest aspect.

⁃⁃

Internalizarea normelor.
Capacitatea individuală de a internaliza norme sociale
cu privire la controlul consumului de droguri.

B. Factori de protecție familiali
⁃⁃

Legătura emoțională.
Existența unor legături emoționale puternice
între părinți/tutore și copii.

⁃⁃

Participarea.
Prezența părinților/tutorilor în viața copiilor: participarea
semnificativă a acestora la activitățile copiilor.

⁃⁃

Norme familiale consistente.
Existența unor norme familiale generale, clare și stabile.

⁃⁃

Supervizare.
Supervizarea parentală asupra vieții copiilor.

C. Factori
⁃⁃

de protecție educativi

Randamentul școlar.
Existența unui randament școlar satisfăcător cu aspirații
și expectative rezonabile de a continua studiile.

⁃⁃

O bună legătură cu școala.
Existența unei legături afective pozitive cu școala și/sau cu profesorii.

D. Factori de protecție contextuali.
⁃⁃

Promovarea și întărirea abilităților sociale.
Disponibilitatea unui mediu social de suport și întărirea abilităților
copilului de a înfrunta provocările succesive pe care le presupune
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integrarea socială (familia, sisteme de suport social exterior).
Acesta urmează să promoveze și să întărească abilități sociale în
timpul copilariei și adolescenței, prin întărirea valorilor pozitive.
⁃⁃

Legătura cu instanțele prosociale.
Existența unor legături emoționale puternice cu
instanțele socializatoare, precum familia, școala, biserica
sau alte instituții cu caracter social, și participarea
activă la activitățile acestor instanțe sociale.

⁃⁃

Valori prosociale.
Menținerea unor valori prosociale din partea grupului de egali
dar și aprecierea pozitivă a grupului de către părinți sau tutori.

După Padina (1999), atât factorii de risc cât și cei de protecție se pot
prezenta sub diferite niveluri de intensitate, ce merg de la simple asociații
statistic semnificative cu dezordine psihologică, fizică sau comportamentală
(de exemplu, probleme psihiatrice, boli cardiovasculare sau probleme
relaționate cu abuzul de droguri), până la tulburarea sau problema în sine.
De exemplu, faptul că se știe că o persoană are mama sau tatăl alcoolic/ă
reprezintă un indicator superficial asupra riscului crescut ca această
persoană să aibă probleme legate de alcool (de ex abuz sau dependență).
Acest indicator nu implică producerea unei probleme de abuz, nici nu
va explica cum generează creșterea riscului. Astfel, creșterea riscului
s-ar putea datora unor mecanisme genetice, pe fondul unei creșteri a
sensibilității la alcool a receptorilor neuronali, dar, pe de alta parte,
această creștere a riscului poate fi generată de expunerea acestei
persoane pe timpul copilăriei la un model parental de consum de alcool.
De aceea, în prezent unul din cele mai importante roluri ale
cercetării științifice în consumul de droguri este acela de a
clarifica natura și forța sau intensitatea asocierii dintre factorii
considerați ca declanșatori și factorii considerați ca rezultat,
precum și forma în care acești factori interacționează între ei.

II.2. Prevenirea

A preveni înseamnă a educa, a consolida dezvoltarea integrală a persoanei, a
încuraja însușirea și dezvoltarea capacităților de a înfrunta și rezolva situații
care pun în pericol sănătatea acestora. Implică, deci, extinderea conceptului
de învățare dincolo de însușirea de cunoștințe în anumite domenii, ca răspuns
la noile cerințe ale societății actuale.
Apariția de noi droguri și de noi modele de consum, la care se adaugă
faptul că aceasta nu mai afectează doar categoriile marginale sau grupurile
considerate în mod tradițional de risc, a determinat necesitatea de a-l aborda
într-un mod generalizat, favorizând participarea atât a societății, cât și a
instituțiilor care îl reprezintă.
Modalitățile de acțiune care pun în discuție intervenirea în mediul educativ,
cu crearea de materiale cum este prezentul ghid, se axează pe reducerea
cererii, adică prevenirea consumului de droguri care produc dependență, ce
pot pricinui, la rândul lor, daune persoanei care le consumă și mediului său pe
termen scurt, mediu și lung.
În cadrul reducerii cererii se denumește prevenire inițială cea care se pune în
funcțiune, aplică metode și ia măsuri înainte de a apărea consumul problematic de droguri, principalul său obiectiv fiind acela de a împiedica apariția
acestuia sau, dacă este imposibil, controlul tuturor variabilelor care pot
influența apariția sa, întârziind la maxim începerea acestui consum.
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Pe scurt, a preveni:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Înseamnă a anticipa apariția unei probleme: înseamnă
a cunoaște care sunt factorii care provoacă problema și
a interveni asupra lor. În cazul dependenței de droguri a
preveni înseamnă a acționa la niveluri multiple, dat fiind că
există mulți factori care pot favoriza consumul de droguri și
care se regăsesc atât în societate, cât și în individul însuși.
Înseamnă a educa, deoarece este vorba despre promovarea
dezvoltării integrale a persoanei și favorizarea procesului de
maturizare, astfel încât contactul cu drogurile, în cazul în care
s-ar produce, să nu ducă la abuz sau dependență. Pentru a
reuși acest lucru, va trebui să se intervină la vârste timpurii
pentru a încuraja stiluri de viață și obiceiuri sănătoase.
Nu înseamnă numai a informa cu privire la
substanțe, la riscurile consumului lor si la consecințe.
Informarea, deși foarte importantă, este insuficientă.
Înseamnă a favoriza dezvoltarea abilităților și
resurselor personale care să-l întărească pe adolescent
și să îl facă mai puțin vulnerabil la presiunile exercitate de
mediu ce stimulează consumul de substanțe (prieteni, alte
persoane de referință, mediile de comunicare, societatea, etc).
Înseamnă a întări respectul de sine al copilului,
încrederea în sine și capacitatea de a tolera frustrarea
și de a îmbunătăți controlul emoțional, astfel încât
motivația sa de a atinge scopuri să depășească
realitatea imediată și să îi permită un efort continuu.
Înseamnă promovarea alternativelor de petrecere
a timpului liber care să ajute la alegerea unor stiluri
de viață sănătoase, incompatibile cu uzul drogurilor.

Fundamentele prevenirii
Fundamentele prevenirii sunt atât practice cât și etice. De fapt, dacă
pentru a acționa așteptăm ca răul să se fi produs, ne vom confrunta cu:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃
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Mortalitatea provenită din consumul de droguri, în care,
de multe ori, intervenția este tardivă (pentru a evita).
Morbiditatea care adesea poate crea incapacitate
și poate fi uneori ireversibilă. Chiar atunci când nu se
cunoaște, există repercusiuni în mediul de muncă și în
cadrul economic (absenteism, ore de muncă pierdute
etc.), a căror influență se extinde în contextul social.
Cost social crescut, în special important în termeni de
insecuritate și neliniște a cetățenilor, datorate delincvenței
asociate consumului (sau vânzării ilegale) de droguri.
În unele țări, traficul de droguri și corupția amenință
însăși fundamentele conviețuirii și democrației.
Costurile umane, în termeni de suferință a indivizilor
dependenți de droguri și a celor care îi înconjoară.
Cheltuieli crescute la nivel sanitar și penitenciar,
provenite din tratamentul și reabilitarea dependenților și
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problemelor medicale și sociale asociate ale acestora (cheltuieli
în asistența primară, tratamente intraspitalicești, costuri ale
probelor de laborator, ale medicamentelor ca și costuri de
detenție, costuri ale altor măsuri alternative de reabilitare).
Chiar și atunci când ipotetic o persoană ar putea fi reabilitată în totalitate,
persistă o serie de consecințe negative deja irecuperabile: anii de viață irosiți
de individ, consecințele negative pricinuite mediului, familiei, societății în
general, și care fac parte deja din mica istorie personală și colectivă.

Definiția prevenirii
Pare evident că, pentru a putea lucra eficace în acest domeniu, este necesar
– ca un prim pas – să clarificăm terminologia folosită. Aceasta înseamnă
identificarea termenilor neclari și ambigui și încercarea de a ajunge la
concepte mai complete și fără echivoc. Pentru aceasta putem porni de la
definiția de bază: „Ce înseamnă a preveni?”
Prevenirea, după Dicționarul Explicativ al Limbii Române, este un răspuns anticipat
față de un eveniment care se presupune a fi nociv.
Plecând de la această definiție, s-au dezvoltat două modalități de abordare:
⁃⁃

prima și cea mai evidentă este reducerea – și dacă este posibil,
eliminarea – posibilității ca un astfel de eveniment să apară.

⁃⁃

cea de-a doua constă în reducerea posibilității de apariție
a unor evenimente nocive ulterioare în legătură cu prima
abordare, cu toate că aici ne putem afla în fata unei alternative:
aceea ca evenimentul nociv să fie același la care ne-am referit
deja (situație tipică în cazul transmiterii bolilor infecțioase
terților), sau să se refere la un eveniment diferit dar la fel
de nociv (cazul supradozei la consumatorii de heroină).

Printre consecințele acestui consum trebuie evidențiate:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Alterarea sistemului nervos și a diverselor organe, cu
uzură și deteriorare progresivă a sănătății ce decurg din
acesta și riscul de a contracta boli asociate acestuia.
Influența asupra comportamentului adolescentului, având
consecințe negative asupra capacităților cognitive, a
imaginii sociale, a voinței și energiei necesare pentru a
desfășura un proiect personal. Odată cu aceasta există
riscul de a se suprapune cu o etapă crucială pentru
dezvoltarea și formarea personalității adulte.
Repercusiuni asupra relațiilor cu mediul familial și social, ce dau
naștere la dificultăți de comunicare, tensiuni in familie, conflicte
sociale, accidente de circulație și alte comportamente de risc.

Diverse studii scot în evidență faptul că există o probabilitate cu atât mai
mare ca acest consum să devină problematic și renunțarea la el să fie mai
dificilă, cu cât este mai timpurie vârsta la care are loc această experimentare.
În plus, contactele timpurii cu substanțe precum alcoolul și tutunul favorizează experimentarea unui alt tip de substanțe cum sunt derivații de cannabis,
substante noi cu proprietati psihoactive (etnobotanice), cocaina etc.
Ce este un program de prevenire?
Un program de prevenire este un ansamblu de demersuri relaționate între
ele pentru a împiedica apariția unei probleme de dependență, adică, pentru a
evita sau a întârzia uzul și abuzul de diverse droguri.
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Deoarece comportamentul consumatorului de droguri este influențat de
numeroși factori, programele de prevenire trebuie, de asemenea, să observe
multiplele componente care să permită reducerea factorilor de risc și, în
același timp, stimularea factorilor de protecție. În majoritatea programelor
vom găsi toate sau câteva dintre următoarele componente:
Cognitiv
−− Informare cu privire la substanțe și riscurile asociate consumului.
−− Informare cu privire la prevalența consumului
diverselor substanțe pentru a demitiza percepția
conform căreia este un comportament „normal”.
Imaginea de sine și autodepășirea
−− Cum se formează imaginea pe care
adolescentul o are despre sine însuși.
Luarea de decizii
−− Dezvoltarea unei gândiri critice.
−− Punerea în mișcare a unui proces pentru
luarea deciziilor în mod responsabil.
−− Recunoașterea tacticilor persuasive și a strategiilor publicitare.
Control emoțional
−− Tehnici pentru a înfrunta anxietatea (relaxare, gândire pozitivă).
Antrenarea abilităților sociale
−− Abilități de comunicare: începere, întreținere
și finalizare a conversațiilor.
−− Comportamentul asertiv față de pasiv și de agresiv.
−− Abilități de împotrivire la presiunea grupului.
Criterii de odihnă
−− Educația pentru o odihnă sănătoasă, oferind alternative
pentru satisfacerea necesității căutării de senzații.
Toleranța și cooperare
−− Recunoașterea și respectarea valorii diferențelor.
−− Evidențierea valorii cooperării.
Intervenție în familie
−− Dezvoltarea abilităților comunicării în familie.
−− Strategii pentru stabilirea normelor și limitelor în familie.
−− Dezvoltarea potențialului individual al copiilor.
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Principii de bază ale programelor de
prevenire a dependenței de droguri
Anii îndelungați de activitate, au dus la o serie de concluzii cu privire la
eficacitatea programelor de prevenire, printre care trebuie să distingem
următoarele:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Programele de prevenire ar trebui să fie concepute pentru a
promova „factorii de protecție” și a reduce „factorii de risc”.
Programele de prevenire ar trebui să abordeze toate
drogurile, inclusiv tutunul, alcoolul, derivații de cannabis,
substanțele inhalante și uzul greșit și abuzul de medicamente.
Programele de prevenire ar trebui să fie specifice pentru
fiecare vârstă, adecvate fazei de evoluție și sensibile la
aspectele culturale. Nu se cuvine, ba, mai mult, poate deveni
dăunătoare includerea informațiilor foarte ample și detaliate
referitoare la droguri la vârste la care acestea încă nu au
apărut în mediul obișnuit al copiilor și adolescenților.
Programele ar trebui să includă tehnici care să contribuie
la refuzul drogurilor în momentul în care sunt
oferite, să consolideze angajamentul personal împotriva
consumului de droguri, să intensifice competența socială
(capacitatea de comunicare, relațiile dintre semeni,
eficacitatea personală și siguranța), pe lângă atitudinile
nefavorabile față de consumul de droguri.
Programele adresate adolescenților ar trebui să utilizeze
metode interactive, cum ar fi grupurile de discuție între
persoane de același fel, care să completeze și să îmbogățească
didactica tradițională. De asemenea, intervențiile ar trebui să
faciliteze trecerea de la învățământul primar la cel gimnazial.
Ar trebui să se proiecteze programe pe termen lung pe
parcursul întregii traiectorii școlare, cu intervenții repetate,
pentru consolidarea obiectivelor de prevenire originale.
Centrele educative oferă posibilitatea de a accede la toate
categoriile de oameni, acționând în același timp ca un
mediu important pentru grupurile specifice care se află
într-o situație de risc mai mare de a consuma droguri,
cum sunt, de exemplu, copiii cu probleme de absenteism,
probleme de comportament sau probleme de învățare.
În aceste cazuri pot depista și intensifica intervențiile de
prevenire cu privire la copii și adolescenți cu probleme
specifice, care reprezintă un grup cu „risc ridicat” pentru
consumul de droguri sau alte comportamente antisociale.

Procesul intervenției preventive
Analiza problemelor existente (factori de risc – factori de protecție)
Primul pas al unei intervenții preventive organizată cum se cuvine constă într-o
analiză a problemelor provenite din consumul de droguri într-un cadru sau
spațiu concret, ca și a factorilor de producere și a factorilor favorizatori ai
unei astfel de probleme. Pe lângă o evaluare obiectivă a problemelor existente,
este necesar în mod deosebit să cunoaștem care este percepția subiectivă a
populației de referință cu privire la aceste probleme. La fel de importantă este
și cunoașterea decidenților politici (politicieni, administrații) și a grupurilor
profesionale sau a altor lideri care vor colabora ulterior în prevenire.
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Stabilirea nevoilor, priorităților și stabilirea cadrului teritorial
Odată cunoscute problemele existente, pasul următor este să stabilim pentru
care dintre acestea există deja mecanisme de soluționare aflate în derulare.
Dacă există astfel de mecanisme și sunt suficiente, nu este vorba despre
o necesitate. Prin eliminare, vom determina apoi care sunt necesitățile
încă nerezolvate, care nu trebuie confundate cu problemele, deși uneori
distincția este dificilă. Astfel de necesități se dovedesc a fi foarte numeroase
și, adeseori, nu există posibilități de a le rezolva simultan; în acest caz devine
indispensabilă stabilirea unei ordini de priorități.
Selectarea grupului țintă
În continuare urmează să stabilim care este grupul sau grupurile țintă, adică
grupul în care dorim să diminuăm situația negativă pe care dorim să o
prevenim, în acest caz, problemele asociate consumului de droguri.
Conceptul de grup țintă al unui proiect este o sursă obișnuită de discuții
pentru cei care se confruntă, de exemplu, cu un formular de solicitare a unei
finanțări pentru un program de prevenire.
Alegerea obiectivelor (generale - specifice)
Următoarea etapă a intervenției va consta în determinarea obiectivelor
generale sau finale ale intervenției care sunt obiective de ordin superior celor
cu care proiectul preventiv pretinde să contribuie, dar atingerea acestora
nu se evaluează ci se deduce din atingerea și legăturile dintre obiectivele
specifice și scopuri mai generale. Obiectivele specifice trebuie definite clar
astfel încât îndeplinirea lor poate fi verificată în termenele prevăzute.
Determinarea metodelor și tehnicilor de utilizat
Ajunși în acest punct, știm deja asupra cărei probleme vom interveni, în ce
zonă geografică, ce populație țintă am ales și ce obiective precise avem în
vedere; acesta este momentul stabilirii metodelor și procedurilor pe care le
vom utiliza. Alegerea metodelor trebuie să se bazeze pe diverse principii.
Planificarea de timp și resurse
Metode și tehnici determinate presupun necesiatea de a utiliza anumite
materiale sau de a se baza pe anumite resurse umane prestabilite. Este
necesară detalierea, ca parte fundamentală a metodei de intervenție, a
procedurii concrete prin care se dorește a se acționa.
Acțiunea
Este important să urmărim ca intervenția să fie dusă la îndeplinire în acord
cu previziunile. De exemplu, s-a observat în mod repetat că unele programe
preventive sunt aplicate doar parțial și câteodată dezordonat din partea
mediatorilor, fapt care diminuează semnificativ eficacitatea acestora.
Câteodată, inclusiv adăugarea de nuanțe sau completări poate deforma
bazele acestora și le poate transforma în acțiuni contrapreventive. Așa cum
se întâmplă destul de frecvent, atunci când intervenția se realizează de către
mediatori ca profesori, personal sanitar sau de servicii sociale etc., este
indispensabilă structurarea unui sistem de stimulare, supervizare și sprijinire a
acestora, care să garanteze îndeplinirea procedurilor și a calendarului, ca și o
evaluare adecvată a proiectului.
Evaluarea
Deși schița evaluării trebuie planificată încă de la început, și culegerea de
date trebuie continuată de-a lungul intervenției (adeseori poate exista o
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măsurătoare anterioară cu care comparăm situația finală), în acest moment
este recomandată analizarea în ansamblu a datelor disponibile cu privire
la procesul de intervenție (acoperire reușită, participarea destinatarilor,
acceptarea intervenției...) și cu privire la îndeplinirea obiectivelor.
Feedback
În funcție de rezultatele obținute, trebuie să introducem modificări în fiecare
dintre pașii anteriori pentru a îmbunătăți intervențiile viitoare. Astfel, se vor
putea redefini formele de evaluare a problemei, zonele geografice și grupurile
țintă alese, pertinența și accesibilitatea obiectivelor, adecvarea metodelor
și procedurilor, instrumentele de intervenție și evaluare implicate etc. Prin
intermediul acestui feedback, în definitiv, se realimentează și se îmbunătățește
ansamblul programelor de prevenire.

