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Abstract 

Cercetările actuale s-au concentrat pe diferite aspecte ale comunicării în mediile 

școlare formale și informale, acoperind etapele timpurii, liceul și învățământul 

terțiar și modul în care acestea pot avea un impact asupra adolescenților din toate 

etapele. Cercetarea sa concentrat, de asemenea, pe examinarea rolului altor 

jucători-cheie din acest domeniu, cum ar fi părinții, familiile, educatorii de la 

toate nivelurile, instituțiile academice, asociațiile de părinți, uniunile studențești, 

guvernele naționale și Uniunea Europeană. Cercetarea a identificat în mod clar 

că comunicarea joacă un rol-cheie în performanța generală a studenților și este 

puternic afectată de capacitatea tuturor jucătorilor de a înțelege impactul acesteia; 

și, prin urmare, concepeți și implementați strategiile adecvate care îi vor ajuta să 

depășească barierele existente și potențiale. În plus, cercetările actuale au 

identificat o serie de alte probleme, cum ar fi impactul agresiunii cibernetice în 

toate etapele adolescentului, necesitatea utilizării tehnologiei informației și a 

sistemelor de comunicare informațională pentru a permite un feedback mai bun 

din partea tuturor participanților implicați. 

Cuvinte cheie: adolescenți, părinți, familii, educatori. Liceu, instituții academice, 

guverne naționale, Uniunea Europeană, tehnologia informației. 
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Capitolul 1 – Formarea identității în perioada adolescenței 

 

1.1. Introducere 

Formarea unui om și în special a unui adolescent trebuie să ia în 

considerare mai multe dimensiuni care să ofere într-adevăr o imagine de 

ansamblu clarificată și să permită o înțelegere mai bună și mai profundă a tuturor 

problemelor relevante care trebuie examinate. Această abordare poate furniza 

tuturor persoanelor interesate cunoștințele științifice relevante care vor susține 

constatările, concluziile și recomandările posibile. Aceasta poate deveni în esență 

un instrument puternic pentru organizațiile publice, private și non-profit; prin 

urmare, trebuie acordată atenția adecvată direcției particulare pentru a permite 

beneficiile relevante care vor conduce la atingerea obiectivelor strategice pentru 

orice societate evoluată. 

Ca urmare, identificarea formării identității în perioada adolescenței ar 

trebui să ia în considerare mai mulți factori personali și social-culturali, cum ar 

fi: 

i. Etapa vieții 

ii. Statut social 

iii. Situație financiară  
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1.2. Introducere în psihologia dezvoltării la adolescenți 

Dezvoltarea unui adolescent este afectată de mediul social-cultural și 

educațional mai larg, împreună cu mediul familial, care constituie cele două 

elemente majore care joacă un rol cheie în viața copiilor. Ca urmare, este esențial 

să identificăm și descrie elemente precum: 

• Identificarea și explicarea dezvoltării fizice, cognitive și emoționale 

care are loc în timpul adolescenței 

• Identificarea și explicarea dezvoltării fizice, cognitive și emoționale 

care are loc la vârsta adultă 

• Identificarea și explicarea diferențelor dintre inteligența fluidă și cea 

cristalizată, ca domeniu principal de preocupare, mai ales atunci 

când aceasta se află într-un stadiu de tranziție în care cerințele 

specializate sunt importante 

• Identificarea și explicarea atitudinilor față de moarte și a celor cinci 

etape ale ciclului Kübler-Ross, ca instrument științific major care 

poate ajuta profesioniștii și adolescenții să depășească problemele în 

funcție de situațiile date 

În ceea ce privește dezvoltarea fizică, socială, emoțională și cognitivă, este 

important să subliniem că domeniile și experiențele de dezvoltare ale 

adolescenților sunt în mare măsură influențate de mai multe experiențe și medii 

în care tinerii sunt afectați, în special în perioada foarte timpurie, etapele vieții au 
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un impact masiv asupra dezvoltării personalității lor. În consecință, următoarele 

dimensiuni pot furniza o mai bună înțelegere a elementelor generale, creând mai 

multe provocări pentru profesioniști pentru a putea oferi sprijinul relevant în 

fiecare etapă dată 

• Dezvoltare fizică – Dimensiunea specială se referă la caracteristicile 

personale, cum ar fi înălțimea, greutatea, precum și alte modificări 

care sunt legate de sistemele scheletice și musculare. Toate acestea 

determină nu numai dezvoltarea fizică, dar pot fi văzute și ca un 

element care afectează restul abilităților și caracteristicilor 

personale, inclusiv nivelul activităților sexuale. Ca rezultat, acest 

element constituie preocuparea principală pentru psihologi, pentru a 

oferi sprijinul relevant pentru tinerii care au nevoie, mai ales atunci 

când aceștia se află în perioada adolescenței în care este necesară o 

atenție specializată pentru a se asigura că problemele vor fi evitate. 

și asigură o dezvoltare ulterioară (Shaffer și Kipp, 2010) 

• Dezvoltare socială – Acesta constituie un alt element important care 

creează mai multe provocări pentru adolescență, deoarece acestea 

sunt afectate de mediul general, aspectul fizic urmând a fi văzut ca 

un aspect fundamental, în special pentru fete, deoarece văd aspectul 

lor personal și fizic ca un instrument major pentru dezvoltarea lor. 

Dezvoltarea socială poate fi asociată și cu Incluziunea și/sau 



13 
 

excluziunea socială; prin urmare, acest lucru trebuie luat în 

considerare în confruntarea cu posibile probleme. Mai mult, 

dezvoltarea socială este legată de capacitatea tinerilor de a se adapta 

la nevoile societății la un nivel adecvat și acest lucru îi poate ajuta 

să devină mai încrezători în ceea ce pot realiza. Încrederea în sine 

este văzută ca o provocare majoră, care poate oferi tinerilor sprijinul 

necesar pentru a se potrivi sarcinilor lor personale, precum și 

cerințelor societății. Acest lucru are o importanță crescândă, mai ales 

atunci când tinerii trebuie să se dezvolte ca personalități și să 

reușească într-un mediu extrem de competitiv. Toate aceste 

probleme menționate mai sus sunt corelate cu dezvoltarea fizică și 

orice încercare de a rezolva anumite probleme trebuie să ia în 

considerare elementele de mai sus, deoarece aceasta va oferi o 

imagine de ansamblu cuprinzătoare (Xie et al., 2002) 

• Dezvoltarea morală – Rolul moralei și al eticii joacă un rol 

important în dezvoltarea tinerilor, deoarece aceștia se confruntă cu 

mai multe provocări pe care le bazează pe valorile lor personale, 

religioase, etnice și alte valori care le caracterizează societățile. 