Când drogul devine „soluție” pentru probleme de viață
Tinerii consumă droguri pentru că doresc să schimbe ceva în viața lor.
Motivele pe care le invocă cel mai adesea sunt:
⁃⁃

Pentru a face parte dintr-un anumit grup, a
fi acceptați de grupul de prieteni;

⁃⁃

Pentru „a evada” sau a se relaxa;

⁃⁃

Pentru că se plictisesc;

⁃⁃

Pentru a părea mai maturi (în special atunci
când fumează sau consumă alcool) ;

⁃⁃

Din rebeliune față de norme și reguli impuse de autoritate;

⁃⁃

Pentru a experimenta senzații noi, din curiozitate.

Deși adolescenții au sentimentul că drogul este soluția, în realitate
drogul devine o altă problemă. Oricât de dificilă li se pare confruntarea
problemelor lor de viață, gestionarea consecințelor consumului de droguri
este și mai dificilă.
Pe măsură ce copiii cresc, ei încep să-și afirme independența din ce în ce
mai mult, în căutarea propriei lor identități. Mulți dintre ei experimentează
schimbări ale comportamentului lor, ce pot părea bizare și imprevizibile
pentru părinți și profesori. Încă de la debutul pubertății pot apărea probleme
emoționale (schimbări bruște de dispoziție, treceri rapide de la veselie la
tristețe, irascibilitate crescută, exuberanță nejustificată, etc.) și comportamentale (dificultăți de concentrare a atenției și dezinteres pentru activitățile
școlare, comportamente riscante, agresivitate, absenteism școlar, dorința
de-a experimenta substanțe interzise, etc.), Aceste schimbări, deși spectaculoase, sunt normale, în contextul dezvoltării și maturizării indivizilor.
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Cele mai frecvente probleme ale adolescenților

Schimbarea înfățișării fizice. Tendința de-a ieși în evidență, prin
vestimentație provocatoare, coafuri excentrice, păr vopsit în culori
stridente, piercing și tatuaje.
Intensificarea demonstrațiilor de rebeliune și a protestelor
față de autoritatea reprezentată de adulți.
Schimbări de dispoziție. Modificările hormonale normale
determină instabilitate afectivă și dificultăți de gestionare a emoțiilor
Experimentarea consumului de tutun, alcool și droguri. Mulți
dintre adolescenți vor încerca să fumeze, să bea alcool sau, chiar să
consume droguri pentru a-și impresiona prietenii.
Mult mai receptivi la influența grupului de prieteni. Grupul
de prieteni devine din ce în ce mai important pentru adolescenți,
influențându-le alegerile și deciziile.

Ce înțelegem prin problemă?
Problema poate fi definită ca o situație care determină un disconfort
psiho-emoțional și a cărei soluționare este dificilă.
Eliminarea disconfortului. Uneori, adolescenții recurg la diferite
substanțe cu sau fără rețetă, în ideea de eliminare a disconfortului. Dacă
subiectul respectă instrucțiunile medicului, ale farmacistului sau cele înscrise
pe etichetă, nu apar probleme. Totuși, din diferite motive, persoana se poate
abate de la aceste instrucțiuni, fapt ce poate conduce la dependența de
substanță, după cum urmează:
⁃⁃

⁃⁃

Dacă substanța acționează rapid pentru eliminarea durerii,
persoana va începe să recurgă la această medicație
pentru a-și obține nivele din ce în ce mai reduse ale
intensității durerii. Un astfel de model tinde să se dezvolte
mai lent atunci când substanța acționează lent.
Deoarece substanța elimină durerea, persoana va considera
că este mai bine să anticipeze durerea și astfel va lua
medicamente înainte de momentul declanșării (în ideea
prevenției), ca astfel să evite toate efectele disconfortului.
Acest mod de gândire poate conduce la administrarea
regulată dar nu neapărat necesară și, poate accentua foarte
mult șansa dezvoltări dependenței psihice și/sau fizice.

Dacă în cele descrise mai sus vom înlocui cuvântul durere cu anxietate,
tristețe sau chiar plictiseală vom avea imaginea clară a modului de
dezvoltare a dependenței prin consum al oricărui tip de substanțe ce promit
eliminarea, suprimarea stărilor, senzațiilor neplăcute.
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Teme abordate în discuția cu adolescenții
Adolescența este adesea o perioadă stresantă și confuză, caracterizată de
efortul tinerilor de a înțelege cine sunt, de nevoia lor de a fi acceptați, înțeleși
și iubiți.
Normalizarea situației problematice:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Când este vorba despre probleme personale, vorbim despre
faptul că nu ne simțim bine în pielea noastră: cred că sunt
gras(ă), cred că sunt urât(ă), nu sunt pe plac celui(celei) care
îmi place, am probleme cu prietenii, cu părinții, la școală, etc.”
Cu toții am trecut printr-un moment neplăcut; în mod sigur
ai un prieten sau o prietenă care are o problemă personală.
A avea o problemă personală înseamnă a te simți rău.
Prin cap ne trec numai gânduri negative și vedem totul
în „negru”, ceea ce ne face să ne simțim și mai rău.
Voi putea rezolva o situație „problematică” numai
dacă sunt pregătit să mă confrunt cu ea.
Uneori, noi singuri nu putem vedea soluția. Dacă
discutăm această problemă cu un prieten sau cu
o persoană de încredere, aceștia ne pot prezenta
alternative la care noi nu ne-am gândit.
Sunt multe persoane care au probleme identice sau similare.
Niciodată problemele nu se vor rezolva dacă consumăm
substanțe toxice, ci se întâmplă exact opusul!
Dacă am o problemă sau un prieten de-al meu are o problemă,
pot apela la persoane pregătite care mă vor ajuta!
Problemele trebuie să le rezolv pas cu pas, definindu-le
bine, analizând toate alternativele posibile pentru rezolvare
și alegând varianta cea mai potrivită și mai benefică!

Sublinierea consecințelor consumului de droguri ca „soluție”
pentru probleme:
Drogurile nu rezolvă probleme ci creează probleme:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Ne afectează imaginea socială și înfățișarea,
făcându-ne să părem neîngrijiți.
Ne afectează abilitățile emoționale și sociale care,
de regulă, se dobândesc în adolescență.
Ne pot împiedica să ne atingem potențialul
intelectual, cauzând abandon școlar și astfel ruinarea
șanselor de reușită profesională, în viitor.
Ne pot face să ne certăm cu cei dragi sau
să fim respinși de rude și prieteni.
Ne afectează creierul și ne diminuează creativitatea. În mod
normal, când o persoană încearcă să-și amintească ceva,
mintea lucrează rapid și accesează informații, dar drogurile
„încețoșează” memoria, deorganizând informațiile.
Drogurile ne induc un fals sentiment de bună dispoziție, ca apoi
după ce a trecut efectul lor, să ne lase „secați” de energie și de
dorința de a mai face lucrurile care în trecut ne făceau plăcere.
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II.3. Despre dependențe

Dependența este definită ca boală a creierului, caracterizată de căutarea
compulsivă a drogului și consumarea acestuia în ciuda consecințelor negative
pe care persoana consumatoare le experimentează. Drogurile determină
modificări substanțiale și durabile ale creierului care afectează structura și
funcționarea acestuia și conduc la comportamente dăunătoare și auto-distructive.
Literatura de specialitate face distincția între abuzul de droguri și dependența
de droguri.
Abuzul de droguri presupune:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Consumul de droguri periculos pentru sănătate (ex.
comă alcoolică, pierderea conștienței, etc.).
Continuarea consumului, în ciuda consecințelor negative și
a problemelor relaționale și sociale (conflicte frecvente cu
părinții sau cei din jur, comportamente inadecvate, etc.).
Eșecul în îndeplinirea responsabilităților școlare și
sociale (eșec școlar, absenteism, abandon școlar).
Probleme legate de încălcarea legii (mustrări,
avertismente, amenzi sau chiar arestări).

Termenul de dependență de droguri include simptome ca:
⁃⁃

Consumul de droguri în cantități din ce în ce mai mari.

⁃⁃

Incapacitatea de a reduce sau de a renunța la consum.

⁃⁃

⁃⁃

Întreaga activitate este preponderent
orientată spre obținerea drogului.
Continuarea consumului de droguri în ciuda consecințelor
negative asupra sănătății sau a vieții sociale.

„Dependența se poate manifesta față de o gamă vastă de substanțe
chimice, reprezentând un evantai de efecte de la stimulare până la depresie.
Orice substanță care poate da naștere la dependență se numește drog.”
(M. Cotrau după O.M.S., 1971, p.7)
DEPENDENȚA PSIHICĂ (sinonim cu PSIHODEPENDENȚA) constă dintr-o
stare psihică, particulară, manifestată prin dorința imperioasă și irezistibilă
a subiectului de a continua utilizarea drogului și de a înlătura disconfortul
psihic. Se întâlnește în toate cazurile de dependență, cu anumite particularități, putând fi sau nu însoțită de dependența fizică și toleranță.
Psihodependența se recunoaște, în primul rând, după atitudinea consumatorilor care continuă să folosească drogul, deși sunt în deplină cunoștință
ca acest lucru le dăunează sănătății, situației familiale și sociale și le impune
numeroase eforturi de natură materială pentru obținerea lui.
DEPENDENȚA FIZICĂ (sinonim: ADICȚIE) se manifestă, de îndată, la
reducerea marcată a dozelor, la întreruperea completă a administrării sau
la amânarea acesteia peste limitele suportabile ale organismului, situație ce
va genera o serie de tulburări fizice care, în ansamblul lor, îmbracă aspectul
sindromului specific consumatorilor de droguri, cunoscut sub numele de
SINDROM DE ABSTINENȚĂ.
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Mecanismul apariției dependenței de substanțe
Dependența se poate dezvolta atât în cazul substanțelor de uz medical cât
și cu cele folosite în scopuri recreaționale sau sociale (ex: alcool, marijuana).
În oricare din cazuri subiectul poate deveni dependent în același mod.
S-a sugerat că uzul de drog reprezintă un model primitiv de a obține
starea euforică (fapt care poate conduce consumatorul de la dezvoltarea
dependenței fizice până la dependența psihologică), o exprimare a blocajelor
infantile, un mod de eliberare a ostilității, un mod de autoflagelare luată ca
măsură de pedepsire.
Nivelele consumului de drog. Trebuie subliniat că nu oricine utilizează
droguri pentru un anumit timp va dezvolta imediat și dependența.
Se cunosc câteva nivele ale consumului de substanțe non-medicale.
Faptul că o persoană manifestă disponibilitate de a dezvolta o dependență la
substanțe, depinde dintr-un anumit punct, de nivelul consumului.
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Consum experimental. În această categorie, persoana
experimentează substanța, de obicei în situații sociale,
rareori. Prezintă risc redus de dependență, deși acesta
poate apare. De exemplu un adolescent poate încerca să
fumeze uneori în grupul de prieteni, fără să repete consumul
în alte situații sau cu alte persoane care fumează.
Consum recreațional. Persoana folosește cantități modeste
de drog, în spații sociale, acolo unde un astfel de consum
este acceptat sau expectat. Nivelul de consum al subiectului
reflectă grupul său social. Consumul de alcool la petreceri sau
în cluburi la sfârșit de săptămână reprezintă un consum tipic
recreațional. Riscul de dependență este încă relativ redus.
Consumul problematic sau abuzul. Persoana consumă
substanțe în mod regulat pentru a-și reduce disconfortul
fizic, psihologic sau social perceput. Frecvența consumului
crește în general și de asemenea crește și cantitatea folosită.
Riscul dezvoltării dependenței este ridicată la acest nivel.
Consumul compulsiv/dependența. Persoana este preocupată
de procurarea și consumul de drog. În mod frecvent se
întâlnește o toleranță dezvoltată iar substanțele și-au diminuat
capacitatea de stimulare a efectelor anticipate. Funcționarea
normală este deteriorată, relaționarea socială este
superficială, persoana dezvoltă un anume grad de aplatizare
iar orientările vocaționale sau școlare sunt periclitate sau
abandonate. Consumul prezintă un mare risc pentru sănătate.

Consumul de droguri este un comportament voluntar?
Decizia inițială de a consuma droguri este strict voluntară. Cu toate acestea
în momentul instalării dependenței, capacitatea persoanei de a controla
consumul este mult diminuată. Imagini ale creierului persoanelor dependente
demonstrează modificări fizice și funcționale importante ale creierului în
zone responsabile cu judecata critică, luarea deciziilor, învățarea, memoria și
autocontrolul impulsurilor.
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Cum determină plăcere drogurile?
Aproape toate drogurile țintesc direct sau indirect creierul prin „inundarea”
acestuia cu dopamină, care este un neurotransmițător (substanță ce facilitează transmiterea informației de la un neuron la altul) prezent în zone ale
creierului care coordonează mișcarea, emoțiile, cogniția, motivația și sentimentul de plăcere. Suprastimularea acestor zone determină plăcere, euforie,
determinând persoana să repete consumul, în căutarea acelorași efecte.
Cum se ajunge la abuzul și dependența de droguri?
Adolescenții continuă să consume droguri fie pentru că substanța îi face să se
simtă bine, fie pentru a nu se simți rău în absența drogului.
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

II.4. Drogurile Mituri vs. Realitate

Problema abuzului sau dependenței de substanță
se strecoară insidios. Pe măsură ce adolescentul crește
cantitatea drogului și frecvența consumului, progresiv,
drogul devine din ce în ce mai important pentru el și îi
ocupă cea mai mare parte a timpului și a activităților.
Dacă drogul îi satisface o nevoie importantă.
Adolescentul se bazează din ce în ce mai mult pe consumul de
droguri, întrucât acesta îi satisface fie nevoia de a fi mai calm,
atunci când se simte nervos sau agitat, fie îi dă bună dispoziție,
atunci când este trist, fie îl face mai sigur pe el și mai îndrăzneț
în situații sociale în care este normal să fie emoționat sau timid.
Dacă drogul umple un gol din viața sa. Gol lăsat de
pierderea unor persoane dragi fie de alte pierderi semnificative.
Când consumul de droguri preia controlul, performanța
socială, școlară se deteriorează, apărând neglijarea
responsabilităților. În acest punct, capacitatea tânărului de a
opri consumul de droguri este compromisă. Ce a început ca
o joacă sau distracție s-a transformat într-o nevoie fizică și
psihică de drog, cauzând boala cronică numită dependență.

Efectele psihoactive ale drogurilor
■■

Stimulante - Droguri care stimulează activitatea S.N.C.

Substanțe care duc la accelerarea funcționării creierului provocând o stare
de excitație ce poate merge de la insomnie până la hiperactivitate rezultată
ca urmare a consumului de cocaină sau amfetamine:

■■

⁃⁃

Stimulentele majore: amfetaminele și cocaina

⁃⁃

Stimulentele minore: nicotina, cofeina, antidepresivele

Halucinogene - Droguri care perturbă activitatea S.N.C.

Substanțe care perturbă funcționarea normală a creierului dând naștere la
percepții distorsionate, halucinații:
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⁃⁃

LSD-ul

⁃⁃

Derivați - hașiș, marijuana

⁃⁃

Drogurile de sinteză: ecstasy
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■■

Depresive sau sedative - Droguri care
inhibă activitatea S.N.C.

Substanțe care duc la diminuarea capacității de funcționare normală a
creierului provocând reacții de adormire cerebrală. Cele mai importante
droguri din această grupă sunt:
⁃⁃

Alcoolul

⁃⁃

Substanțele opiacee: heroina, morfina, metadona

Semne, simptome și efecte ale consumului de droguri
Mulți părinți au dificultăți în a recunoaște consumul imediat de droguri,
mai ales că multe semne și simptome care apar în cazul consumului de
droguri sunt perfect normale la adolescenți. Putem enumera următoarele
semne și simptome: are absențe sau randament școlar scăzut; este izolat,
trist, obosit; se îmbracă neîngrijit; este ostil sau rebel; are ochii roșii, îi curge
nasul, tușește, slăbește, are pe corp urme de ace, tăieturi, zgârieturi; cere
mai mulți bani de buzunar; e mai rece cu familia și cu prietenii din copilărie;
are alți prieteni; îi scade interesul pentru hobby-uri, sport sau lucruri care
înainte îi plăceau; miroase a alcool și mestecă gumă mentolată; mănâncă
mult mai mult sau mult mai puțin decât înainte; doarme mai mult și are un
somn mai agitat; are în buzunare sau în camera lui foițe de țigară, pipete,
garou, ace, linguri cu coada întoarsă, brichete, pipe; miroase strident a
parfum sau deodorant; folosește deodorante de cameră; are multe secrete,
își încuie dulapurile, biroul, ușa; are substanțe inhalante sau chimice (acetonă,
prenadez, aurolac etc.).

II.5.Principalele
droguri și efectele lor

1. Nicotina
Este substanța din tutun care creează dependență și care ajunge la creier în
câteva secunde, ea fiind absorbită rapid de organism.
Dacă a fumat, atunci: poate avea în buzunare sau în cameră resturi de
tutun sau țigări, brichete; este obosit și nu mai mănâncă; a scăzut în greutate;
gura, mâinile, hainele îi miros a tutun și mestecă gumă mentolată; tușește;
folosește în mod excesiv deodorant sau parfum.
Pe termen lung, nicotina determină: miros urât al gurii și al respirației;
îngălbenirea degetelor și a dinților; riduri; scăderea rezistenței la efort și a
imunității organismului; alterarea mirosului; boli cardiovasculare (creșterea
tensiunii arteriale, infarct miocardic); boli ale aparatului respirator (accelerarea
respirației, tuse, laringită, bronșită, pneumonie, edem pulmonar, TBC, cancer).
2. Alcoolul
Alcoolul nu este considerat întotdeauna un drog, fiind acceptat de societate.
Cu toate acestea, alcoolul este într-adevăr un drog, iar folosirea lui abuzivă a
crescut până la a deveni, cu certitudine, o serioasă problemă socială.
Dacă a consumat alcool, atunci: respirația îi miroase puternic a alcool; își
coordonează greu mișcările; are privirea tulbure; vorbește greoi, încâlcit; este
irascibil, nervos și impulsiv; nu se poate concentra; este somnolent.
Pe termen lung, alcoolul poate determina: tulburări de vedere; afecțiuni
digestive (ulcer duodenal, pancreatită, diaree, boli hepatice); tulburări hormonale, scăderea libidoului, tulburări ale ciclului menstrual, impotență; tulburări
cardiovasculare (hipertensiune arterială); tulburări neurologice (tremuratul
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mâinilor, pleoapelor, limbii, mușchilor feței, gurii; crize de epilepsie; afectează
capacitatea de orientare în spațiu și timp; tulburări ale memoriei; halucinații;
scăderea randamentului școlar sau profesional până la abandon școlar sau
pierderea locului de muncă; probleme de cuplu (violență familială, abuz fizic și
emoțional, divorț), comportament violent; pierderea prietenilor; dependență
fizică și psihică.
3. Marijuana
Dacă a consumat marijuana, atunci: poate avea în buzunare sau în
cameră foi de țigară, pipe, brichetă, țigări; este somnoros și fără vlagă; are
pupilele mărite și ochii foarte roșii; râde fără motiv; are un mers nesigur și
este amețit; îi este foame tot timpul și mănâncă multe dulciuri; îi este sete
în permanență; nu își amintește ceea ce tocmai s-a întâmplat; are un miros
specific de frunze arse.
Pe termen lung, marijuana poate determina: diferite tipuri de cancer;
tulburări ale sistemului respirator (tuse, strănut, sunt mereu răciți), probleme
ale sistemului imunitar și ale organelor de reproducere; tulburări ale memoriei; dificultăți de învățare. În cazul unui consum compulsiv pot apărea gânduri
și idei de urmărire, persecuție, teamă, panică.
4. Heroina
Dacă a consumat heroină, atunci: este foarte palid; nu mai are poftă de mâncare; are pupilele contractate, ca „vârful de ac”; fumează foarte mult; e detașat,
indiferent față de cei din jur; are un miros specific de oțet; poți găsi la el sau în
camera lui un adevărat arsenal: pliculețe cu pudră albă, galbenă sau maro, cu
gust amar, pipe, ace, seringi, garou, folie de aluminiu, brichete, lingurițe, fiole cu
apă distilată, hellas (suc concentrat de lămâie) sau sare de lămâie.
Pe termen lung, consumul de heroină determină: dependență fizică și
psihică; boli contagioase (SIDA, hepatita de tip B și C); sclerozarea vaselor de
sânge; infecții bacteriene; infecția țesuturilor inimii și a valvelor; artrita și alte
probleme reumatologice.
5. Cocaina
Dacă a consumat cocaină, atunci: poate avea asupra lui pliculețe cu pudră
albă cristalină, cu gust amar, cu miros slab de benzină; are ochii injectați și
îi lăcrimează în permanență; are pupilele dilatate; este foarte comunicativ,
vorbăreț; are o atitudine superioară; are un sentiment de fericire și energie;
este foarte sensibil la lumină și la sunet.
Pe termen lung, consumul de cocaină determină: iritabilitate, dispoziție
schimbătoare, neliniște; tulburări psihice (halucinații, paranoia); tulburări
fiziologice (perforarea septului nazal, afectarea auzului); dependență fizică
și psihică.
6. Amfetamina
Dacă a consumat amfetamină, atunci: are pupilele dilatate; are un
comportament agresiv; este mai vorbăreț, confuz; nu mai are poftă de
mâncare; poate să aibă asupra lui tablete, capsule cu diferite înscrisuri și de
diferite culori, pliculețe cu pudră fină sau mai puțin fină de culoare albicioasă
sau gălbuie; febră, transpirație, tremurături; dureri de cap, vedere dublă și
amețeli; are sentimentul că este puternic; respirație accelerată.
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Pe termen lung, consumul de amfetamine determină: scăderea imunității
organismului; scădere în greutate; tulburări psihice; comportament necontrolat, violent și irațional; febră foarte ridicată, stop cardiac sau deces datorită
spargerii unor vase de sânge din creier (anevrism).
7. MDMA (Ecstasy)
Dacă a consumat Ecstasy, atunci: este confuz; are insomnii sau somn
agitat; are sentimente de frică nejustificate; are sentimentul că este urmărit;
scrâșnește din dinți; are senzația de greață; are privirea tulbure; tremură;
transpiră abundent; are tensiunea arterială crescută.
Pe termen lung, consumul de Ecstasy determină: afecțiuni ale ficatului;
dependență; tulburări ale memoriei; tulburări ale gândirii.
8. Benzodiazepine
Dacă a consumat benzodiazepine (calmante, somnifere), atunci: este apatic;
are amețeli; își controlează cu greutate musculatura; este mai inhibat; nu se
mai poate concentra; îi scade pofta de mâncare; transpiră, tremură.
Pe termen lung, consumul de benzodiazepine determină: tulburări ale
memoriei și alterarea capacității de a asimila informații noi; insomnie,
probleme digestive; sentimente de frică; modificarea acuității senzitive
(insensibilitate și modificarea sensibilității la lumină, sunet și mirosuri); psihoze
și convulsii; dependență fizică și psihică; în combinație cu alcoolul, poate să
aibă consecințe fatale.
9. Inhalantele
Dacă a consumat inhalante, atunci: este amețit (ca și când ar fi consumat
alcool); vorbește nearticulat; are dificultăți în a-și controla musculatura;
are iluzii și halucinații; își poate pierde conștiința; este somnolent; are dureri
de cap; este nervos, agresiv, apatic; are capacitate redusă de a judeca; nu
are poftă de mâncare; are reflexe încetinite, își poate pierde echilibrul; este
dezorientat; are capacitate slabă de concentrare a atenției.
Pe termen lung, consumul de inhalante determină: tulburări de creștere;
tulburări ale aparatului genital; scăderea imunității, anemie accentuată; boli ale
aparatului respirator; comportamente deviante; dependență fizică și psihică.
10. Noile substanțe psihoactive
Ce sunt noile substanțe psihoactive?
Noile substanțe psihoactive (NSP), denumite eronat, pentru a induce în
eroare și „etnobotanice”, „legale”, „săruri de baie”, „îngrășământ de plante”,
„odorizant de camere” etc. au apărut și în România prin anii 2008-2009,
fiind vândute în trecut în așa numitele „magazine de vise” sau „spice shop”,
dovedindu-se ulterior că erau droguri deghizate în pliculețe pe care scria
„îngrășământ de plante” și „nu sunt destinate consumului uman”.
Aceste substanțe au fost create pentru a putea înlocui efectele drogurilor
care deja erau interzise prin lege în majoritatea țărilor, precum cannabis,
ecstasy, cocaină, LSD. Astfel, substanțele nou create au formule chimice
diferite de drogurile interzise și, pe măsură ce erau identificate și interzise,
apăreau altele, structura chimică schimbându-se continuu pentru a putea fi cu
un pas înaintea legii. Astfel, aceste substanțe au fost create într-un ritm fără
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precedent, fiind identificate și înregistrate, până în 2015, 643 de noi substanțe,
dintre care 75 au fost raportate pentru prima dată și, din ele, 21 nu puteau fi
clasificate în nicio categorie.
Sunt legale?
Nu, ele nu mai sunt legale, au fost interzise prin lege, pe măsură ce erau
identificate și clasificate iar din 2011 este interzisă deținerea și vânzarea
tuturor substanțelor susceptibile de a produce efecte psihoactive indiferent
dacă sunt identificate și clasificate sau nu (vezi Legea 143/2000, cu modificările și completările ulterioare și Legea193/2011).
Tipuri de NSP
Cele mai des întâlnite forme sunt:
⁃⁃
⁃⁃

⁃⁃

Pastile și tablete inscripționate ca fiind „suplimente naturale”
Canabinoizi sintetici sub forma unor ierburi uscate stropite
cu substanțe sintetice care mimează efectul canabisului
Pulbere cristalizată sau granule care imită
efectul amfetaminelor sau ecstasy-ului.

Sunt aceste noi substanțe sigure?
Aceste substanțe nu sunt testate, nu sunt stabile ca structură chimică sau
compoziție și cel mai adesea, nu există studii cu privire la dozaj, efecte adverse
pe termen mediu și lung și niciun control al calității produsului care ajunge la
cumpărător, ceea ce le face extrem de periculoase. Experiența anilor 20092011 a demonstrat riscul la care se supun consumatorii acestor substanțe, prin
numărul de decese, boli grave și simptome psihiatrice adesea ireversibile.
Nu există niciun fel de siguranță în consumul acestor substanțe!
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃
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Efectele negative sau supradoza pot apărea oricând, la
orice doză sau în combinație cu alcool sau alte droguri.
Este foarte greu să fie identificate toate efectele negative
întrucât structura chimică se schimbă constant.
Ambalajele acestor substanțe induc în eroare, nespecificând
cantitățile sau efectele periculoase pentru sănătate și cel mai
adesea sunt prezentate într-o formă atractivă sau incitantă.
Multe NSP conțin și alte substanțe toxice care reprezintă
un risc pentru sănătate (pudră de talc, detergenți, etc.)
Unele substanțe conțin și cofeină, care, împreună
cu substanța de bază pot induce supradoză
Multe decese ale persoanelor consumatoare de NSP s-au
produs ca urmare a unor accidente sau comportamente
suicidare datorate unor episoade psihotice produse
ca urmare a consumului acestor substanțe.
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Riscuri în plan fiziologic:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

respiratorii: tuse cronică și bronșită în cazul
persoanelor ce consumă în mod regulat doze mari;
cardiovasculare: amplificarea simptomelor cardiace la
persoanele ce suferă de hipertensiune sau insuficiență
cardiacă; unele substanțe psihoactive pot fi cardiotoxice,
producând creșterea exagerată a tensiunii arteriale și ritm
cardiac neregulat, care în anumite situații pot deveni fatale.
ale sistemului endocrin: alterarea hormonilor responsabili
cu sistemul reproducător și cu maturizarea sexuală;
reducerea capacității de funcționare a sistemului imunitar.

Riscuri în plan psihologic:
⁃⁃

⁃⁃

consumul zilnic poate încetini funcționarea
mecanismelor psihice, ca de exemplu capacitatea
de învățare, concentrarea atenției și memoria;
trebuie menționate efectele asupra executării unor sarcini
complexe care necesită luciditate mentală și coordonare
psihomotorie cum ar fi, aceea de a conduce un automobil.
Pot apărea reacții acute de panică și de neliniște;

În concluzie, experiența ultimilor ani a arătat că noi droguri, unele chiar
periculoase, pot apărea pe piață în orice moment și că foarte mulți tineri sunt
dispuși să încerce consumul acestora chiar dacă au informații eronate sau nu
au informații deloc despre ceea ce consumă.
Chiar dacă în prezent aceste substanțe sunt interzise în România și în majoritatea țărilor lumii, nu înseamnă că oamenii, în special tinerii, au încetat să le
mai consume, însă numărul de consumatori de NSP s-a diminuat progresiv în
ultimii trei ani.

II.6. Întrebări
frecvente ale copiilor
despre droguri

De ce oamenii vor să introducă substanțe nocive în corpurile lor?
Un răspuns ar putea fi că acestea nu îți dau seama de la început cât de
periculoase sunt substantele nocive; altul este că ei nu au grijă de ei înșiși.
Uneori oamenii încep să utilizeze o substanță doar pentru a vedea efectele,
dar totul se poate transforma într-o dependență (cum ar fi țigări) și le este
foarte greu să se oprească.
De ce sunt unele medicamente bune pentru tine și unele medicamente greșite pentru a le lua?
Poți discuta despre modul în care medicamentele sunt substanțe chimice
puternice care schimbă modul în care vă simțiți. Doctorii nu prescriu medicamente pentru a face rău oamenilor, ci bine acestora. De aceea, este greșit să
se utilizeze medicamente neprescrise de medic.
De ce nu pot gusta această băutură?
O cantitate mică de alcool are efect negativ mai mare pentru corpul unui copil
decât pentru adult; copiii pot experimenta o ușoară stare de „amețeală” care
le poate părea plăcută și îi poate determina să repete experiența de consum.
Ați fumat marijuana atunci când ați fost tineri?
Nu da copilului mai multe informații decât este necesar. Dacă răspunsul
este „da”, oferă atât explicația consumului, cât și consecințele negative ale
escaladării consumului, folosind exemplul personal sau al unor cunoscuți:
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pierderea controlului, eșecul școlar sau dificultăți de învățare, scăderea
randamentului sportiv, conflicte sau ruperea relației cu prietenii, probleme
de sănătate etc.