Impactul dezvoltării morale poate fi urmărit în mai multe aspecte, 

cum ar fi dezvoltarea cognitivă care începe de acasă și se continuă 

în mediul școlar. Dezvoltarea morală a tinerilor este, de asemenea, 

îmbunătățită printr-o serie de activități precum voluntariatul, 
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ajutorul dat sau îngrijirea altora, mai ales atunci când acest lucru se 

referă la probleme extrem de sensibile. În plus, dezvoltarea morală 

și valorile etice sunt afectate de „... rasismul, sexismul, homofobia 

și prejudecățile împotriva persoanelor cu dizabilități, care sunt 

inerent distructive atât pentru individ, cât și pentru societate” (APA, 

2002, p. 13). În plus, aceste valori sunt mai intense în cadrul 

anumitor grupuri de oameni, cum ar fi minoritățile, deoarece găsesc 

aceste activități ca o modalitate de a-și arăta sprijinul față de alte 

persoane și de a dezvolta un sentiment de incluziune socială. În cele 

din urmă, valorile morale sunt identificate în rândul tinerilor care se 

confruntă cu probleme grave de sănătate, cum ar fi dizabilități fizice 

și mentale. Toate cele de mai sus creează o parte importantă care îi 

ajută pe profesioniștii din domeniul sănătății să înțeleagă mai bine 

problemele conexe.   

 

 

 

 

 
 

 



15 
 

1.3. Implicațiile stilului de atașament în adolescență și adult 

 Teoria atașamentului se referă la aspectele particulare, cum ar fi cele 

psihologice, evolutive și etologice, care afectează relațiile dintre oameni și, de 

asemenea, pot avea un impact, pozitiv sau negativ, în relațiile personale. Acest 

impact poate fi identificat în mai multe medii, cum ar fi: 

• Familia în care interacțiunea zilnică și care se referă la probleme 

personale importante poate influența comportamentul oamenilor și 

modul în care îi tratează pe ceilalți, mai ales atunci când se referă la 

aspecte care au o influență emoțională puternică sau sunt preocupați 

de probleme financiare interne 

• Mediul școlar sau de lucru în care indivizii petrec mult timp cu 

colegii lor și, prin urmare, se dezvoltă de obicei o relație strânsă. În 

medii de lucru extrem de competitive, această relație poate influența 

performanța generală 

• Socialul în care indivizii dezvoltă mai multe activități, inclusiv sport 

și muncă voluntară unde nevoia de incluziune socială și nevoia de a 

se angaja în activități care depășesc rutina zilnică sunt mai mari, 

Teoria atașamentului permite înțelegerea unui număr de probleme și 

modalități de progres personal (Westen și colab., 2006).  

Înainte de identificarea posibilelor implicații ale stilului de atașament în 

adolescență și la adulți, este important să se identifice în mod clar stilurile reale 
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de atașament care apar în general. Toate următoarele stiluri de atașament sunt la 

fel de importante și evaluarea lor critică trebuie să ia în considerare elementele 

care se aplică în fiecare situație dată. Acest lucru va permite o mai bună înțelegere 

și evaluare; prin urmare, oferind capacitatea de a ajunge la concluzii mai sigure 

și recomandări practice. Prin urmare, următoarele stiluri de atașament sunt 

identificate și dezvoltate și au o aplicație completă atât în adolescență, cât și la 

adulți: 

• Sigur (autonom) – Oamenii din această categorie se caracterizează 

printr-un nivel ridicat de încredere în sine, simt că aparțin unui 

mediu cald, grijuliu și iubitor, care le oferă sprijinul relevant în 

momentele dificile. În relații, aceste persoane se simt confortabile să 

depindă de partenerii lor și își arată disponibilitatea în momentele 

dificile. Aceștia acceptă nevoile partenerului lor și sunt gata să ajute, 

mai ales în momentele emoționale. Sunt de încredere la nivel 

personal și profesional și arată un nivel ridicat de comunicare.  

• Evitant – Spre deosebire de stilul de atașament anterior, oamenii care 

se încadrează în cel evitant rămân la distanță de ceilalți și, de obicei, 

trăiesc o barieră în relațiile lor, evitând să-și exprime sentimentele 

personale cu privire la o serie de probleme. Nu sunt capabili și evită 

să depindă de ceilalți, chiar și de familia apropiată și de partenerii 

lor și nu reușesc să ofere sprijin altor persoane, ceea ce este mult mai 
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evident în momentele dificile și în multe ocazii poate crea 

dezechilibru psihologic pentru ei și pentru oamenii din jurul lor. 

Important, comunicarea lor este intelectuală și poate fi bună în crize 

și pentru decizii serioase. Mai mult, atunci când devin părinți sunt 

indisponibili din punct de vedere emoțional pentru copiii lor și acest 

lucru poate crea unele obstacole serioase între ei, mai ales atunci 

când copiii au nevoie în momente dificile la școală sau în relațiile 

lor personale. În plus, această distanță dintre ei și copii poate duce la 

crearea unor probleme și bariere suplimentare între ei și partenerii 

lor. Toate acestea îi determină să fie autosuficienți pentru a evita 

intrarea în situația în care vor căuta asistență, nu numai emoțională, 

ci și financiară, deoarece nu se simt confortabil vorbind despre 

emoțiile lor, în special cele negative (Crittenden, 1985).   

• Anxios (Preocupat) – Adolescenții și adulții care se încadrează în 

această categorie sunt, de obicei, nesiguri în relațiile intime, atât la 

locul de muncă, cât și în mediul familial, iar acest lucru poate avea 

un impact negativ asupra stării lor psihologice. Una dintre 

caracteristicile lor majore este că au nevoie în mod constant de 

asigurare cu privire la mai multe probleme și, ca rezultat, aceasta 

poate deveni o situație problematică, nu numai pentru ei, ci și pentru 

oamenii din jur, deoarece aceasta poate deveni o situație plictisitoare 

și incomodă. În plus, ei sunt excesiv de sensibili la activitățile 
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partenerilor lor, mai ales atunci când aceste activități sunt direct 

legate de ei, deoarece în multe ocazii pot simți că acest lucru poate 

fi împotriva lor sau încearcă doar să le ascundă ceva. În ceea ce 

privește comunicarea, care joacă un rol important în relațiile 

interpersonale și profesionale, aceste persoane nu sunt foarte 

cooperante și acest lucru poate crea probleme serioase. Acest lucru 

îi face să creadă că nu greșesc niciodată, iar ceilalți oameni sunt 

întotdeauna cei de care au nevoie pentru a-și asuma vina. În plus, 

persoanele sunt incoerente în relațiile lor și acest lucru poate duce la 

lipsa de încredere din partea altora (Schindler și colab., 2005). 

• Dezorganizat (nerezolvat) – Acesta este ultimul stil de atașament și 

este cel mai complex dintre toți, deoarece persoanele care au 

dezvoltat acest stil de atașament sunt caracterizate de mai multe 

„simptome” care creează provocări pentru profesioniștii din 

domeniul sănătății pentru a le oferi asistență medicală adecvată și 

pentru a-i ajuta să își îmbunătățească viața lor personală, 

profesională și de familie. Una dintre cele mai importante 

caracteristici se referă la faptul că atât mentalitatea lor, cât și emoțiile 

lor sunt nerezolvate; astfel, acest lucru poate fi considerat un început 

negativ în procedura generală de acordare a asistenței, în special în 

adolescență, în care aceștia sunt mai independenți și nu pot tolera 

opiniile altora, care le par a fi o amenințare cu care trebuie să se 
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confrunte cu orice preț. În cele mai multe ocazii le este greu să 

accepte pierderile din trecut și continuă să jelească mult timp. Acesta 

este unul dintre cele mai importante aspecte care îi pot determina să 

devină asociali, chiar și cu persoanele din familia lor apropiată și 

mediul de lucru. Au lipsă de empatie și remușcări, iar agresivitatea 

reprezintă una dintre cele mai importante provocări cu care se 

confruntă. Toate acestea creează un mediu destul de complex pentru 

ei și pentru oamenii din jurul lor (Hesse & Main, 2000). 

Ca rezultat al tuturor identificărilor menționate mai sus, cele mai 

importante implicații ale stilului de atașament și, în consecință, teoria care susține 

stilurile particulare, se referă la următoarele: 

• Asigurarea comunicării cu toți oamenii implicați, pe baza propriilor 

nevoi și cerințe particulare, mai ales atunci când acest lucru se referă 

la situații cu adevărat dificile care pot dăuna adolescenței. 

Comunicarea poate crea într-adevăr un fundal cu adevărat important 

pentru asigurarea interesului superior al adolescenților; cu toate 

acestea, acest lucru trebuie dezvoltat în cel mai bun mod posibil 

pentru a evita posibilele probleme. Având în vedere diferitele stiluri 

și canale de comunicare, care fac procedura generală și mai 

complexă, nevoia specială pentru profesioniștii din domeniul 

sănătății are o importanță crescândă. Pe baza conceptului de 
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comunicare, necesitatea abordării fiecărei persoane și a fiecărui grup 

de oameni bazate pe principii particulare, cum ar fi cultural, etnic, 

rasial, orientare sexuală etc., poate oferi într-adevăr beneficiile 

relevante pentru profesioniștii din domeniul sănătății. În caz contrar, 

acest lucru poate fi dezvoltat ca un obstacol real și o implicație gravă 

între profesioniștii din sănătate, adolescenți, adulți și toți ceilalți 

implicați în procedura generală, solicitând cea mai bună abordare 

profesională posibilă (Collins, 1996). 

• Furthermore, the impact of the Bowlby’s Theory which focuses on 

the connections between emotion, and social functioning can also be 

seen as a possible implication shall the appropriate measures are put 

in place in order to avoid possible problems. In addition, the 

particular Theory creates further challenges that need to be identified 

by the Families & Parents in order to provide the relevant support to 

both the Adolescence and the Adults, especially when these two 

parties are in distance and communications seems to be rather 

impossible.  

In order to ensure the elimination of all the above-mentioned implications 

(emotional and social), the Families & Parents must ensure the application of: 

▪ Coerența gândirii în cadrul celor două părți pentru a evita o 

posibilă neînțelegere reciprocă și pentru a dezvolta canale de 



21 
 

comunicare mai bune, cu accent pe situațiile dificile în care 

este identificată tensiunea emoțională 

▪ Recunoașterea rolului semnificativ pe care îl pot juca adulții, 

deoarece sunt mai maturi, de obicei au o percepție mult mai 

bună asupra realității și pot deveni o sursă de comunicare 

deschisă și eficientă și flux de idei între ei, adolescenți și 

desigur, profesioniștii din domeniul sănătății 

▪ Promovarea bunăstării tuturor părților implicate, deoarece 

acest lucru poate crea un mediu mai pozitiv, necesar pentru 

eliminarea implicațiilor potențiale. Dat fiind faptul că 

adolescența și adulții au o percepție destul de diferită asupra 

conceptului de „bunăstare”, profesioniștii din domeniul 

sănătății trebuie să aplice practici care să poată identifica 

diferențele și implicațiile potențiale și să dezvolte un mediu 

durabil pentru persoanele care au nevoie. 

▪ Respond to the needs that both groups are facing, as this can 

create a rather positive environment, and enable the young 

people and their families to become more effective, avoid 

unnecessary conflict, and ensure that a high level of trust shall 

prevail within their relationships 

▪ Răspunderea la nevoile cu care se confruntă ambele grupuri, 

deoarece acest lucru poate crea un mediu destul de pozitiv și 
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le permite tinerilor și familiilor lor să devină mai eficienți, să 

evite conflictele inutile și să se asigure că un nivel ridicat de 

încredere va prevala în relațiile lor.  

Aplicarea proceselor de monitorizare și evaluare ca parte integrantă a 

procedurii generale. Acest lucru va ajuta la evitarea unei posibile pierderi a 

controlului asupra procedurii generale și va asigura că lucrurile merg așa cum a 

fost planificat și, cel mai important, se pot aplica măsuri corective acolo unde este 

necesar. Acest lucru este de o importanță primară, iar monitorizarea și evaluarea 

nu pot fi subminate, deoarece pot duce la probleme și pot crea un mediu negativ. 

Abordând critic această problemă particulară, este vital să identificăm 

faptul că implicația majoră derivă din faptul că adolescența și adulții au percepții 

diferite despre o serie de probleme și despre maturitatea și experiența pe care o 

au adulții. Acest lucru nu poate fi înlocuit și constituie un atu serios pe care 

părinții îl pot folosi pentru a asigura interesul superior al tinerilor și al familiilor 

acestora. În plus, acest lucru permite dezvoltarea unor canale de comunicare mai 

eficiente, care vor stabili în mod esențial fundalul care îi va ajuta pe toți să devină 

mai conștienți de realitate și de modul în care situațiile improbabile pot fi 

confruntate. 

Dat fiind faptul că adulții trebuie să demonstreze un nivel mai ridicat de 

maturitate, deoarece sunt responsabili din punct de vedere etic și legal față de 

tineri, identificarea rădăcinilor problemelor, precum și punerea în aplicare a 
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măsurilor relevante, trebuie să constituie o prioritate pentru părinți, profesori 

tutori, profesioniști în domeniul sănătății. Aceștia își pot asuma responsabilitatea, 

care va oferi tuturor celorlalți participanți cunoștințele și asistența 

corespunzătoare pentru a deveni mai extrovertiți și a-și exprima sentimentele, 

indiferent de stilul de atașament în care se încadrează.  
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1.4. De ce adolescența este o perioadă determinantă pentru formarea 

identității 

Este într-adevăr un fapt științific că perioada adolescenței joacă un rol vital 

în formarea generală a identității care definește într-o mare măsură restul vieții 

unui anumit grup de oameni și le creează posibilitatea de a se asigura că viitorul 

va fi stabilit într-adevăr într-o manieră pozitivă, dacă vor fi puse în aplicare 

acțiunile adecvate. Mediul general în care adolescența este dezvoltată pentru 

fiecare persoană poate fi într-adevăr considerat ca un factor determinant care 

poate conduce la formarea identității generale.  