Drogurile - Mituri vs. Realitate
În timp ce realizați activitatea de informare despre droguri, tinerii au
o mulțime de opinii eronate și convingeri „împrumutate” de la prieteni/
colegi/rețele de socializare. Fiți conștienți și gata de a aborda jumătăți
de adevăruri și dezinformări pe care ei le aud și cred, cum ar fi:
MIT:
Marijuana nu este dăunătoare deoarece este
„naturală” și vine dintr-o plantă.
ADEVĂR:
Fumul de Marijuana conține compuși similari celor care cauzează cancer
pulmonar, asemeni tutunului, uneori chiar în concentrații mai mari.
MIT:
Este bine să utilizați marijuana, atât timp cât
nu sunteți un utilizator cronic.
ADEVĂR:
Utilizare ocazională poate duce la utilizarea frecventă – dependență în anumite situații.
MIT:
Deoarece la prizarea heroinei nu ai nevoie de ace, nu este foarte riscantă.
ADEVĂR:
Heroina este periculoasă indiferent de modul în care aceasta
este administrată. Odată ce ajungi dependent de heroină,
poti trece în cele din urmă la injectarea de droguri, deoarece
este mai ieftin, cu efect mai puternic și mai rapid.
MIT:
Drogurile nu sunt chiar atât de periculoase și mă pot descurca.
ADEVĂR:
Consumul de droguri este extrem de imprevizibil și afectează oamenii
în mod diferit. Oricine poate deveni dependent de droguri.
MIT:
Toată lumea o face.
ADEVĂR:
Statistic este improbabil ca majoritatea populației să
folosească droguri. Folosește studiile în domeniu.
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III. SUSȚINEREA SESIUNILOR
DE INFORMARE
Primul pas necesar în direcția unui schimb de comportament, atât la nivel
individual, cât și colectiv, este acela de a determina ca atitudinea copiilor față
de droguri să se schimbe la nivel cognitiv: „Știu că drogurile dăunează”; la nivel
afectiv: „Nu îmi plac drogurile”; pentru a ajunge la ultima verigă, cea comportamentală: „Eu nu consum droguri”. Când se ajunge la acest nivel, se poate
vorbi de faptul că acțiunea de prevenire începe să aibă rezultatele scontate.
Acest tip de activități urmărește următoarele obiective specifice:
⁃⁃
⁃⁃

Să prevină curiozitatea referitoare la consumul de droguri.
Să arate cum se poate înfrunta presiunea venind
din partea grupului de membri egali.

⁃⁃

Să ofere alternative sănătoase la consumul de droguri.

⁃⁃

Să evite consumul când există probleme personale.

⁃⁃

Să respingă consumul de droguri ca instrument de comunicare.

⁃⁃

⁃⁃

Să oprească consumul de droguri ca modalitatea
de răzvrătire și senzație de libertate.
Să prevină dezinformarea, prin clarificarea
miturilor legate de consumul de droguri.

Învățarea bazată pe observare
Fenomenele de învățare care apar din experiența directă se pot obține la fel
de bine prin intermediul învățării compensatorii (observarea). În acest mod,
putem dezvolta anumite tehnici de modificare sau dobândire de atitudini
comportamentale pe baza învățării sociale.
Cu privire la observatori, Bandura a stabilit influențele ce pot apărea în urma
modelării (învățare pe baza modelelor), distingându-se trei efecte:
⁃⁃

⁃⁃

Se dobândesc noi șabloane comportamentale
care anterior nu se regăseau în repertoriul
comportamental al subiectului observator.
Răspunsurile de inhibare a unui comportament pot fi mai slabe
sau mai puternice prin intermediul observării modelelor.

Conduita modelelor va putea acționa ca stimul discriminatoriu pentru
subiecții care sunt în plin proces de observare. Acest efect facilitează apariția
răspunsurilor existente în repertoriul comportamental al subiectului sub
aceeași formă ca cele reprezentate de modele.
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III.1 Grădiniță
Metode si tehnici de lucru
Ar putea părea prematur să vorbim despre droguri cu preșcolari, dar
atitudinile și obiceiurile care se formează la această vârstă vor avea un
important impact asupra deciziilor din viitor. La această vârstă fragedă,
ei sunt dornici să cunoască și să memoreze reguli, de asemenea doresc
opinia părintelui/educatorului în legătură cu ceea ce este „răul” și ceea ce
reprezintă „binele”. Deși sunt destul de mari ca să înțeleagă că fumatul este
rău pentru ei, ei nu sunt gata să ia în seamă pericolul reprezentat de alcool,
tutun și alte medicamente. Totuși, acesta este un moment bun pentru a-i
dezvolta aptitudinile de luare a deciziilor, rezolvare a nevoilor și capacitatea
de a spune „nu” mai târziu.
Iată câteva modalități de a ajuta copiii preșcolari să ia decizii bune despre
ceea ce ar trebui să și nu ar trebui să ajungă în corpurile lor:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃
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Discutând despre nevoia de alimente sănătoase. Numele
alimentelor bune, preferate de copii și să explice cum aceste
alimente contribuie la sănătate și rezistență. Diferențierea
alimentelor sănătoase de cele care afectează sănătatea.
Jocul cu imagini și obiecte care reprezintă „substanțe bune”
(vitamine, minerale) și „substanțe rele” (alcool, nicotină
dar și medicamente care nu sunt prescrise de medic).
Oferiți orientări într-un joc echitabil, jucării de partajare.
Încurajați copilul să urmeze instrucțiunile și să pună
întrebări dacă el nu înțelege instrucțiunile.
Atunci cand un copil devine frustrat în timpul jocului, utilizează
posibilitatea de a-și întări abilitățile de rezolvare a diferendelor.
Ori de câte ori este posibil, lasă copilul să aleagă ce să poarte.
Chiar dacă hainele nu se potrivesc destul de bine cu vremea sau
evenimentul, îi dai, astfel, posibilitatea copilului de a lua decizii.
Substanțe otrăvitoare și dăunătoare frecvent utilizate în
case, precum înălbitor, dezinfectant bucătărie și substanțe
de mobilier, sunt un pericol pentru copii, adulții au
obligația de a le citi etichetele de avertizare a produselor
cu voce tare. Trebuie să explicăm copiilor că nu toate
medicamente au atenționări pe ele, astfel încât ei nu ar
trebui să mănânce sau miroasă alimente sau medicamente
neprescrise ce bunicii sau un baby-sitter le-ar da.
Explicați că medicamentele prescrise sunt medicamente care
pot ajuta persoana pentru care acestea sunt menite, dar care
poate afecta negativ pe oricine altcineva - mai ales copiii.
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Planuri de lecție
Activitatea 1
Titlul: „Să spunem NU substanțelor periculoase!”
Concepte cheie:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Substanțele periculoase pot fi medicamente,
detergenți, înălbitori, solvenți, adezivi,
alcool, pe care copiii le pot găsi în casă
și le pot înghiți din curiozitate, atunci
când sunt lăsați nesupravegheați.
Cunoașterea acestora după aspect
sau miros poate preveni intoxicarea.
Copiii vor deveni mai precauți
atunci când vor găsi sau li se vor
oferi substanțe necunoscute.

Abilități necesare facilitatorului:
−− să cunoască particularitățile
psihologice ale grupului de
vârsta căruia i se adresează.
−− să cunoască substanțele periculoase
cu care copiii pot intra în contact.
−− să demonstreze toleranță,
răbdare și spirit ludic.

Obiective operaționale:
La finalul activității copiii vor putea:
−− să știe de ce este uneori util să spunem NU.
−− să cunoască substanțele
periculoase pentru sănătate.
−− să exerseze refuzul substanțelor
periculoase prin intermediul jocului.

Scenariul didactic

Conținutul activității

Durata

Organizarea activității

Copiii sunt așezați pe scaunele în semicerc.

2 min.

Captarea atenției

Joc didactic-cântec „Dacă vesel se trăiește …” Copiii vor imita
mișcările facilitatorului conform versurilor cîntecului.

3 min.

Anunțarea temei

Facilitatorul îi anunță pe copii despre faptul că vor vorbi despre
substanțe periculoase pe care ei le pot găsi în preajma lor. Îi roagă să
dea exemplu de substanțe toxice cunoscute de ei.

2 min.

Desfășurarea
activității

Desfășurare:

20 min.

Facilitatorul/educatorul le solicită copiilor să numească situațiile
în care au spus NU. Apoi folosindu-se de exemplele oferite de
copii, le explică de ce este util în anumite situații să spună NU. În
continuare le explică diferența dintre substanțele „sănătoase” și
cele periculoase pentru sănătate, utilizând imagini reprezentative.
În partea a doua a exercițiului, le împarte copiilor cartonașele și le
explică ce scrie pe ele (pentru cei mai mici), rugându-i pe copii să le
ridice atunci când educatorul indică substanțele nocive. Facilitatorul
folosește alternativ imagini cu substanțe sănătoase și substanțe nocive.
În funcție de numărul de copii participanți exercițiul poate fi frontal și
individual, pentru a se asigura că toți copiii au înțeles și au reținut.
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Desfășurarea
activității

Materiale necesare:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Evaluare și încheierea
activității

Cartonașe cu cuvântul NU sau semnul
interzis, pentru fiecare copil;
Planșe, imagini, obiecte, reprezentări vizuale
sau olfactive ale substanțelor periculoase;
Planșe, imagini, obiecte, reprezentări vizuale sau
olfactive ale substanțelor sănătoase (fructe, legume);

Facilitatorul, ajutat de copii recapitulează substanțele periculoase
pentru sănătate, grupându-le într-o parte a încăperii. Facilitatorul
face aprecieri verbale frontale, lăudându-i pe copii pentru implicare.

3 min.

Activitatea 2
Titlul: „Cine are voie să ne dea medicamente?”
Concepte cheie:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Substanțele periculoase pot fi și
medicamente siropuri pe care copiii
le pot găsi în casă și le pot înghiți
din curiozitate sau din dorința de a-i
imita pe adulții din preajma lor;
Cunoașterea consecințelor
periculoase în cazul înghițirii
medicamentelor, la întâmplare;
Copiii vor deveni mai precauți atunci
când vor găsi medicamente prin casă;

Abilități necesare facilitatorului:
−− Să cunoască particularitățile
psihologice ale grupului de
vârsta căruia i se adresează
−− Să cunoască consecințele consumului
sau intoxicației cu medicamente
−− Să demonstreze toleranță,
răbdare și spirit ludic

Obiective operaționale:
La finalul activității copiii vor putea:
−− să cunoască situațiile în care
pot lua medicamente.
−− să identifice persoanele care au
voie să le dea medicamente.
−− să exerseze prin intermediul jocului
respingerea medicamentelor găsite
prin casă sau oferite de alți copii.
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Scenariul didactic

Conținutul activității

Durata

Organizarea activității

Copiii sunt așezați pe scaunele în semicerc.

2 min.

Captarea atenției

Joc didactic-cântec.

3 min.

Anunțarea temei

Facilitatorul îi anunță pe copii despre faptul ca vor vorbi despre
medicamentele pe care părinții lor le dețin în casă și care pot fi
atrăgătoare ca și culori sau forme sau recipient, dar pot fi periculoase
dacă nu sunt date de medic, asistentă medical sau un părinte.

2 min.
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Desfășurarea
activității

Desfășurare:

20 min.

Jocul „Povestea Carlei, cea curioasă”
Facilitatorul/educatorul le solicită copiilor să numească situațiile în
care au luat medicamente și cine anume le-a dat acele medicamente.
Cu ajutorul unei păpuși, facilitatorul le povestește istoria unei fetițe
pe nume Carla, care fiind singură în camera bunicii, cotrobăie prin
sertare și găsește o mulțime de pastile viu colorate și siropuri dulci
din care începe să guste. (Se folosesc cutii reale cu medicamente și
sticluțe cu siropuri împrumutate de la cabinetul medical). Carlei
i se face din ce în ce mai rău, până când își pierde conștiența. Ea
este găsită de mamă și dusă la spital, unde i se dau medicamentele
potrivite și se face bine, în cele din urmă. Întoarsă acasă, singură
în cameră găsește din nou medicamente și începe să se gândească
dacă să le ia sau nu. Păpușa ”Carla” îi întreabă pe copii:
Ce ziceți copii, să mai gust din aceste pastiluțe colorate și din aceste siropuri?
Facilitatorul îi îndeamnă pe copii să răspundă păpușii și
urmărește și eventual corectează răspunsurile copiilor.
Păpușa încearcă să le ofere și copiilor din aceste pastile și siropuri.
Facilitatorul urmărește reacția copiilor. Discuție interactivă.
În final facilitatorul îi întreabă pe copii ce au învățat
din povestea Carlei și cine sunt persoanele potrivite să
le dea medicamente atunci când sunt bolnavi.
Facilitatorul îi roagă pe copii să-i spună și păpușii ce nu e bine
să facă atunci când mai găsește pastille și siropuri. În funcție de
numărul de copii participanți exercițiul poate fi frontal și individual,
pentru a se asigura că toți copiii au înțeles și au reținut.

Materiale necesare:
O păpușă, cutii cu medicamente, sticluțe cu
siropuri, trusa medicului de jucarie.

Evaluare și încheierea
activității

Facilitatorul, ajutat de copiii, recapitulează informațiile
învățate. Facilitatorul face aprecieri verbale frontale,
lăudându-i pe copii pentru implicare.

3 min.
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III.2. Clasele I-IV
Metode si tehnici de lucru
Copilul la această vârstă, de obicei, prezintă interes crescut față de lumea
din afara familiei și a casei. Acum este momentul pentru a începe să i se
explice ceea ce este alcool, tutun și ce sunt acele droguri, de ce unii oameni
le folosesc chiar dacă acestea sunt nocive, precum și consecințele utilizării
lor. Discutăm cum nimic care nu este aliment, introdus în corpul nostru poate
fi extrem de dăunător. Cum medicamentele interferează cu modul în care
corpul nostru funcționează și pot face o persoană foarte bolnavă sau chiar
provoacă moarte. (Majoritatea copiilor de această vârstă au avut experiențe
de viața reală dar cu moartea situația este relativă). Explicați ideea de
dependență de droguri poate deveni un obicei foarte rău - că este greu să
se oprească. Lăudați copiii pentru ca au grijă de trupurile lor și evitarea
lucrurilor care i-ar putea afecta.
Copiii la această vârstă, ar trebui să înțeleagă:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

cum diferă alimentele sănătoase de – cele
otrăvitoare, medicamente și droguri;
cum medicamente prescrise de un medic și administrate
de un adult responsabil pot ajuta în timpul bolii, dar pot
fi dăunătoare dacă sunt luate abuziv, astfel încât copiii
trebuie să stea departe de orice substanță necunoscută;
ceea ce adulții pot bea, dar copiii nu pot, chiar și în
cantități mici este dăunător pentru copii, ei fiind în
curs de dezvoltare a creierului și organismului.

Planuri de lecție
Activitatea 1
Titlul: „Efectele fumatului asupra sănătății - Dacă

tu nu fumezi, nici eu nu fumez”

Concepte cheie:
⁃⁃

⁃⁃
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Majoritatea copiilor observă cum unii adulți
din jurul lor fumează, având deja o opinie
în legătură cu aceste comportamente.
Adesea adulții îi expun pe copii fumatului
pasiv, fumând în aceeași încăpere
sau mașină în care sunt și copii.

⁃⁃

Copiii la această vârstă sunt foarte
receptivi la informații care explică
comportamentul adulților.

Abilități necesare facilitatorului:
−− Să cunoască particularitățile
psihologice ale grupului de
vârsta căruia i se adresează.
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−− Să cunoască principalele consecințe
ale consumului tutun asupra
sănătății fumatorului dar și asupra
sănătății fumatorului pasiv.
−− Să demonstreze toleranța,
răbdare și spirit ludic

Obiective operaționale
−− La finalul activității copiii vor putea:
−− - să enumere cel puțin trei efecte
negative ale fumatului.
−− - să enumere cel puțin trei efecte
negative ale fumatului pasiv.

Scenariul didactic

Conținutul activității

Durata

Organizarea activității

Copiii sunt așezați pe scaune în semicerc.

2 min.

Captarea atenției

Joc didactic- Energizer.

2 min.

Anunțarea temei

Îi anunță că vor vorbi despre consumul de tutun pe
care adesea îl văd la adulții din jurul lor.

1 min.

Desfășurarea
activității

Desfășurare:

15 min.

Facilitatorul/educatorul le solicită copiilor să descrie situațiile în care
au văzut adulți fumând, rugându-i să-și exprime opinia cu privire la
cele observate de ei. Apoi folosindu-se de exemplele oferite de copii,
le explică efectele negative ale fumatului, utilizând reprezentarea
corpului uman, pentru a indica și denumi organele afectate de fumat.
Facilitatorul îi intreabă pe copii dacă au stat în preajma adulților
care fumau. Folosindu-se de răspunsurile lor le explica efectele
nocive asupra sănătății celor care stau în fum de țigară.

Materiale necesare:
⁃⁃

⁃⁃

Evaluare și încheierea
activității

Planșe, imagini, obiecte, reprezentări vizuale sau
olfactive ale persoanelor care fumează;
Planșă cu corpul uman și reprezentarea
principalelor organe afectate de fumat.

Prelucrare: Educatorul/facilitatorul îi roagă pe copii să
transmită un mesaj adulților care fumează, realizând un
desen cu titlul „Dacă tu nu fumezi, nici eu nu fumez!”.