Formarea Identității se referă, desigur, la: 

• Familia și în special părinții care au nevoie să dezvolte cele mai 

bune abilități posibile pentru a influența pozitiv formarea identității 

adolescentului și pentru a ajuta tinerii să devină mai creativi și mai 

încrezători în sine, mai ales atunci când se confruntă cu situații cu 

adevărat dificile. Acest lucru este și mai important atunci când 

copiii trăiesc în familii cu un background defavorizat, ceea ce 

creează probleme suplimentare, precum cele financiare 

• Mediul școlar care poate fi considerat a doua familie pentru 

adolescenți și are datoria oficială de a sprijini adolescenții fapt ce 

va determina caracterul. În această procedură, impactul educatorilor 

este esențial și este foarte necesară atenția la detalii, cu accent pe 
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nevoile personale și caracteristicile fiecărui adolescent. Factorii de 

mai sus, care, desigur, nu sunt singurii, creează un fundal important 

în care este structurată formarea identității și pot avea un impact 

asupra „Eului” oricărui individ și desigur, la adolescenți care se află 

într-un moment foarte sensibil al vieții lor (Marcia, 1966).  

Având în vedere impactul pe care îl are mediul școlar asupra tinerilor, în 

special în societățile contemporane, toate cele de mai sus pot fi abordate și 

evaluate cu ușurință. Coordonarea familiei și a activităților școlare poate fi 

considerată o etapă importantă în procedura generală și poate crea în esență un 

„zid” de sprijin stabil care îi va ajuta pe tineri să își formeze cu succes identitatea. 

 De ce adolescența este o perioadă determinantă pentru formarea 

identității? Răspunsul se referă la:  

Având în vedere impactul pe care îl are mediul școlar asupra tinerilor, în 

special în societățile contemporane, toate cele de mai sus pot fi abordate și 

evaluate cu ușurință. Coordonarea familiei și a activităților școlare poate fi 

considerată o etapă importantă în procedura generală și poate crea în esență un 

„zid” de sprijin stabil care îi va ajuta pe tineri să își formeze cu succes identitatea. 

 De ce adolescența este o perioadă determinantă pentru formarea 

identității? Răspunsul se referă la: 
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• Socializare primară (familie, grupuri de colegi) – În cadrul 

conceptului particular, familia și prietenii apropiați au cel mai mare 

nivel de influență și pot ajuta tinerii să-și depășească problemele și 

să stabilească o identitate solidă, ca o procedură de comunicare 

informală. 

• Socializare secundară (instituții de învățământ) – Acest concept se 

referă la mediul formal al școlii în care educatorii au un rol 

important; cu toate acestea, în același mediu, impactul prieteniei 

este, de asemenea, vizibil și duce la un nivel ridicat de influență și 

crearea unui mediu pozitiv. 

• Rușinea și reglarea experienței rușinii care poate duce la sentimente 

și rezultate atât pozitive, cât și negative și care poate influența tinerii 

timp de mulți ani, deoarece pot vedea acest lucru ca o oportunitate 

de îmbunătățire sau consideră acest lucru ca un obstacol care nu 

poate fi confruntat 

• Sistemul de credințe referitor la cursul vieții cuiva, care include 

aspecte importante ale vieții, cum ar fi „Simțul punctualității 

evenimentelor din viață” și „Percepția punctelor de cotitură ale 

vieții”, care, în funcție de asistența pe care o vor primi din mediul 

lor formal și informal, pot ajuta (sau nu), pentru a deveni mai 

eficienți și responsabili 



27 
 

• Integrarea cu mediul social în care pot fi capabili să-și dezvolte 

propriile abilități și abilități unice și, de asemenea, să identifice dacă 

se pot îmbunătăți în anumite domenii. Acest lucru îi poate ajuta, de 

asemenea, să decidă despre viitorul lor în ceea ce privește calea 

academică, care, evident, poate determina personalitatea și 

identitatea lor (orientare pozitivă) 

• Asimilarea care constituie un aspect fundamental în dezvoltarea 

personală și profesională și progresia caracterului. Asimilarea se 

referă la procesul de preluare și înțelegere deplină a informațiilor sau 

ideilor; prin urmare, permite progresia generală a personalității 

(orientare pozitivă) 

• Marginalizarea care se referă la procesul de a face un grup sau o 

clasă de oameni mai puțin importanți sau retrogradați într-o poziție 

secundară. În astfel de ocazii, tinerii sunt mai predispuși să dezvolte 

identitatea săptămânală a personalității și să devină mai vulnerabili 

în situații dificile în circumstanțe personale și profesionale (orientare 

negativă) 

• Segregare care se referă la acțiunea sau starea de a separa pe cineva 

sau ceva de alții. Rasiale și religioase sunt unele dintre cele mai 

comune forme de segregare și, din păcate, acest lucru poate fi 

identificat în mai multe societăți contemporane, în care stereotipurile 

au predominat (orientarea săptămânală)  
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Adevărata întrebare și provocare în cadrul anumitor forme de orientare 

trebuie să fie rolul profesioniștilor din sănătate și modul în care aceștia pot 

dezvolta canalele de comunicare relevante și adecvate pentru fiecare situație dată, 

pentru a stabili o relație pozitivă și a promova încrederea și empatie care va 

influența și determina pozitiv identitatea adolescentului.  
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1.5. Cum să întărești stima de sine 

Stima de sine constituie o adevărată provocare pentru majoritatea 

oamenilor și, bineînțeles, acest lucru este valabil și pentru adolescenți. 

Dezvoltarea timpurie a stimei de sine poate determina identitatea adolescentului 

și, ca urmare, trebuie acordată atenția adecvată pentru a evita posibilele greșeli 

care vor duce la rezultate negative și consecințe pe termen lung. 

Stima de sine constituie o mare problemă de cercetare științifică pentru 

profesioniștii din domeniul sănătății și se referă la „... sentimentul general al 

valorii de sine sau valorii personale a unei persoane. Cu alte cuvinte, cât de mult 

se apreciază persoana și cât de mult se place. Aceasta implică o varietate de 

credințe despre sine, cum ar fi evaluarea propriului aspect, credințe, emoții și 

comportamente ”(Cherry, 2019, p.1). Stima de sine poate fi ușor privită ca o 

trăsătură de personalitate care are un impact asupra identității. 

Stima de sine în adolescență constituie un aspect provocator și, în general, 

se referă la cele mai importante experiențe și sentimente cu care s-au întâlnit 

tinerii, creând fie un mediu pozitiv, fie un mediu negativ și poate fi văzut ca 

elemente care influențează identitatea lor și relațiile lor.  

Foarte important, respectul de sine în cadrul adolescenței variază în funcție 

de sex, iar aceasta constituie o adevărată provocare pentru părinți și profesioniștii 

din domeniul sănătății, de aceea este importantă identificarea acestor diferențe. 

Aceasta va oferi oportunitatea unei mai bune înțelegeri a fiecărei situații date; 
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prin urmare, aplicarea celor mai bune strategii posibile care îi vor ajuta pe părinți 

să obțină rezultatele scontate. 

În ceea ce privește fetele adolescente, acestea se găsesc, de obicei, într-o 

situație mai vulnerabilă și au o stimă de sine mai mică decât băieții. Aspectul lor 

fizic constituie o adevărată provocare și poate fi un factor determinant care duce 

la un nivel scăzut al Stimei de sine. Dacă acest lucru este combinat cu alte 

probleme din mediul școlar și familial, poate duce la unele situații negative grave, 

ceea ce creează provocări suplimentare pentru părinți. 

Pentru băieți, lucrurile stau diferit; cu toate acestea, provocările rămân 

aceleași. Băieții se luptă de obicei să se conformeze stereotipurilor sociale și acest 

lucru creează o presiune serioasă. Trebuie să-și demonstreze masculinitatea, 

poate deveni un factor determinant negativ care poate duce la un nivel scăzut al 

Stimei de sine. 

Pentru a evita problemele Stimei de Sine, este important să fie identificate 

motivele și, de asemenea semnele, în special în stadiile incipiente, care determină 

adolescentul să se simtă înntr-un anumit mod particular.  

McKnight (2019) a identificat caracteristicile adolescenței care 

experimentează un nivel ridicat și un nivel scăzut al stimei de sine (Tabelul 1.1.). 
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Tabelul 1.1.  Adolescență Nivel ridicat și nivel scăzut al stimei de sine. 

Nivel înalt Nivel scăzut 

Simțiți-vă iubiți și acceptați de cei din 

jurul lor 

Vedeți-vă ca fiind inferiori celorlalți, 

nerespectați și subevaluați 

Tind să fie optimiști cu privire la 

viitorul lor 

Simțiți-vă nesigur și aveți o teamă 

paralizantă de eșec 

Capabili să își asume responsabilitatea 

pentru propriul comportament și 

decizii 

Adesea le lipsește disciplina, 

angajamentul și capacitatea de a-și 

asuma responsabilitatea 

Cunoaște-ți punctele tari și punctele 

slabe, acceptă criticile, pot să-și 

autocritice și să-și facă față 

problemelor. 

Nu acceptă criticile, le iau personal 

Au stabilitate emoțională și manifestă 

empatie 

Blamează pe alții și au o atitudine 

agresivă, violentă, regresivă, 

antisocială 

Sunt sensibili la nevoile altora Comunică foarte greu  

Sursa: McKnight (2019) 

Toate cele de mai sus sunt într-adevăr câteva probleme serioase care 

trebuie abordate în mod eficient. Pentru a face acest lucru, adolescenții trebuie să 

aplice anumite tehnici despre care se consideră că au unele rezultate excelente, 

acestea putând fi aplicate atât de femei, cât și de bărbați; prin urmare, crearea unui 

fundal destul de pozitiv care să îi ajute pe ei și pe familiile lor  

• Fii tolerant cu tine - Încearcă să eviți toate gândurile negative și 

inutile care creează obstacole 
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• Tu știi cine ești - Nu te mai compara cu ceilalți și concentrează-te 

asupra propriilor obiective, evitând să pierzi timp 

• Fă mișcare - Exercițiile fizice pot avea un impact și pot deveni o 

motivație serioasă 

• Nimeni nu este perfect - Trebuie să înțelegi că toți oamenii pot 

eșua cu unele dintre sarcinile lor 

• Amintește-ți că toată lumea face greșeli - Greșelile te ajută să te 

îmbunătățești, așadar, vezi partea pozitivă a lucrurilor 

• Concentrează-te pe ceea ce poți schimba - Investiți-vă timpul în 

lucruri care pot fi schimbate și concentrează-te pe acest lucru 

• Înconjoară-te cu o echipă de susținere - Acest lucru te va ajuta să 

dezvolți sentimente positive 
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1.6. O scurtă introducere în fiziologia dezvoltării la adolescenți 

Potrivit lui McAteer și colab. (2017, pp. 4-5) „Dezvoltarea fiziologică a 

fost definită cuprinzând o gamă largă de sisteme biologice (de exemplu, musculo-

scheletice, nervoase, endocrine, tegumentare, cardiovasculare, respiratorii, 

digestiv, reproductiv) și procese hormonale și biochimice asociate”. 

Definiția de mai sus oferă o imagine de ansamblu clarificată a examinării 

științifice ulterioare a dezvoltării fiziologice a adolescentului și creează 

oportunitatea pentru părinți și familii de a aborda provocările prin implementarea 

unor strategii mai sofisticate și orientate. Toate acestea trebuie să devină o parte 

a gândirii critice serioase, întrucât abordarea științifică generală constituie un 

aspect fundamental în procedura generală, de asemenea, le va permite tinerilor să 

își identifice corpul. Acest lucru îi poate ajuta potențial să stabilească o abordare 

mai pozitivă față de posibile probleme, mai ales atunci când nivelurile scăzute de 

Stima de sine predomină în viața lor. Ca urmare a tuturor celor de mai sus, pot fi 

aplicate stiluri și canale de comunicare mai eficiente, îmbunătățind munca și rolul 

tuturor participanților implicați în cadrul procedurii particulare și contribuind la 

obținerea celor mai bune rezultate posibile pentru tineri. 

McAteer și colab. (2017) au identificat câteva elemente importante care 

sunt asociate dezvoltării fiziologice și, important, sunt împărțite în două mari 

categorii; Micromediul și Macromediul (Figura 1). Toate elementele de mai jos 

pot deveni un fond important care poate permite o abordare critică suplimentară.  
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Figura 1.1. Dimensiunile dezvoltării adolescenților 

 

Sursa: McAteer et al (2017) 

 În plus față de toate cele de mai sus, examinarea dezvoltării fiziologice a 

adolescenței trebuie să devină mai concentrată datorită schimbărilor în 

caracteristicile societale, culturale și individuale care au un impact asupra 

examinării și abordării științifice. Diferitele vârste și etape ale adolescentului 

trebuie, de asemenea, luate în considerare într-un mod serios, deoarece acestea 

pot avea un impact mare, creând astfel unele provocări suplimentare pentru toți 

oamenii implicați. Pringle și colab. (2016, p. 2) au specificat că 
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„Intervenția pentru a sprijini alegerile pozitive de sănătate în timpul adolescenței 

are, prin urmare, potențialul de a reduce probabilitatea de a dezvolta o stare de 

sănătate în viața ulterioară. Înțelegerea schimbărilor fiziologice complexe care 

au loc în corpul uman în această perioadă și a relației cu comportamentele legate 

de sănătate este primul pas către recunoașterea adolescenței ca o perioadă de 

tranziție care justifică o concentrare specifică ca o perioadă unică de 

oportunitate”. 