10 min.

Materiale necesare:
⁃⁃

Coli de hârtie și creioane colorate

Facilitatorul face aprecieri verbale frontale,
lăudându-i pe copii pentru implicare.

FUMATUL
!!! (informația se adecvează nivelului de întelegere
a grupului de vârsta căruia i se adresează
facilitatorul, selectând doar principalele
consecințe și cele mai evidente efecte nocive)!!!

−− Ritmul inimii se accelerează.

Efecte negative de foarte scurtă durată
(la câteva minute, după primul fum):

−− Substanțele cancerigene intră imediat în plămâni.

−− Crește tensiunea arterială.
−− Oxidul de carbon intră în sânge.
−− Aerul este poluat.
−− Ochii pot fi iritați.
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Efectele pe termen scurt, ale fumatului activ.
⁃⁃

⁃⁃

Efectul nicotinei asupra creierului:
nicotina infuențează funcțiile cerebrale,
cum ar fi: dispoziția, emoțiile, etc.
Alte efecte fizice ale fumatului:
−− Creșterea frecvenței cardiace.
−− Creșterea tensiunii arteriale.

−− Ulcere digestive.
−− Afecțiuni circulatorii și palpitații.
−− Enfizem pulmonar.
−− Bronșită cronică.
Efectele fumatului pasiv:

−− Efecte gastrointestinale.

−− Iritații ale nasului, gâtului și pieptului.

−− Scăderea temperaturii pielii, datorată
vasoconstricției periferice.

−− Dificultăți în respirație.

Alte efecte negative de scurtă durată:

−− Tuse (răceli).
−− Strănut.

−− Alterarea mucoaselor buzelor,
limbii cerului gurii, laringelui.

−− Iritația ochilor (ochi roșii și lăcrimare).

−− Tusea, rspirația urât mirositoare,
infecții ale gurii.

−− Dureri de cap, amețeli.

−− Alterarea mirosului.
−− Riduri faciale.
−− Pete galbene pe dinți.
−− Interferența cu o respirație normală și
reducerea rezistenței la infecții respiratorii.
−− Sensibilitate la boli.
Efecte negative de lungă durată:
−− Cancer pulmonar, al cavității
bucale, al esofagului, laringelui,
pancreasului și vezicii urinare.
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−− Boli de inimă.

−− Rinoree.
−− Greață.
−− Tulburări de concentrare.
Efecte secundare ale fumatului.
−− Incendii.
−− Poluarea aerului
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Activitatea 2
Titlul: „Copiii nu beau alcool”

−− Să cunoască principalele consecințe
ale consumului de alcool

Concepte cheie:

−− Să demonstreze toleranță,
răbdare și spirit ludic

⁃⁃

⁃⁃

Majoritatea copiilor observă cum unii
adulți din jurul lor beau alcool, uneori
oferindu-li-se și lor „să guste”.
Copiii la această vârstă sunt foarte
receptivi la informații care explică
comportamentul adulților.

Abilități necesare facilitatorului:
−− Să cunoască particularitățle
psihologice ale grupului de
varsta căruia i se adresează

Obiective operaționale
La finalul activității copiii vor putea:
−− să enumere cel puțin trei efecte
negative ale consumului de alcool.
−− să cunoască consecințele consumului
sau intoxicației cu alcool la copii.
−− să dezvolte abilitatea de a refuza
băutura atunci când li se oferă.

Scenariul didactic

Conținutul activității

Durata

Organizarea activității

Copiii sunt așezați pe scaune în semicerc.

1 min.

Captarea atenției

Joc didactic - „Spune numele colegului din dreapta ta”.

3 min.

Anunțarea temei

Îi anunță ca vor vorbi despre consumul de alcool pe
care adesea îl văd la adulții din jurul lor.

1 min.

Desfășurarea
activității

Desfășurare:

15 min.

Facilitatorul/educatorul le solicită copiilor să descrie situațiile în
care au văzut adulți bând alcool, rugându-i să-și exprime opinia
cu privire la cele observate de ei. Apoi folosindu-se de exemplele
oferite de copii, le explică efectele negative ale consumului de alcool,
asupra celor care beau si asupra copiiilor care experimentează acest
consum. Le explică copiilor de ce alcoolul este extrem de nociv, în
orice cantitate, pentru copii. Utilizează reprezentarea corpului uman,
pentru a indica și denumi organele afectate de consumul de alcool.

Materiale necesare:
⁃⁃

⁃⁃

Planșe, imagini, obiecte, reprezentări
vizuale sau olfactive ale alcoolului;
Planșă cu corpul uman și reprezentarea
principalelor organe.

Joc didactic:
Facilitatorul împarte pahare de plastic și sticluțe cu „alcool”. Îi roagă
să-și imagineze că este alcool oferit de un adult sau de un alt copil.
Facilitatorul îi întreabă pe copii dacă au fost tentați să bea alcool în
încercarea de a imita comportamentul celor mari. Îi invită câte doi să-și
ofere reciproc „alcool” și să refuze, spunând “Nu vreau să beau, alcoolul
le face rău copiilor!”
Materiale necesare: pahare de plastic, sticluțe miniaturale.
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Evaluare și încheierea
activității

Prelucrare: Educatorul/facilitatorul îi roagă pe copii să
transmită un mesaj adulților care îi îndeamnă să bea alcool,
realizând un desen sub sloganul „Copiii nu beau alcool!”.

10 min.

Materiale necesare:
⁃⁃

Coli de hârtie și creioane colorate

Facilitatorul face aprecieri verbale frontale,
lăudându-i pe copii pentru implicare.

ALCOOLUL
!!! (informația se adecvează nivelului de ințelegere a grupului de vârsta căruia i se adresează
facilitatorul, selectând doar principalele consecințe și cele mai evidente efecte nocive) !!!

EFECTELE CONSUMULUI DE ALCOOL
Efecte de scurtă durată:
−− Răspunsuri încetinite față de mediul ambiant.

Alcoolul este, astăzi, problema numărul unu în ceea
ce privește consumul de droguri.

−− Scăderea coordonării.

Alcoolul este cauza directă a afecțiunilor ficatului,
creierului, stomacului, pancreasului și a altor afecțiuni.

−− Alterarea memoriei.

Alcoolul este o sursă concentrată de calorii și cu
toate acestea, el furnizează puțină energie. Deoarece
el trebuie, să fie mai întâi prelucrat de ficat, nu poate
fi utilizat direct de mușchi. Această etapă, face ca
alcoolul, să fie sursă ineficientă de energie.
ETAPELE INTOXICĂRII CU ALCOOL SUNT:
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

VESELIA: persoana devine
vorbăreață, relaxată, adesea mai
sociabilă decât în stare normală,
apare și o scădere a rațiunii.

−− Scăderea capacității de a gândi limpede.
−− Vomă.
−− Tulburări de vedere.
−− Risc crescut de accidente.
−− Dificultatea de a merge sau
de a sta pe picioare.
−− Pierderea cunoștinței.
−− Comă.
−− Deces.
Efecte de lungă durată:

COMPORTAMENTUL
DEZORDONAT: gândirea este
afectată; rațiunea este cu siguranță,
de necontrolat; emoțiile sunt
fluctuante; timpul de reacție crește.

−− Alcoolismul.

CONFUZIA: apare dezorientarea;
persoana devine irascibilă, emoțiile se
amplifică; apar temerile, furia; vorbirea
neclară este un indiciu pentru această
etapă; poate apărea și vorbirea dublă.

−− Boli de inimă.

PIERDEREA CONTROLULUI este
remarcată de cei de afară; persoana nu
mai este capabilă să stea pe picioare, sau
să meargă, se împiedică, adesea vomită;
persoana abia dacă este conștientă.

−− Moarte prin accidente legate de alcool.

INCONȘTIENȚA: persoana intoxicată
este complet inconștientă, poate muri.

−− Pierderea memoriei.
−− Ciroză hepatică.
−− Deteriorarea creierului.
−− Malnutriția.
−− Scurtarea duratei de viață.
−− Moarte prin accidente (de mașină).

Copiii intoxicați cu alcool pot experimenta:
⁃⁃

Dureri puternice de cap

⁃⁃

Greață, vomă, vertij

⁃⁃

Moleșeală sau agitație

⁃⁃

Pierderea conștienței

⁃⁃

⁃⁃
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Asfixiere cu vomă în caz de pierderea
conștienței, afectare cerebrală
Comă, moarte
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Activitatea 3
Titlul: „Consumul de tutun și alcool

– între mit și realitate”

−− Să cunoască principalele consecințe
ale consumului de tutun și alcool.

Concepte cheie:

−− Să demonstreze toleranță,
răbdare și spirit ludic.

⁃⁃

Copiii sunt mult mai receptivi la informațiile
primite de la cei apropiați lor, deși uneori
acestea conțin dezinformări, exagerări sau
chiar distorsionări ale realității obiective.

Obiective operaționale
La finalul activității copiii vor putea:

Abilități necesare facilitatorului:
−− Să cunoască particularitățile
psihologice ale grupului de
vârsta căruia i se adresează.

−− Să identifice miturile legate de
consumul de tutun și alcool;
−− Să cunoască realitatea în legătură
cu efectele consumului de tutun
și alcool la vârsta lor.

Scenariul didactic

Conținutul activității

Durata

Organizarea activității

Copiii sunt așezați pe scaune în semicerc.

1 min.

Captarea atenției

Joc didactic - Energizer – “Eu am o casă mică!”

3 min.

Anunțarea temei

Îi anunță că vor vorbi despre ce este adevărat sau fals
în legătură cu consumul de tutun și alcool.

1 min.

Desfășurarea
activității

Desfășurare:

10 min.

Facilitatorul îi grupează pe elevi câte 4-5 (în funcție de dimensiunile
grupului) și îi roagă să dezbată și să încerce să combată câte un mit
legat de tutun și alcool. Fiecare grup primește un bilețel care conține
una dintre afirmațiile de mai jos. În grupul mic notează contraargumentele, urmând a fi discutate și clarificate în grupul mare, reunit.
Mituri:

1.
2.
3.
4.
5.

Mama spune că fumatul o relaxează.
Bunicul meu a fumat toată viața și a trăit 97 de ani.
Tata spune că țuica te face să îți treacă răceala.
Când fumezi pari mai matur.
Toți copiii beau alcool la petrecerile
aniversare ale colegilor și prietenilor.

6. Nu există distracție fără alcool.
Prelucrare: Facilitatorul notează contraargumentele
grupurilor pe tablă/flipchart. Clarificând, ajutându-i pe
elevi să facă diferența dintre mituri și realitate:

1. Fumatul poate da iluzia că relaxează, dar în realitate
crește pulsul și uneori poate accentua stări de neliniște.

2. Dacă o persoană devine o excepție de la consecințele
negative ale fumatului, nu înseamnă că este valabil
și pentru majoritatea fumătorilor. Vezi Anexa 1.
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3. În realitate alcoolul deshidratează și

Desfășurarea
activității

accentuează simptomele unei răceli.

4. Cand fumezi singurul lucru care se „maturizează”,
adică îmbătrânește este aspectul feței/tenului.

5. În realitate majoritatea petrecerilor se desfașoară sub
supravegherea unor adulți și se servește băutură fără alcool.

6. În realitate alcoolul produce o mulțime de efecte imediate
care numai distracție nu se pot numi. Vezi anexa 2.
Ele se dezbat în grupul reunit.

Materiale necesare: bilețele pe care sunt scrise
miturile, foi, pixuri, tablă/flipchart.
Evaluare și încheierea
activității

20 min.

Evaluarea modulului: Chestionare ce
conțin afirmații adevărate sau false

10 min.

Materiale necesare: Chestionare (anexa 3), pixuri;
Facilitatorul face aprecieri verbale frontale,
lăudându-i pe copii pentru implicare.

Chestionar de evaluare a cunoștințelor privind
consecințele fumatului și consumului de alcool
Apreciați prin: adevărat sau fals
Fals

1

Fumatul produce un miros și un gust plăcut, contribuind la înlăturarea ridurilor faciale.

▢

▢

2

Fumătorii nu fac infecții respiratorii.

▢

▢

3

Nicotina și gudronul nu sunt substanțe chimice cancerigene.

▢

▢

4

Gudronul din țigări îngălbenește dinții și degetele.

▢

▢

5

Fumatul crește tensiunea arterială și ritmul cardiac.

▢

▢

6

Este periculos șă conduci dacă ai băut mai mult de trei pahare.

▢

▢

7

Consumul de alcool, în exces, duce la pierderea memoriei.

▢

▢

8

Consumul excesiv de alcool nu produce ciroză hepatica.

▢

▢

9

Beția inseamna distracție.

▢

▢

Răspunsuri corecte: adevărat – 4, 5, 6, 7 fals – 1, 2, 3, 8, 9.
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Adevărat

III.3. Clasele V-VIII
Metode si tehnici de lucru
La această vârstă, copiii pot dezvolta discuții mai sofisticate despre
de ce oamenii sunt atrași de droguri. Utilizați curiozitatea lor despre
principalele evenimente traumatice din viețile oamenilor (ca un accident
de mașină sau divorț) pentru a discuta cum medicamente pot provoca
aceste evenimente. Copiilor la această vârstă, de asemenea, le place să
învețe fapte, mai ales cele ciudate, și doresc să știe cum funcționează
lucrurile. Acest grup de vârstă poate fi fascinat de modul în care afectează
drogurile creierul sau organismul. Explicați cum nimic nu trebuie luat
în exces, chiar dacă este medicament pentru tuse sau aspirină.
Este esențial ca atitudinea anti-drog a copiilor să fie puternică înainte de a intra în gimnaziu sau liceu.
Înainte de a părăsi școală generală, copiii ar trebui să știe:
⁃⁃

⁃⁃

efectele imediate ale consumului de alcool, tutun și
droguri, inclusiv riscurile de comă sau supradozaj fatale;
consecințele pe termen lung - afectarea relațiilor cu cei
apropiați, eșec școlar, infracționalitate, boală cronică, etc.

Repetă potențiale scenarii în care prietenii oferă medicamente.
Dă-le permisiunea de a le utiliza ca scuză: „mama mea o să mă
omoare daca beau o bere!”, „Se vor supăra părinții mei” fiind
unul dintre scuzele lor pentru cei ce nu vor folosi marijuana.
Copiii trebuie să fie conștienți de cât de mult sunt promovate
drogurile și alcoolul. Discutați cum publicitatea, versurile unor
melodii, filme și emisiuni TV îi bombardează cu mesaje despre cât
este „cool” să consumi alcool, tutun, și alte droguri. Asigurați-vă
că sunt capabili să diferențieze mituri despre alcool, tutun și
alte droguri de realități și lăudați-i pentru gândirea critică.
Un stereotip comun spune ca adolescenții sunt revoltați, sunt
conduși de presiunea de grup și ignoră pericolul chiar până la
punctul de autodistrugere. Deși adolescenți par adesea nereceptivi
la mesaje oferite de autoritate, de fapt ei vor să fie recunoscută
nevoia de independență, mai ales de gândire și exprimare.
Tinerii adolescenți pot experimenta schimbări extreme și rapide
în organismele lor, viața emoțională și relațiile. Adolescența este
adesea un timp confuz și stresant, caracterizat prin modificări ale
dispoziției și insecuritate profundă, adolescenții luptă să-și dea seama
cine sunt ei și în același timp stabilesc propriile lor identități. Nu
este surprinzător faptul că acesta este momentul când mulți tineri
încearcă alcool, tutun și alte medicamente pentru prima dată.
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Profitați cât de mult de faptul ca tinerii au grijă de imaginea
socială și aspectul lor, pentru a sublinia consecințele imediate:
de exemplu, că fumatul cauzează respirație rău-mirositoare,
colorează dinții și lasa miros pe haine și păr. În același timp,
ar trebui să discute efectele pe termen lung ale drogurilor.

Planuri de lecție
Activitatea 1
Titlul: „Curiozitatea și tentația

−− Să cunoască rolul curiozității
in experimentarea consumului
de tutun și alcool

Concepte cheie:

−− Să demonstreze toleranță,
răbdare și spirit ludic

consumului de alcool și tutun”

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

Persoanele ce dețin puține informații și
mânate de curiozitate pot întreprinde
anumite „acțiuni” care mai devreme
sau mai târziu le dăunează.

Obiective operaționale
La finalul activității copiii vor putea:

În majoritatea cazurilor, tinerii încep
să fumeze, să consume alcool și
alte droguri „din curiozitate”.

−− Să cunoască efectele fumatului și
ale alcoolului asupra sănătății;

Dacă întrebi persoanele care fumează sau
beau alcool care este motivul pentru care
au început să fumeze sau să bea, probabil
răspunsul majorității va fi „din curiozitate”.

−− Să înțeleagă conceptul de curiozitate
în legătură cu experimentarea
unor substanțe dăunătoare.

−− Să învețe/să exerseze abilități de refuz;

Abilități necesare facilitatorului:
−− Să cunoască particularitățile
psihologice ale grupului de
vârsta căruia i se adresează
Scenariul didactic

Conținutul activității

Durata

Organizarea activității

Copiii sunt așezați pe scaune în semicerc.

1 min.

Captarea atenției

Joc didactic

3 min.

Anunțarea temei

Îi anunță că vor vorbi despre rolul jucat de curiozitate atunci
când adolescenții aleg să consume tutun sau alcool

1 min.

Desfășurarea
activității

Dramatizarea unei situații:

5 min.

Facilitatorul solicită 5 elevi pentru a fi personajele unei
scenete. Le înmânează foile cu „scenariul” și îi lasă
să-și aleagă personajele și să citească rolurile.
Personaje: Paul, Mariana, Nicu, Lucia și George
Restul elevilor sunt observatori
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Desfășurarea
activității

Cât se pregătesc „actorii”, recapitulează cu restul clasei motivele
pentru care adolescenții aleg să fumeze sau să bea alcool și consecințele
negative ale acestor comportamente de consum.

10 min.

Situație: Un grup de fete și băieți se reunește în parc și comentează o anecdotă despre școala în care studiază.
GEORGE: Ați aflat? Azi dimineață, am fost dat afară
de la ora de matematică... Dar, mă lasă rece!
MARIANA: Tot timpul faci prostii la școală... Întreci măsura!
Restul elevilor susțin părerea Marianei: Stăpânește-te! Ajunge! Nu crezi?
GEORGE: Mai scutiți-mă! Priviți mai bine ce am furat de la mama (le arată o țigară).
PAUL: Frate, nu este legal. În plus, poveștile despre fumat sunt foarte triste.
GEORGE: (punând țigara la gură) Hai, lăsați-mă!
E doar o țigară... așa, de probă.
LUCIA: Joacă-te tu așa, că începi cu una și.....
MARIANA: Și în plus, nu fac bine deloc!
NICU: (foarte îngrijorat) Eu numai când o văd pe mama
mea cum se chinuiește să se lase de fumat ...
LUCIA: Păi, dacă îl vezi pe tatăl meu.... te scoate din sărite!
GEORGE: Ho....., cât scandal pentru o țigară!
PAUL: Dar tu, de fapt, de ce vrei să fumezi?
NICU: Este foarte dăunător.... Să mergem, trebuie să-și facă curaj să încerce!
MARIANA: (pronunțând sentința) ....da, ca apoi să moară de cancer....
GEORGE: Hai, că acum voi sunteți cei care întreceți măsura! O să încerc una ...
PAUL: Cum vrei, amice, faci cum crezi! Noi plecăm (îndreptându-se
spre ceilalți) Mergem la film? Facem o plimbare? .... Știu, un meci!
Pleacă toți cu excepția lui George, care nu apucă să aprindă țigara.
LUCIA: Trebuie să pregătim petrecerea de mâine....
NICU: Ah! ... eu aduc CD player-ul ...
George îi strigă, iar aceștia îi răspund fără a se opri din
mers. Nu-i mai interesează ce va face George.
GEORGE: (ridicând vocea): Bine, bine, dar nu vreți nici
măcar un fum? .... ca să știți și voi ce înseamnă....
LUCIA: Fum și nicotină ...
NICU: Și gudron! ... Stai liniștit, știm ce înseamnă!

Materiale necesare:
Cinci exemplare din „povestire”
Prelucrare:
Întrebări pentru „actori”:
Ce a simțit fiecare în legătură cu personajul jucat?
Ce părere aveți despre „George”?
Cum a fost să joci personajul „George”?
Vi s-a parut greu/ușor să reacționati așa la oferta lui George?
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Întrebări pentru „observatori”:
V-ați identificat cu vreun personaj?
De ce credeți că au refuzat ceilați tineri „oferta” lui George?
Care ar fi fost finalul dacă acceptau să experimenteze fumatul?
Voi ce ați fi făcut în locul lor?
Dacă în loc de țigară era o sticlă cu băutură? Dar droguri?
Facilitatorul folosește răspunsurile elevilor pentru a sublinia consecințele
negative ale consumului de tutun și alcool. De asemenea, evidențiază
modalitățile eficiente de a face față curiozității si de a răspunde invitațiilor de a fuma sau de a bea alcool. Notează pe tablă/flipchart situații
în care copiii pot fi tentați să experimenteze fumatul sau consumul
băuturilor alcoolice și modalitățile eficiente de răspuns.
Situația

Răspunsul

George fură țigări de acasă și
își invită colegii să fumeze
Mihai aduce alcool la o
petrecere și vrea să o combine
cu sucul din sticle, încercând
să-și implice și trei colegi în
această „glumă”.
Într-o excursie cu clasa, Ioana
aduce o sticlă de bere și își
invită două prietene să bea.

25 min.

Materiale necesare: Tabla/flipchart, cretă, markere;
Evaluare și încheierea
activității

Elevii oferă feed-back, pe rând, completând propozițiile:
Cel mai interesant a fost…
Cel mai greu a fost…
Facilitatorul face aprecieri verbale frontale pentru implicare.

Situația
George fură țigări de acasă și mă invită
împreună cu doi colegi să fumăm.
Mihai aduce alcool la o petrecere și vrea să
o combine cu sucul din sticle, încercând să-și
implice și trei colegi in această „glumă”. Eu
sunt unul dintre cei trei colegi.
Într-o excursie cu clasa, Ioana aduce o sticlă
de bere și mă invită să o împărțim.
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Cum să răspund?

10 min.
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Activitatea 2

−− Să cunoască problemele cu care
se confruntă preadolescenții

Titlul: „Când drogul devine „soluție”
pentru probleme de viață”

−− Să demonstreze toleranță,
răbdare și spirit ludic

Concepte cheie:
⁃⁃

⁃⁃

Obiective operaționale

Pe măsură ce cresc, copiii au adesea
probleme emoționale generate
de conflicte, frustrări sau nevoia
de afirmare a independenței.

La finalul activității copiii vor putea:
−− Să identifice situațiile problematice
cu care aceștia se confruntă;
−− Să găsească soluții sigure la
aceste probleme, alternative la
consumul de tutun, alcool.

Uneori ei pot apela la consum de tutun,
alcool sau droguri, mai ales dacă au văzut
adulți în jurul lor comportându-se similar
atunci când sunt supărați sau furioși.

Materiale necesare:

Abilități necesare facilitatorului:
−− Să cunoască particularitățile
psihologice ale grupului de
vârsta căruia i se adresează

⁃⁃

Fișe

⁃⁃

Pixuri

⁃⁃

Tablă/flipchart

Scenariul didactic

Conținutul activității

Durata

Organizarea activității

Copiii sunt așezați pe scaune în semicerc.

1 min.

Captarea atenției

Joc didactic

3 min.

Anunțarea temei

Îi anunță că vor vorbi despre problemele cu care se
confruntă în această etapă de vârsta și care sunt modalitățile
periculoase, dar și cele sigure pentru a gestiona problemele
și emoțiile negative pe care acestea le generează

1 min.

Desfășurarea
activității

Facilitatorul le citește următorul fragment:

5 min.

„Radu a rămas corigent la trei materii și este foarte supărat și nervos. Se
întâlnește cu Matei și Claudiu. Le spune de ce este supărat. Claudiu sugerează
să meargă toți trei „la o bere”, ca să-i mai treacă supărarea lui Radu și să
prindă curaj să le poată da părinților vestea.” Apoi îi grupează pe elevi câte
4-5, solicitându-le să completeze în fișă posibilele alegeri ale lui Radu și,
în cazul în care Radu nu merge să bea bere, ce soluții constructive ar
putea găsi la problema sa.
Fișa: Soluții sigure la problemele de viață (Anexa 5)
Situație
problematică

Soluția de a
recurge la consum de alcool
și consecințele
acesteia

Soluția de a
nu recurge
la consum de
alcool

Soluții sigure
la problemele
apărute

Radu este
Radu merge cu
supărat că
prietenii la bere
rămane corigent
la trei materii

Își face curaj
să le spună
părinților

Părinții îl
ajută să învețe
să-și corecteze
mediile sau să
ia examenele
de corigență
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Desfășurarea
activității

Prelucrare:

10 min.

Facilitatorul notează ideile grupurilor pe tablă/flipchart.
Ele se dezbat în grupul reunit.
În partea a doua a activității elevii, sprijiniți de facilitator, identifică și
completează în fișă și alte situații problematice care le pot produce
suferință.
Brainstorming în grupul mare: Elevii găsesc soluții sigure la problemele
enumerate. Se notează pe tablă/ flipchart și in fișele individuale.

Materiale necesare: Tabla/flipchart, creta, markere, fișe individuale;
Evaluare și încheierea
activității

25 min.

Elevii oferă feed-back, pe rând, completând propozițiile:
Azi am învățat…
Cel mai greu a fost…
Facilitatorul face aprecieri verbale frontale pentru implicare.
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Situație problematică

Soluția de a recurge
la consum de alcool și
consecințele acesteia

Soluția de a nu recurge
la consum de alcool

Soluții sigure la
problemele apărute

Radu este supărat că
rămâne corigent la trei
materii.

Radu merge cu prietenii
la bere.

Își face curaj să le spună
părinților.

Părinții îl ajută să învețe
să-și corecteze mediile
sau să ia examenele de
corigență.
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Activitatea 3
Titlul: „Consumul de droguri”
Concepte cheie:
⁃⁃

⁃⁃

−− Să demonstreze toleranță,
răbdare și spirit ludic

Obiective operaționale
La finalul activității copiii vor putea:

Pe măsură ce cresc, copiii au adesea
probleme emoționale generate
de conflicte, frustrări sau nevoia
de afirmare a independenței.
Uneori ei pot apela la consum de tutun,
alcool sau droguri, mai ales dacă au văzut
adulți în jurul lor, comportându-se similar,
atunci când sunt supărați sau furioși.

Abilități necesare facilitatorului:
−− Să cunoască particularitățile
psihologice ale grupului de
vârsta căruia i se adresează
−− Să cunoască problemele cu care
se confruntă preadolescenții

−− Să dovedească în comportament că
apreciază sănătatea personală și a
celorlalți, ca pe o valoare esențială.
−− Să evalueze critic efectele
consumului de droguri.
−− Să acționeze în sensul prevenirii
consumului de droguri.

Materiale necesare:
⁃⁃

Fișe

⁃⁃

Pixuri

⁃⁃

Tablă/flipchart

Scenariul didactic

Conținutul activității

Durata

Organizarea activității

Copiii sunt așezați pe scaune în semicerc.

1 min.

Captarea atenției

Facilitatorul îi roagă să denumească drogurile ilicite de care au auzit.

3 min.

Anunțarea temei

Îi anunță că vor vorbi despre consumul de droguri și
consecințele acestuia asupra sănătății și performanței
sociale și intelectuale a adolescenților.

1 min.

Desfășurarea
activității

Facilitatorul folosind prezentarea în Power Point le vorbește copiilor
despre conceptele cheie: drog, consum experimental, abuz de droguri,
dependență de drog (psihologică, fizică ) - vezi Anexa 6.

10 min.

Conversație euristică:
Cunoasteți persoane al căror consum de substanțe (tutun, alcool sau droguri) se
încadrează într-unul dintre nivelurile de consum enumerate? Ce consumă ele?
De ce aleg adolescenții să consume droguri?
Stiți care este cea mai consumată substanță ilegală?

10 min.

Facilitatorul notează răspunsurile elevilor pe table/flipchart
În funcție de răspunsurile elevilor, facilitatorul le prezintă cannabisuldrogul (marijuana) și consecințele consumului de cannabis (v. anexa 7)
Conversație interactivă despre efectele drogului și consecințele acestuia
pe termen mediu sau lung.

Materiale necesare: Tabla/flipchart, cretă,

15 min.

markere, video proiector, ecran proiecție
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Evaluare și încheierea
activității

Evaluare finală a modulului-chestionar de cunoștințe și
atitudini (v. anexa 8)

5 min.

Materiale necesare: chestionare individuale, pixuri
Facilitatorul face aprecieri verbale frontale pentru implicare.

Nivelele consumului de drog. Trebuie subliniat că nu oricine utilizează droguri pentru un anumit timp va dezvolta
imediat și dependența.
Se cunosc câteva nivele ale consumului de substanțe considerate droguri.
Faptul că o persoană manifestă disponibilitate de a dezvolta o dependență la substanțe, depinde de nivelul consumului.

3. Consum experimental. În această categorie,
persoana experimentează substanța, de
obicei în situații sociale, rareori. Prezintă
risc redus de dependență, deși acesta
poate apare. De exemplu un adolescent
poate încerca să fumeze uneori în grupul
de prieteni, fără să repete consumul în alte
situații sau cu alte persoane care fumează.

4. Consum recreațional. Persoana folosește
cantități modeste de drog, în spații sociale,
acolo unde un astfel de consum este
acceptat sau așteptat. Nivelul de consum
al subiectului reflectă grupul său social.
Consumul de alcool la petreceri sau în
cluburi la sfârșit de săptămână reprezintă
un consum tipic recreațional. Riscul de
dependență este încă relativ redus.
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5. Consumul problematic sau abuzul. Persoana
consumă substanțe în mod regulat pentru
a-și reduce disconfortul fizic, psihologic
sau social perceput. Frecvența consumului
crește în general și, de asemenea, crește
și cantitatea folosită. Riscul dezvoltării
dependenței este ridicată la acest nivel.

6. Consumul compulsiv/dependența. Persoana
este preocupată de procurarea și consumul
de drog. În mod frecvent se întâlnește
o toleranță dezvoltată, iar substanțele
și-au diminuat capacitatea de stimulare
a efectelor anticipate. Funcționarea
normală este deteriorată, relaționarea
socială este superficială, persoana
dezvoltă un anume grad de aplatizare iar
orientările vocaționale sau școlare sunt
periclitate sau abandonate. Consumul
prezintă un mare risc pentru sănătate.

III. SUSȚINEREA SESIUNILOR DE INFORMARE

DROGURILE
DE CE CONSUMĂ ADOLESCENȚII DROGURI ILEGALE
Motivele sunt aceleași ca la alcool și tutun: pentru a se relaxa, pentru a se
simți mai bine, pentru a scăpa de tristețe, pentru a scăpa de probleme, pentru
a se integra într-un grup, pentru a se simți mai siguri de ei.
Studiile arată că adolescenții pot cădea foarte ușor victimă dependenței de
droguri. Apare din partea celorlalți presiunea de a consuma droguri. După
ce ai încercat o dată, îți place și devii dependent, nemaiavând posibilitatea
de a alege. Drogurile dau o dependență foarte puternică și, de aceea, este
vital să nu începi să consumi droguri pentru că după aceea va fi foarte
greu să renunți. Nu există medicamente pentru a trata dependența de
droguri. Drogurile provoacă dependență psihologică și fiziologică. Persoana
dependentă de droguri crede că drogul o va face să se simtă mai bine și să-și
desfășoare normal activitatea.
SEMNE ALE DEPENDENȚEI
−−
−−
−−
−−
−−
−−

renunțarea la hobby-uri și sporturi
acordarea unei atenții scăzute activității școlare
scăderea interesului pentru prieteni și în diferite activități
evitarea unor evenimente sociale importante
implicarea în bătăi
furtul sau munca peste program pentru
a cumpăra mai multe droguri
−− înmulțirea stărilor de euforie
Dacă observi unul dintre aceste semne la tine sau la un prieten, aproape sigur
este vorba de dependență. Găsește un consilier care să te ajute.
Sevrajul este un sindrom de abstinență, manifestat printr-o puternică
suferință fizică și psihică, specifică perioadei de încetare, de către persoana
aflată în această stare, a consumului de substanțe care i-au indus starea de
dependență.
Toleranța este fenomenul de adaptare a organismului consumatorului, la
prezența unei substanțe denumite generic „drog”.
RECUPERAREA
Recuperarea este un proces invers celui de dependență. Necesită mult timp
și multă hotărâre. Durata diferă în funcție de personalitatea fiecăruia și de
modalitatea de abordare a problemei. Există câteva trăsături comune ale
procesului de recuperare:
−− mai întâi trebuie să recunoști că ai o problemă și trebuie
să decizi să renunți. Poți face acest lucru supravegheat
de un medic. Dependența nu poate fi „vindecată”, ea
poate fi doar oprită din evoluție cu ajutorul tău.
−− experții recomandă abstinența totală în
timpul procesului de recuperare.
−− trebuie să elimini toxina din corpul tău. Acesta se numește
dezintoxicare. Aceasta se poate realiza numai cu ajutor medical.
−− majoritatea persoanelor ce parcurg procesul de recuperare
reușesc să stea departe de droguri tot restul vieții.
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Adolescenții trebuie să-și asume responsabilitatea pentru viața lor. Chiar
dacă apare o recădere, poți oricând decide să renunți. Cere ajutorul
părințiilor, profesorilor, consilierilor școlari. Caută un consilier specializat
în dependența de droguri. Intră într-un grup de suport, vei observa că mai
există și alții care luptă să se elibereze din ghearele dependenței și mai presus
de toate, nu renunța. Poți să reușești!
CANNABIS (MARIJUANA)
Origine – marijuana și hașișul se obțin dintr-o plantă numită canabis sau
cânepă indiană. Marijuana se obține din frunzele și florile uscate de canabis,
iar hașișul din rășina rezultată.
Acest drog este obținut din frunzele unei plante. Frunzele și florile de cannabis
sunt uscate si fumate sau mâncate sau băute pentru a produce efecte
halucinogene. Marijuana va dizolva grăsimea și, de aceea, se va depozita în
țesuturile grase. Acesta este un lucru foarte dăunător întrucât concentrația
cea mai mare de celule grase din corpul uman se află în creier, plămâni, ficat
și organele reproducătoare.
În toate aceste organe marijuana acționează ca o toxină distrugând celule
vitale. Ingredientul activ din marijuana care provoacă majoritatea efectelor
acestora este Delta-9-tetrahidrocanabinol. Marijuana este un drog halucinogen, dar acționează și ca depresiv sau ca stimulent.
Efectele sale sunt:
−− tulburarea percepțiilor vizuale, tactile și auditive
−− timpul pare să treacă mai încet sau apare o
percepție distorsionată a timpului
−− ai impresia că ideile tale sunt mai multe și mai interesante
−− scăderea temperaturii corpului
−− creșterea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale
−− stimularea apetitului
−− pierderea voinței și motivației
−− scăderea energiei și apariția paranoiei
−− crize de panică
Pentru adolescenți apar și alte efecte negative:
−− scăderea capacității școlare
−− scăderea concentrării
−− pierderea interesului pentru hobby-uri
−− paranoia și sentimente de teamă
−− dependență de marijuana
−− incapacitatea de a acționa fără marijuana