Prin urmare, trebuie avute în vedere următoarele: 

• Micromediul care se referă la factorii determinanți individuali sau 

proximali 

• Macromediul care se referă la factorii determinanți mai largi sau 

distali și care poate include, printre mulți alții, familiile și mediul 

școlar 

• Situațiile culturale care există în fiecare caz dat, deoarece acestea 

pot influența dezvoltarea fiziologică și pot crea nevoi și provocări 

suplimentare 

• Diferențele de gen deoarece bărbații și femeile au un corp diferit, 

precum și o structură emoțională diferită 
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1.7. Ce schimbări au loc în creierul unui adolescent 

 Examinarea schimbărilor care apar în creierul unui adolescent trebuie să 

fie clar stabilită, deoarece mai multe aspecte sunt considerate importante, în 

special din punct de vedere științific. Pe măsură ce copiii experimentează 

creșterea și devin adolescenți, dezvoltarea creierului are loc în mod constant și la 

un nivel masiv determină restul vieții lor. 

Aceste schimbări au un impact asupra capacității și modului lor de gândire 

și sunt, de asemenea, determinate de mediul social general. Ca urmare, 

următoarele probleme sunt evaluate ca fiind cele mai importante: 

• Creierul copiilor experimentează o creștere masivă în primii șase ani 

din viața lor 

• Până la vârsta de șase ani, copiii au dezvoltat deja aproximativ 90-

95% din creierul unui adult, din punct de vedere al dimensiunii. Cu 

toate acestea, acest lucru nu înseamnă că îl pot folosi în același mod 

• În ciuda dezvoltării masive 90-95% până la vârsta de șase ani, 

creierul trece prin diferite etape, cum ar fi cea a „remodelării” 

funcționării anterioare ca și creier al unui adult 

• „Remodelarea” creierului are loc într-un mod extrem de intens în 

etapa adolescenței și aceasta poate continua până la mijlocul vârstei 

de 20 
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• Important, unele modificări ale creierului par să aibă loc înainte de 

etapa de pubertate, care se referă la perioada în care adolescenții își 

pot atinge stadiul de maturitate sexuală și sunt capabili de 

reproducere 

• Dezvoltarea creierului este puternic afectată de anatomia corpului și 

aceasta este o problemă excelentă care afectează abordarea 

științifică generală 

• De obicei, bărbații au dimensiunea creierului mai mare și, în 

majoritatea ocaziilor, această diferență este între 8-13%. 

• În ciuda dimensiunilor diferite ale creierului menționate anterior 

între bărbați și femei, există o parte din creierul celor două sexe care 

nu prezintă diferențe 

• Adolescența este momentul major în care apar diferențele și 

schimbările majore în dezvoltarea și operațiile creierului 

• Aceste schimbări sunt clar vizibile la adolescenții bărbați și femei  

• Dezvoltarea creierului adolescent este afectată de mai multe motive, 

situațiile de stres fiind considerate drept unele dintre cele mai 

importante obstacole în calea unei dezvoltări normale 

• Utilizarea pe scară largă a substanțelor precum alcoolul și drogurile 

poate crea un mediu negativ pentru dezvoltarea sănătoasă a 

creierului și poate afecta comportamentul general 



38 
 

• Somnul, în special în primii ani, este un factor determinant în 

dezvoltarea creierului, solicitând părinților să se asigure că este 

realizat corect 

• În plus față de punctul menționat anterior, copiii care dorm între 8-

10 ore pe zi, sunt mai predispuși să dezvolte un creier mai sănătos    

• A rămâne conectat la copil de către parinte poate ajuta la dezvoltarea 

creierului său, deoarece acest lucru este afectat atât de aspectele 

emoționale, cât și de sentimentul de siguranță, care trebuie asigurat 

• Dezvoltarea creierului este de asemenea afectată de stabilirea 

îndrumării și monitorizării părinților, care are loc printr-un mediu 

familial normal și stabil 

• Nutriția joacă un rol esențial în dezvoltarea creierului și aceasta este 

datoria părinților de a o asigura 

Toate cele de mai sus sunt cruciale în dezvoltarea creierului copiilor, pentru 

a deveni adolescenți sănătoși și activi și apoi adulți, care vor contribui la societate 

în cel mai bun mod posibil. Pentru a face acest lucru, este important ca mediul în 

ansamblu, în special familia și școala, să le ofere asistența relevantă, întrucât 

tinerii, în special în primele etape ale vieții lor, sunt considerați a fi cele mai 

vulnerabile grupuri ale societății.  

Unele dintre aceste strategii sunt: 

• Încurajează empatia 
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• Subliniați consecințele imediate și pe termen lung ale acțiunilor 

• Încercați să vă potriviți nivelul de limbaj cu nivelul de înțelegere al 

copilului dvs. 

• Ajută-ți copilul să-și dezvolte abilitățile de luare a deciziilor și 

rezolvarea problemelor 

• Să rămâi conectat și implicat în viața copilului tău 

 Sursa: Raising Children Australia (2020) 

 

 

 

 

 



40 
 

1.8. Ce schimbări hormonale apar la un adolescent? 

 Este bine cunoscut faptul că diferiți hormoni influențează diferite etape în 

viața oamenilor; în special în corpul unui adolescent și, mai ales, în mai multe 

etape ale adolescenței. Având în vedere vulnerabilitatea adolescenților, în special 

în perioadele dificile și stresante ale adolescenței, procedura de identificare a 

hormonilor constituie o provocare serioasă, deoarece poate permite cea mai bună 

confruntare posibilă a potențialelor probleme și îi poate ajuta să le depășească 

Conform lui Shiel Jr (2020, p.1) ‘Hormon: O substanță chimică produsă în 

organism care controlează și reglează activitatea anumitor celule sau organe. 

Mulți hormoni sunt secretați de glande speciale, cum ar fi hormonul tiroidian 

produs de glanda tiroidă. Hormonii sunt esențiali pentru fiecare activitate a vieții, 

inclusiv procesele de digestie, metabolism, creștere, reproducere și control al 

dispoziției. Mulți hormoni, cum ar fi neurotransmițători, sunt activi în mai multe 

procese fizice”. Această identificare oferă posibilitatea nu numai de concentrare 

asupra problemei dintr-un punct de vedere științific, dar cel mai important, de a 

explora elementele legate de adolescenți și de schimbările hormonale care apar 

în corpul lor, în diferite etape și în momente diferite. 