Atenție!
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de
droguri clasifică substanțele supuse controlului național în droguri de risc
și droguri de mare risc, în funcție de criteriul pericolului pe care îl prezintă
consumul ilicit al acestora pentru sănătatea persoanei și sănătatea publică.
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Drogurile de risc sunt acele substanțe care sunt înscrise în tabelul nr. III, în
categoria lor regăsindu-se diazepamul, cannabis, rezina de cannabis, uleiul de
cannabis, etc.
⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

⁃⁃

„Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea,
extragerea, prepararea, transformarea, oferirea,
punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea
cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea,
cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind
circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu
închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.”
„Introducerea sau scoaterea din țară, precum și importul
ori exportul de droguri de risc, fără drept, se pedepsesc
cu închisoare de la 10 la 12 de ani și interzicerea
unor drepturi. Dacă faptele prevăzute mai sus privesc
droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de
la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.”
„Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea,
extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau
deținerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept,
se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda.”
„Punerea la dispoziție, cu știință, cu orice titlu, a unui local,
a unei locuințe sau a oricărui alt loc amenajat, în care are
acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea
consumului ilicit în asemenea locuri se pedepsește cu
închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.”
„Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanți chimici toxici
unui minor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”
„Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice
mijloace, dacă este urmat de executare, se pedepsește
cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Dacă îndemnul nu este
urmat de executare, pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani
sau amendă. Dacă faptele prevăzute mai sus au avut
ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea
de la 10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.”
„Consumul de droguri aflate sub control național, fără
prescripție medicală, este interzis pe teritoriul României.“
„Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control
național poate fi inclusă, cu acordul sau, într-un program
integrat de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.”
„Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea,
extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea
în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice
titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea,
deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor
de mare risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare
de la10 la 20 de ani și interzicerea unor drepturi.”
„Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea,
extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau
deținerea de droguri de mare risc pentru consum propriu,
fără drept, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 5 ani.”
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Chestionar de evaluare modul cls.V-VIII
Bifează cu “X” care consideri că reprezintă răspunsul tău/corect la întrebările următoare:
I)

Fumatul pasiv este:

1) Fumatul cel mult a cinci țigări pe zi.
2) Se referă la persoanele care sunt nevoite să trăiască și să lucreze
într-un mediu viciat de fumul rezultat din țigările altora.

II)

Fumatul activ este:

1) Fumatul doar la anumite ocazii.
2) Inhalarea fumului provenit de la propria țigaretă.

III)

Beție înseamnă:

1) Consum de alcool în cantitate exagerată, în timp scurt.
2) Consum de alcool, pe timp îndelungat.

IV)

Drogul este:

1) O substanță licită sau ilicită, foarte necesară/benefică organismului,
fără a induce dependență.
2) Este substanța licită sau ilicită, al cărei consum, determină fenomene
de dependență și toleranță.

V)

Dependența
de drog este:

1) Fenomenul caracterizat prin întreruperea/oprirea/stoparea utilizării
drogului din diferite motive.
2) Fenomenul caracterizat prin nevoia imperioasă sau persistentă de a
continua utilizarea drogului, ignorând consecințele în plan fizic, psihologic și social în scopul obținerii unei stări de bine, sau pentru a evita
starea de disconfort, generată de întreruperea consumului substanței
respective.

VI)

Toleranța sau
obișnuința, față
de drog este:

1) Fenomenul de adaptare a organismului consumatorului, la prezența
unei substanțe denumite generic „drog”.
2) Fenomenul inadaptării organismului la consumul de droguri.

VII) Sevrajul (sindrom
de abstinență sau
de dezintoxicare)
reprezintă:

1) Reacția organismului la mărirea dozei de drog.

VIII) Cannabis
(Marijuana) este:

1) obținută dintr-o plantă numită canabis sau cânepă indiană.

2) Un ansamblu de simptome fizice și psihice, ce apare la întreruperea
administrării unei substanțe psihoactive, la administrarea unei doze
insuficiente din acea substanță.

2) obținută din substanțe chimice realizate în laborator.
IX) Cannabis (Marijuana)

1) conform legii este un drog legal.
2) conform legii un drog ilegal.
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III.4. Clasele IX-XII
Metode si tehnici de lucru
Mulți adolescenți la această vârstă au avut deja ocazia să ia decizii
referitoare la experimentarea consumului de droguri. Adolescenții de
astăzi sunt informați prin intermediul internetului despre consumul
de droguri, au informații nu numai despre diferite droguri dar si
în legătură cu efectele lor. Ei asistă la multe situații când colegii
lor folosesc medicamente fără prescripție sau diferite substanțe
psihoactive cu sau fără consecințe evidente sau imediate.
Pentru a rezista la presiunea de grup, adolescenții trebuie să
primească mai mult decât un mesaj general de a nu folosi diverse
substanțe. De asemenea, este necesar să menționăm modalitățile prin
care drogurile afectează funcționalitatea, performanțele și sănătatea.
Adolescenții au tendința de a fi idealiști și sunt bucurosi că
pot contribui la o lume mai bună. Apelează la adolescent
subliniind că evitarea drogurilor ilegale ajută ca orașul tău
să devină sigur, un loc mai bun, și cum fără droguri are mai
multă energie pentru activitate de voluntar după școală pentru
îndrumare copiilor mai mici si activități comunitare.
Este important ca părinții, profesorii să laude și să încurajeze
comportamentul pro-activ al adolescenților, implicarea lor
ca voluntari în viața comunității lor. Adolescentul poate
fi, de asemenea, impresionat de importanța de a servi
ca un bun model pentru sora sau fratele mai mici.
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Planuri de lecție
Activitatea 1
Titlul: „Consumul de droguri – beneficii și riscuri”

−− Să prezinte fiecare tip de
drog în mod obiectiv.

Concepte cheie:

−− Să demonstreze toleranța,
răbdare și empatie.

⁃⁃

⁃⁃

Este adesea dificil să se discute
despre droguri ca având și beneficii,
în termeni de căutare a unor efecte
pozitive (relaxare, plăcere, energie).
Adolescenții adesea încep să consume
droguri întrucât sunt atrași de ceea ce ei
sau prietenii lor numesc efecte căutate
sau pozitive, necunoscând și efectele
negative ale consumului de droguri.

Abilități necesare facilitatorului:
−− Să cunoască particularitățile
psihologice ale grupului de
vârsta căruia i se adresează.
−− Să cunoască principalele
droguri consumate, efectele și
consecințele lor negative.

Obiective operaționale
La finalul activității copiii vor putea:
−− Să cunoască avantajele și
dezavantajele fiecărui drog.
−− Să evalueze critic, punând în balanță,
efectele consumului de droguri.
−− Să acționeze în sensul prevenirii
consumului de droguri.

Materiale necesare:
⁃⁃

Fișe

⁃⁃

Pixuri

⁃⁃

Tablă/flipchart

Scenariul didactic

Conținutul activității

Durata

Organizarea activității

Elevii sunt asezați pe scaune în semicerc (recomandat).

1 min.

Captarea atenției

Facilitatorul îi roagă sa denumească drogurile ilicite de care au auzit.

3 min.

Anunțarea temei

Îi anunță că vor vorbi despre consumul de droguri și
consecințele acestuia asupra sănătății și performanței
sociale și intelectuale a adolescenților.

1 min.

Desfașurarea
activității

Facilitatorul folosind prezentarea în Power Point le vorbeste copiilor
despre conceptele de efecte pozitive și negative în consumul de droguri.

10 min.

Conversație euristică:
De ce aleg adolescenții să consume droguri?
Care sunt cele mai folosite substanțe ilicite, numite și droguri?
Facilitatorul notează răspunsurile elevilor pe tablă/flipchart.
În funcție de raspunsurile elevilor, facilitatorul le prezintă
drogurile: cannabis, MDMA (ecstasy), heroină, cocaină,
halucinogene și NSP - noi substanțe psihoactive (denumite
impropriu etnobotanice sau legale) (v. anexa 9)
Conversație interactivă despre efectele pozitive și negative ale fiecărui
drog în parte și consecințele acestora pe termen mediu sau lung.
Facilitatorul împarte clasa în două grupuri, fiecare
grup primind o coală de flipchart. (v. anexa 10)
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Grupul 1 notează efectele căutate ale fiecărui drog prezentat.
Grupul 2 notează efectele negative ale fiecărui drog prezentat.
Discuție în grupul mare se prezintă, alternativ, efectele
căutate și cele negative ale drogurilor.

Evaluare și încheierea
activității

Materiale necesare: Tablă/flipchart, cretă,
markere, video proiector, ecran proiecție.

20 min.

Elevii oferă feed-back după modelul: 1-1-1

10 min.

1 idee care mi-a rămas în minte
1 idee pe care deja o știam
1 idee care m-a surprins
Facilitatorul face aprecieri verbale frontale pentru implicare.

Clasificarea drogurilor
După regimul juridic al substanțelor:
−− Droguri legale: alcoolul, cafeina,
nicotina și medicamentele.
−− Droguri ilegale: cannabis,
heroina, ecstasy, LSD etc.
După originea produsului:
−− Produse naturale (cannabis, etc.);
−− Produse de semi-sinteză (heroina, etc.);
−− Produse de sinteză (ecstasy, LSD, etc.).
După dependența generată:

Cannabis
Efecte pe termen scurt: Somnolență,
apatie sau dorința imperioasă de a
râde, creșterea apetitului alimentar,
dificultăți în perceperea timpului scăderea capacității de concentrare și memorare, accelerarea
bătăilor inimii, înroșirea ochilor, absența inhibițiilor
(sentimentul de creștere/stimulare a creativității),
paranoia, sugestibilitate crescută, neliniște
Efecte pe termen lung: Apariția bolilor cronice
pulmonare, scăderea concentrației de testosteron la
bărbați, fertilitate scăzută.

−− - Droguri ce creează dependență fizică;
−− - Droguri ce creează dependență psihică;
−− - Droguri ce creează dependență
mixtă- fizică și psihică
După efectul produs asupra
Sistemului Nervos Central:
−− Produse care deprimă activitatea sistemului
nervos: heroină, morfină, sedative
−− Produsele care stimulează
activitatea sistemului nervos
⁃⁃

⁃⁃

Stimulenți minori: nicotina cafea,
ceai, cacao, coca-cola etc
Stimulenți majori:
amfetaminele și cocaina;

MDMA (Ecstasy) și amfetamine
MDMA (Ecstasy) Efectele durează de
la 4 până la 6 ore și apar cam după 20 de
min de la consum.
Aceste efecte sunt:
−− Creșterea frecvenței pulsului, a
temperaturii corpului, a tensiunii arteriale,
a încrederii de sine, sentimente de iubire,
de bine, de fericire, pierderea apetitului
−− Creșterea dozei nu duce la creșterea
stării de bine ci cauzează convulsii,
comportamente iraționale,
halucinații, insomnia, anxietatea.

−− Produsele care perturbă activitatea
sistemului nervos (halucinogene):
cannabis, LSD., mescalina, DMT etc.
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Pe termen lung consumul de ecstasy afectează memoria,
au loc tulburări ale somnului, ale procesului de gândire,
ale funcțiilor sexuale, ale simțurilor și ale durerii.

Pe termen lung: apar perforații ale mucoasei nazale și
eczeme în jurul nărilor, pierderea greutății, fața palidă,
amețeli, stări de vomă, excitabilitate, halucinații paranoice.

Amfetaminele – asemănătoare ca structură chimică
MDMA

Consecințe: probleme cardiovasculare, neurologice
(accidente vasculare), pulmonare, tulburări psihice(depresie, anxietate), comportament violent sau chiar criminal.

Efecte psihice: - stimulează funcțiile; senzație de fortă,
veselie, încredere în sine; anxietate, agitație, iritabilitate;
panică, sentiment de persecuție; delir, insomnie;
Efecte fizice: - tremurături; creșterea tensiunii; palpitații;
accelerarea respirației; dilatarea pupilelor.
Consumul repetat de doze mari duce la comportamente compulsive si repetitive.

Heroina
Efecte:
−− Se micșorează pupila, greață,
încetinirea ritmului cardiac și
creșterea a temperaturii corpului.
Pe termen lung, pot apărea
tulburări intestinale, urinare, hepatita virală,
pneumonii. Supradozarea poate fi fatală.
−− Sevrajul se manifestă prin secreție nazală,
lacrimală, sudoripară, spasme, dureri
musculare, diaree, deshidratare.
Efecte căutate: euforie, căldură, relaxare, senzația de bine.
Riscurile cele mai des întâlnite sunt următoarele:
−− În plan psihologic : alterări ale
personalitătii; alterări cognitive, probleme
de memorie; anxietate, stări de tip depresiv.
−− În plan fiziologic : scăderea in
greutate; constipatie; carii dentare;
anemie; inhibarea apetitului.

Cocaina
Efecte: excitant care înlătură
simptomele oboselii; la scurt timp
după prizare (cca 20 min) induce o
stare de euforie, încredere în sine și
dă impresia unei capacități mărite a
funcțiilor intelectuale.
Pe termen scurt: stare de agitație și de instabilitate,
tulburări de judecată și de comportament, transpirație,
dilatarea pupilelor. La doze puternice apar convulsii,
paranoia, episod psihotic.

62

Halucinogene
Consumatorii experimentează euforie,
percepții distorsionate ale culorilor,
halucinații, sinestezie, schimbări dramatice de dispoziție. Halucinațiile pot avea un
conținut pozitiv (good trip) sau terifiant,
înspăimântător (bad trip).
Efecte fizice: creșterea temperaturii corporale și a
tensiunii arteriale.

NSP- Noi substanțe psihoactive
Droguri cu proprietăți stimulatoare.
Efecte fizice: tahicardie, hipertensiune
arterială, creșterea temperaturii corporale,
transpirații puternice, pupile modificate și mișcări
involuntare ale ochilor (nistagmus), încleștarea
maxilarului (dificultăți de deschidere a gurii, scrâșnitul
dinților), insomnie, agitație, anorexie, greață și vărsături.
Efecte psihice: stimulare puternică,euforie, sociabilitate
crescută, percepție distoprsionată a culorilor. La
doze mari și /sau utilizare excesivă apar senzații de
depersonalizare, halucinații, pot apărea atacuri de panică
și anxietate generalizată.
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Fișe de lucru
Grup 1 Coală flipchart:

Drogul

Efectele căutate

Cannabis

MDMA (ecstasy) și amfetamine

Heroina

Cocaina

NSP –noi substanțe psihoactive

Grup 1 Coală flipchart:

Drogul

Efectele negative

Cannabis

MDMA (ecstasy) și amfetamine

Heroina

Cocaina

NSP –noi substanțe psihoactive
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Activitatea 2
Titlul: Dezbatere „Consumul de droguri
– argumente pro și contra”
Obiective:
−− Să identifice miturile legate de
diferite tipuri de droguri;
−− Să cunoască realitatea în legătură cu
efectele și consecințele consumului de
droguri, după tipul de substanță consumată.
−− Să clarifice informațiile pe care le
au în legătură cu drogurile.