Important, hormonii adolescenților afectează dispozițiile, emoțiile și 

impulsurile, precum și dezvoltarea musculară, chiar și activitatea sexuală. Toate 

acestea duc la identificarea hormonilor, în special în perioada de pubertate în care 

a predominat un hormon major: 
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• Hormonul care eliberează gonadotropina (GnRH) – ‘„declanșează 

glanda pituitară - o glandă mică, dar semnificativă, care controlează 

producția mai multor hormoni majori - pentru a secreta hormonul 

foliculostimulant (FSH) și hormonul luteinizant (LH) în fluxul 

sanguin” (Newport Academia, 2012 - Online) 

Au loc mai multe modificări: 

• Modificări ale greutății, înălțimii și masei musculare 

• La fete se dezvoltă sânii și apare menstruația 

• La băieți se dezvoltă organe sexuale în mărime 

• Atât la băieți cât și la fete se dezvoltă părul în zona pubiană și  în 

diferite părți ale corpului 

• Atât băieții, cât și fetele dezvoltă mirosuri corporale mai puternice 

În această procedură specială, este important pentru părinți să înțeleagă în 

mod clar necesitatea de a furniza asistența relevantă, deoarece schimbarea care se 

produce datorită dezvoltării hormonilor, creează provocări suplimentare care 

necesită o abordare clarificată care va conduce către cele mai bune rezultate 

posibile. În consecință, printre altele, ar trebui dezvoltate următoarele acțiuni 

practice (Stanford Children’s Health, 2019).  

• Stabiliți o procedură solidă de comunicare cu adolescenții, în funcție 

de nevoile lor unice 
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• Încurajați adolescenții să devină mai activi și să dezvolte activități 

noi și mai fructuoase 

• Dezvoltați sesiuni de grup, dacă este necesar, pentru a vă asigura că 

adolescenții nu vor simți excluziunea socială 

• Colaborați îndeaproape cu adolescenții pentru a identifica modalități 

de gestionare a situațiilor dificile 

• Oferiți un mediu pozitiv cu consecvență, empatie și iubitor 

• Stabiliți limite, restricții și recompense, pentru a vă asigura că va fi 

construit un mediu echitabil 

• Asigurați-vă că petreceți timp cu adolescenții pentru a dezvolta 

comunicarea și încrederea  

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

1.9. Ce schimbări fizice au loc la un adolescent? 

 Schimbările fizice care apar în corpul adolescenților sunt direct legate de 

schimbările hormonale, iar această identificare trebuie să fie clar stabilită pentru 

a ajuta la dezvoltarea cunoștințelor relevante; astfel, permițând confruntarea 

adolescenților. Examinarea problemei actuale se concentrează pe etapa pubertății, 

care este considerată a fi cea mai importantă și crucială, deoarece modificările 

sunt clar identificate atât în plan fizic, cât și în cele hormonal. Pubertatea se referă 

la timpul în care adolescenții migrează din copilăria timpurie către etape mai 

mature în care sunt dezvoltate elemente precum sexualitatea, schimbările psihice 

și corporale. Conexiunea elementelor care trebuie luate în considerare la 

identificarea tuturor problemelor relevante creează posibilitatea de a stabili o 

gândire mai critică asupra aspectelor conexe. În plus, Blakemore, Burnett și 

(2010, p. 926) adaugă la această problemă și sugerează cu tărie că „Începutul 

adolescenței este ancorat slab la debutul pubertății, ceea ce aduce modificări 

dramatice ale nivelurilor hormonale și o serie de consecințe ale schimbării fizice. 

Debutul pubertății este, de asemenea, asociat cu schimbări profunde în impulsuri, 

motivații, psihologie și viața socială; aceste schimbări continuă pe tot parcursul 

adolescenței”. 

Ca urmare a tuturor aspectelor științifice menționate mai sus, sunt 

identificate următoarele schimbări fizice și trebuie explicate pe scurt, deoarece 

acest lucru va permite o mai bună înțelegere a elementului particular, ceea ce va 
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duce potențial la o înțelegere mai profundă a acțiunilor care trebuie luate în ceea 

ce privește comunicarea cu adolescenții și familiile acestora: 

• Creier – Creierul oferă adolescenților caracteristicile fizice și 

emoționale. Gândirea critică este considerată a fi unul dintre cele 

mai importante aspecte și creează posibilitatea de a dezvolta 

personalitatea generală care are un impact asupra viitorului lor. 

• Oase, organe și sisteme ale corpului - Toate organele au parte de o 

dezvoltare masivă care le determină încrederea și personalitatea. În 

plus, diferențele de gen sunt mai evidente în acest punct și au, de 

asemenea, un impact asupra activităților la care adolescenții aleg să 

se concentreze 

• Stângăcie - Aceasta este definită ca o coordonare slabă și poate avea 

un impact asupra vieții și încrederii adolescenților. Maturitatea 

limitată și incapacitatea de a înțelege și evalua în mod clar situațiile 

grave sunt cele mai frecvente caracteristici care pot duce la o creștere 

a accidentelor și a altor probleme conexe. 

• Forța fizică - Aceasta se referă în principal la dezvoltarea musculară, 

care este diferită între băieți și fete, este direct legată de schimbările 

hormonale și le permite adolescenților să se concentreze pe anumite 

activități, inclusiv atletismul. Acest lucru ar putea determina, de 

asemenea, nivelul lor de încredere 
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• Creșterea în greutate - Una dintre cele mai importante schimbări 

fizice este că adolescenții în această etapă câștigă mult în greutate, 

în unele ocazii se poate ajunge la obezitate și supraponderalitate, 

dacă părinții nu acordă atenție. Acest lucru poate duce la alte 

probleme, cum ar fi cele psihologice și lipsa de încredere 

• Modele de somn - Adolescenții experimentează schimbări reale în 

numărul de ore de somn. A rămâne treaz până târziu constituie o 

caracteristică comună. Dacă nu se acordă atenție acestui lucru, se 

poate dezvolta pierderea concentrării, ceea ce duce la rezultatele 

negative relevante la școală 

• Transpirație – apar mirosuri noi determinate de tipul de transpirație, 

ca urmare se dezvoltă mai multe bacterii care determină schimbări 

si pe care adolescenții trebuie să le gestioneze. Acest lucru necesită 

ajutor suplimentar din partea părinților 

• Dinți – apar schimbări în dentiție, al doilea molar apare aproape de 

vârsta de 13 ani 

Sursa: Raising Children Australia (2020)  
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1.10. Concluziile capitolului 1 

 Capitolul inițial al manualului s-a concentrat pe dezvoltarea psihologică a 

adolescenților, care parcurge mai multe etape și care trebuie definite și 

identificate clar pentru a se asigura că acest lucru nu va crea obstacole în calea 

dezvoltării lor, ci va deveni un instrument eficient în mâinile părinților care va 

conduce la o valoare practică și beneficii pentru adolescenți și familiile lor. 