Concepte cheie:
⁃⁃

⁃⁃

Adolescenții au mai multă încredere
în informațiile primite de la egalii lor,
deși, cel mai adesea, acestea conțin
dezinformări, exagerări sau chiar
distorsionări ale realității obiective.
Adolescenții pot învăța să evalueze
critic aceste informații când li se
prezintă atât argumente „pro”, cât și
„contra” consumului de droguri.

−− Să cunoască principalele
droguri consumate, efectele și
consecințele lor negative
−− Să cunoască legislația în
domeniul drogurilor
−− Să demonstreze toleranța,
răbdare și empatie

Obiective operaționale
La finalul activității copiii vor putea:
−− Să cunoască care sunt convingerile
false sau exagerate în legătură
cu consumul de droguri
−− Să evalueze critic, punând în dezbatere
miturile care sunt vehiculate în
subculture consumului de droguri.
−− Să acționeze în sensul prevenirii
consumului de droguri.

Materiale necesare:
⁃⁃

Fișe

⁃⁃

Pixuri

⁃⁃

Tablă/flipchart

Abilități necesare facilitatorului:
−− Să cunoască particularitățile
psihologice ale grupului de
vârsta căruia i se adresează
Scenariul didactic

Conținutul activității

Durata

Organizarea activității

Elevii sunt asezați pe scaune în semicerc (recomandat).

1 min.

Captarea atenției

Facilitatorul îi roagă sa denumească drogurile ilicite de care au auzit.

3 min.

Anunțarea temei

Îi anunță ca vor vorbi despre toate acele mituri
vehiculate de către adolescenți în scopul de a promova
sau de a valoriza consumul de droguri.

1 min.

Desfășurarea
activității

Facilitatorul formează două echipe de dezbatere, echipa
„pro-consum de droguri” și „echipa contra-consum de
droguri”, din câte 4 elevi. Restul elevilor sunt „jurații”, din acest
„proces”, urmând a stabili în final, prin vot democratic echipa
câștigătoare, cea care a dus cele mai puternice argumente.

5 min.

Echipa „pro” va încerca să argumenteze de ce tinerii de vârsta lor
apelează la consumul de droguri, folosindu-se de mituri despre acestea.
Poate chiar va încerca să facă o pledoarie în favoarea legalizării
anumitor substanțe interzise. Echipa „pro” va primi o listă cu anumite
mituri (credințe distorsionate sau false) în legătură cu consumul
de droguri (v. Anexa 11), fiind încurajați să mai găsească și alte
convingeri false sau exagerate in legatura cu consumul de droguri.
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Echipa „contra” va încerca să aducă contraargumente
și să pledeze împotriva consumului sau legalizării
drogului. Pot folosi și articole din Legea 143/2000.
„Jurații” notează cele mai importante argumente, acordând
câte un punct fiecărui argument real și puternic.
Prelucrare

20 min.

Facilitatorul centralizează argumentele, notându-le pe tablă sau flipchart,
clarificând sau demontând anumite mituri care au fost folosite drept argumente.
Se dezbat opiniile pro și contra și se desemnează echipa câștigătoare.

Materiale necesare: Tablă/flipchart, cretă,
markere, video proiector, ecran proiecție.
Evaluare și încheierea
activității

Elevii oferă feed-back după modelul: 3-2-1

10 min.

3 idei interesante
2 idei care nu m-au convins
1 concluzie cu care plec
Facilitatorul face aprecieri verbale frontale pentru implicare.

Mituri despre droguri
MIT: Marijuana nu este dăunătoare deoarece este
„naturală” și vine dintr-o plantă.
ADEVĂR: Fumul de Marijuana conține compuși similari
celor care cauzează cancer pulmonar, asemeni tutunului,
uneori chiar în concentratii mai mari.
MIT: Este bine să utilizați marijuana atât timp cât nu
sunteți un utilizator cronic.
ADEVĂR: Utilizare ocazională poate duce la utilizarea
frecventă – dependență în anumite situații.

dependent de heroină, poti trece în cele din urmă la
injectarea de droguri, deoarece este mai ieftin, cu efect
mai puternic si mai rapid.
MIT: Drogurile nu sunt chiar atât de periculoase și mă
pot descurca.
ADEVĂR: Consumul de droguri este extrem de imprevizibil și afectează oamenii în mod diferit. Oricine poate
deveni dependent de droguri.
MIT: Toată lumea o face.

MIT: Deoarece la prizarea heroinei nu ai nevoie de ace,
nu este foarte riscantă.
ADEVĂR: Heroina este periculoasă indiferent de modul
în care aceasta este administrată. Odată ce ajungi

ADEVĂR: Statistic este improbabil ca majoritatea
populației să folosească droguri. Folosește studiile in
domeniu.
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Activitatea 3
Titlul: „Despre droguri, durere, dependență”

−− Să poată oferi alternative/
soluții sigure la problemele
emoționale ale adolescenților

Concepte cheie:

−− Să demonstreze toleranță,
răbdare și empatie

⁃⁃

⁃⁃

Pe măsură ce cresc, copiii, au adesea
probleme emoționale generate
de conflicte, frustrări sau nevoia
de afirmare a independenței.
Uneori ei pot apela la droguri, mai ales
dacă și-au văzut prietenii, comportându-se
similar, atunci când sunt supărați sau furioși.

Abilități necesare facilitatorului:
−− Să cunoască particularitățile
psihologice ale grupului de
vârsta căruia i se adresează
−− Să cunoască problemele emoționale
cu care se confruntă adolescenții

Obiective operaționale
La finalul activității copiii vor putea:
−− Să identifice factorii de risc care pot
conduce la consumul de droguri;
−− Să găsească soluții sigure, alternative
la consumul de droguri.

Materiale necesare:
⁃⁃

Chestionare de evaluare finală a modulului

⁃⁃

Pixuri/ coli

⁃⁃

Tablă/flipchart

⁃⁃

Videoproiector/ecran de proiecție

Scenariul didactic

Conținutul activității

Durata

Organizarea activității

Elevii sunt asezați pe scaune în semicerc (recomandat).

1 min.

Captarea atenției

Facilitatorul îi roagă să enumere motivele pentru care un tânăr poate
începe să consume droguri.

3 min.

Anunțarea temei

Îi anunță că vor vorbi despre cauzele consumului
de droguri în rândul adolescenților.

1 min.

Desfășurarea
activității

Facilitatorul le citește următorul fragment, proiectat
pe ecran cu ajutorul videoproiectorului.

5 min.

10 ani la rând, în fiecare dimineață, Matei s-a trezit cu gândul la droguri.
„De unde să le iau?”, „Cu ce bani?”, „Nu cumva mi-a mai rămas ceva din
doza de-aseară?” au fost întrebările cărora tânărul a încercat să le găsească
răspuns încă de la 14 ani. Nu-și găsea liniștea, nu-i era „bine” până când
nu vedea pulberea albă sub ochi. Căsătorit fiind, a ales drogurile în locul
familiei și s-a ales praful de tot ceea ce părea că îi va da șansa unui început
bun. Chinul patimii albe a început pentru Matei odată cu plecarea mamei
în lumea drepților. Toți membrii familiei au fost afectați - tatăl și cei trei
frați mai mari -, însă doar mezinul s-a comportat ca și cum pierderea acelei
femei prevestea chinul care avea să-i marcheze întreaga viață. Fără să-și
dea seama, s-a trezit singur. De dimineață până seara, tatăl era plecat la
serviciu. Frații mai mari își vedeau, fiecare în parte, de familiile și problemele
lor. Cel mai adesea se auzeau la telefon. Se vizitau din când în când. E greu
să rămâi de unul singur față în față cu suferința. Te simți ca pe un câmp
de bătălie pustiit, pârjolit, care urmează a fi asaltat de o luptă din care
poți ieși victorios dacă ai arme potrivite la tine și o mână de camarazi care
să-ți sară în ajutor. Matei nu a știut să-și aleagă prietenii. A pierdut prima
bătălie. Și pe a doua… Mai rău, cu timpul, durerea i s-a topit în patimă.
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“Am început să ies tot mai des cu băieții din cartier. Am intrat în anturajul
lor. Îl vedeam ba pe unul, ba pe altlul că lua droguri și mă simțeam
aiurea printre ei, eu fiind singurul care nu consumam. La început, mi-a
fost frică să accept. Nu s-au lăsat până nu m-au convins. Am cedat.
De prima dată am început cu heroină, direct în venă. Mi-a fost foarte
rău, am vomitat încontinuu. Aveam 14 ani”…, spune Matei.
Prelucrare:

30 min.

Facilitatorul îi împarte pe elevi în patru grupuri fiecare grup fiind
solicitat să-i scrie câte o scrisoare lui Matei, răspunzând la întrebările:
Cum poate acum fi ajutat Matei?
Ce ați fi făcut în locul lui?
Ce alternative sigure ar fi avut la îndemână Matei?
Ce mesaj credeți că vrea să transmită Matei?
Ce mesaj ați vrea să-I transmiteți voi lui Matei?
Timp de lucru în grup: 15 minute
Citirea scrisorilor în fața clasei: 15 minute

Materiale necesare: Tablă/flipchart, cretă,
markere, video proiector, ecran proiecție

Evaluare și încheierea
activității

Evaluarea finală a modulului - se distribuie un
chestionar de cunoștințe și feed-back- Anexa 12

10 min.

Facilitatorul face aprecieri verbale frontale pentru implicare.
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Chestionar de evaluare modul cls. IX-XII
1. Care este definiția drogului?
a.  „orice substanță care, introdusă într-un organism viu poate modifica una sau mai multe funcții ale acestuia”
b.  ,,materia primă de origine vegetală sau animală folosită la prepararea unor medicamente’’
2. De câte feluri sunt drogurile?
a.  care stimulează, deprimă sau perturbă activitatea sistemului nervos central
b.  care stimulează sau deprimă activitatea sistemului nervos central
3. Dați exemple de droguri care stimulează sistemul nervos central.
_________________________________________________________________________________________________________
4. Câte tipuri de dependență cunoașteți?
a.  fizică
b.  psihologică
c.  biopsihică
5. Enumerați 3 motive pentru care adolescenții aleg să consume droguri:
_________________________________________________________________________________________________________
6.Enumerați 3 soluții sigure ca alternative la consumul de droguri
_________________________________________________________________________________________________________
7. Dați o notă de la 0 la 4 utilității informațiilor transmise
▢0

▢1

▢2

▢3

▢4

Inutile

Îmi folosesc în
mică măsură

Doar unele
informații erau
folositoare

Destul de utile

Foarte utile

8. Dați o notă de la 0 la 4 metodelor interactive alese
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▢0

▢1

▢2

▢3

▢4

plictisitoare

Puțin interesante

Le fel ca celelalte
metode

Destul de
interesante

Foarte interesante
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Abraham, P (coord.), Cicu , G, Podaru, D, Moldovan A, M, ( 2004) Prevenire și consiliere antidrog,
Editura Ministerului Administrației și Internelor;
Abraham, P Georgescu, D, Moldovan A, M, Cicu, G, ( 2007) Ghid de prevenire a consumului de droguri
în rândul adolescenților și tinerilor, Editura Detectiv;
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de droguri, care clasifică
substanțele supuse controlului național în droguri de risc și droguri de mare risc, în funcție de criteriul
pericolului pe care îl prezintă consumul ilicit al acestora pentru sănătatea persoanei și sănătatea
publică,.
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și
psihotrope.
Hotărârea Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor
Legii nr. 143/200 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.
Legea nr. 381/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii și combaterii traficului și
consumului ilicit de droguri;
Hotărârea nr. 1915/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, cu
modificările și completările ulterioare.

Definiții generale
Drog: se referă la substanțele psihic active cu
potențial de a da dependență, de origine naturală sau
de sinteză, înscrise în tabelele I-III Aflate sub control
național, fără prescripție medicală.
Clasificare: Drogurile se clasifică în funcție de
gradul de risc pe care îl implică, astfel:
−− droguri cu risc crescut înscrise
în tabelele nr. I și II.
−− droguri cu risc înscrise în tabelul III.
Precursori: se referă la substanțele utilizate în
procesul de producere a drogurilor, înscrise în
tabelul nr. IV.
Substanțe aflate sub control național: se referă
la drogurile și precursorii cunoscuți a avea potențial
de a da dependență sau care pot avea potențial
dăunător social, înscrise în tabelele nr. I-IV.

Utilizator/Consumator: persoana care utilizează
droguri.
Dependent: utilizator de droguri, care în urma
utilizării repetitive și compulsive prezintă consecințe
fizice, psihologice și/sau sociale semnificativ negative,
constatate conform criteriilor medicale, în unul dintre
centrele acreditate în acest sens.
Utilizare/consum: se referă la administrarea/
consumul unui drog, prin înghițire, fumat, injectare,
prizare, inhalare sau alte căi prin care drogul poate
ajunge în sânge.
Abuz: se referă la utilizarea în exces a unui drog care
a determinat deja afectarea stării fizice și/sau psihice
și/sau consecințe sociale dăunătoare, în absența
dependenței, constatate conform criteriilor medicale,
în unul dintre centrele acreditate în acest sens.
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Consum ilicit de droguri: consumul de substanțe
aflate sub control național, fără prescripție medicală.
Dependența: se referă la nevoia imperioasă sau
persistentă de a continua utilizarea drogului, în ciuda
consecințelor serioase apărute în plan fizic, psihologic
și social, în scopul obținerii unei stări de bine sau
pentru a evita starea de rău generată de întreruperea
utilizării.
Toleranța: se referă la necesitatea utilizării unor
cantități crescânde de drog în scopul obținerii acelorași efecte sau apariția simptomelor de abstinență
în cazul menținerii aceleiași cantități sau diminuării
cantității consumate.
Intoxicație acută: o stare tranzitorie ce apare la
scurt timp de la utilizarea drogului cu apariția efectelor specifice, observabilă clinic și/sau paraclinic.

Site-uri web importante și informative
Despre substanțe în general
⁃⁃

http://www.jellinek.nl/

⁃⁃

http://www.drugnet.bizland.com

Alcool
⁃⁃

http://www.niaaa.nih.gov/

⁃⁃

http://www.alcoholmedicalscholars.org/

⁃⁃

http://www.alcoholconcern.org.uk/

Alte substanțe decât alcoolul
⁃⁃

http://www.who.int/substance_abuse/en/

⁃⁃

http://www.nida.nih.gov/

⁃⁃

http://www.ccsa.ca/index.asp

Formare și adunare de date
⁃⁃

http://www.ana.gov.ro

⁃⁃

http://www.asam.org

⁃⁃

http://www.atod.org/english/home.asp

Subiecte specifice

70

⁃⁃

http:://www.emcdda.org

⁃⁃

http://eddra.emcdda.eu.int/

⁃⁃

http://www.q4q.nl/methwork/home2.htm

Supradoza: se referă la utilizarea acelei cantități
de drog suficientă pentru a detemina efecte adverse
acute care pun viața în pericol.
Sindrom de abstinență: se referă la reacția
organismului la întreruperea bruscă a utilizării
drogului, la administrarea de antagonist specific sau
la scăderea cantității de drog față de care s-a instalat
dependența.
Polidependența: Utilizarea a cel puțin două droguri
diferite în condiții de dependență.
Riscuri asociate consumului: se referă la riscurile
individuale și/sau sociale, fizice sau psihologice ce pot
apărea ca urmare a utilizării de droguri.

Note:
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Salvați Copiii România este o organizație de utilitate publică, a cărei
misiune este aceea de a garanta egalitatea de șanse pentru toți copiii,
indiferent de mediul din care aceștia provin, prin utilizarea propriei
expertize, precum și prin activități de lobby și advocacy asupra
factorilor de decizie și mobilizarea liderilor din societatea civilă.
Salvați Copiii promovează de 27 ani drepturile copilului, în acord
cu prevederile Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile
Copilului. Peste1.500.000 de copii au fost incluși în programe educative,
de protecție și asistență medico-socială, de stimulare a
 participării
lor în acțiuni de promovare și recunoaștere a drepturilor lor.
Salvați Copiii este membru al Save the Children International, c ea mai
mare organizație independentă din lume de promovare a drepturilor
copiilor, care cuprinde 30 de membri și desfășoară programe în peste
120 de țări.

Secretariatul General
Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1,
010899, București, România

telefon: +40 21 316 61 76
fax: +40 21 312 44 86

e-mail: rosc@salvaticopiii.ro
web: www.salvaticopiii.ro