Câteva stiluri de atașamente care se aplică în timpul etapelor particulare și 

implicațiile lor, solicită familiilor, să devină extrem de atenți pentru a evalua 

fiecare situație dată, pe baza aplicării unor criterii particulare. Se așteaptă ca acest 

lucru să contribuie la eliminarea obstacolelor și să creeze un mediu pozitiv 

relevant. Mediul școlar, care este considerat a fi „a doua familie”, joacă un rol 

cheie și, ca atare, trebuie acordată atenția relevantă acestuia. 
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Capitolul 2 – Înțelegerea comportamentelor și a personalității 

2.1. Introducere  

Identificarea diferitelor comportamente și personalități este evaluată critic 

pentru a avea cea mai mare importanță pentru crearea unei înțelegeri 

cuprinzătoare a modului în care oamenii reacționează în diferite etape ale vieții 

lor. Prin urmare, acest principiu fundamental se aplică în cazul adolescenților, 

care constituie un grup puternic, având propriile caracteristici unice care trebuie 

luate în considerare și evaluat în consecință; prin urmare, permițând familiilor și 

mediului lor școlar să-i trateze în cel mai bun mod posibil (Arteaga și colab., 

2010). Motivele relevante pentru tineri pentru a asigura două ținte majore care 

sunt considerate vitale pentru confruntarea cu adolescenții sunt: 

• Comunicare reușită, care va permite înțelegere reciprocă și încredere 

și va evita conflictele inutile între adolescenți și orice altă parte 

implicată 

• Îndeplinirea așteptărilor și preocupărilor, întrucât se află într-o etapă 

cu adevărat provocatoare în care trebuie luate decizii importante, 

care le vor determina viitorul 
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2.2. Înțelegerea personalităților 

Conform mai multor abordări referitoare la „Înțelegerea personalităților”, 

este evident că personalitățile au caracteristici particulare în ceea ce privește 

trăsăturile care pot fi văzute ca și caracteristici relativ durabile și pot duce la 

influențarea comportamentului individului, iar acest lucru poate varia în funcție 

de fiecare situație dată. În plus, mai multe trăsături de personalitate pot fi 

identificate în mod clar, iar unele dintre ele se referă la introversiune, prietenie, 

conștiinciozitate, onestitate, responsabilitate, care sunt vitale, deoarece pot 

contribui la înțelegerea unor situații precum consistența comportamentului 

(Eysenck, 1998). 

Iată câteva concluzii valoroase care sunt într-adevăr considerate importante 

pentru dezvoltarea activității curente și care furnizează informații relevante cu 

privire la înțelegerea personalităților tinerilor. Prin urmare, una dintre cele mai 

importante identificări se referă la faptul că generațiile tinere sunt foarte 

dependente de tehnologia informației și acest lucru creează obstacole în 

comunicare. Desigur, există și alte câteva probleme legate de mediul cultural și 

familial general; cu toate acestea, tehnologia informației are un impact din ce în 

ce mai îngrijorător. Pe baza „modelului de 5 factori de personalitate” (Shiner și 

Caspi, 2003), următoarele trăsături sunt identificate ca fiind cele mai importante 

și pot oferi o înțelegere suplimentară a modului în care pot influența adolescența.  
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• Deschiderea spre experiență: profunzimea, complexitatea și 

calitatea vieții mentale și de experiență a unei persoane. Acești 

oameni sunt deschiși pentru noi aventuri, pot fi gata să-și asume 

riscuri pentru a se bucura de viață și, de obicei, li se pare că le plac 

artele în majoritatea formelor lor. Evitați să exagerați despre lucruri, 

nu ezită să-și exprime sentimentele și să îi confrunte pe cei care cred 

că le amenință convingerile și încearcă să-i oprească din a-și crea 

propria personalitate unică. De asemenea, sunt prietenoși cu 

animalele și le pot oferi asistență, chiar dacă se află într-o poziție 

dificilă. De asemenea, ei folosesc moto-ul „Varietatea este 

condimentul vieții” pentru a-și dezvolta sentimentul și abordarea 

față de viață (Connelly et al., 2014) 

• Conștiinciozitate: amploarea și forța controlului impulsurilor. Acești 

adolescenți sunt extrem de organizați, încearcă să evite orice posibile 

persoane și situații dezorganizate atât în viața personală, cât și 

profesională, acordă atenție detaliilor și sunt mai spontani și mai 

liberi. De obicei, au foarte mult succes la școală și în societate. 

• Extroversia: măsura în care o persoană implică activ lumea sau evită 

experiențe sociale intense. În cadrul categoriei particulare, se 

identifică majoritatea oamenilor. Cu cât o persoană este mai 

extrovertită, cu atât este mai sociabilă și vice versus. Acest lucru îi 

poate ajuta pe oameni să socializeze într-un mod mai ușor, încercând 
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să evite orice tensiune inutilă la locul de muncă, familie și mediul 

școlar. În plus, aceștia dezvoltă de obicei un înalt sentiment de 

corectitudine și încearcă să se asigure că lucrurile corecte trebuie să 

prevaleze în viață, în special în situații sensibile. În schimb, indivizii 

cu nivel scăzut de extroversiune (persoane introvertite) sunt mai 

predispuși să devină izolați de ceilalți, deoarece evită socializarea, 

provocând unele obstacole serioase de comunicare la școală, muncă 

și mediu familial. În plus, timiditatea este o caracteristică comună la 

persoane introvertite și poate duce la un nivel scăzut de încredere, 

care poate crea unele obstacole serioase la nivelul școlii și al 

performanței.  

• Agreabilitate: natura interpersonală a unui individ pe o scară de la 

compasiune la antagonism. Cu cât o persoană este mai agreabilă, cu 

atât este mai ușor să fie de încredere. În schimb, persoanele 

dezagreabile sunt evaluate ca reci și nu pot prezenta încredere, 

deoarece sunt văzute ca „suspecte” de ceilalți. Prin urmare, acest 

lucru poate crea bariere între adolescenți și familie, școala și mediul 

social, ceea ce poate duce la un impact negativ grav care are nevoie 

de o atenție serioasă de către mediul familial.  

• Neuroticism: măsura în care o persoană experimentează lumea ca 

fiind dureroasă sau amenințătoare. Aceasta este o situație cu 

adevărat îngrijorătoare, care poate duce la situații extreme, cum ar fi 
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acțiunile penale, dacă terapia adecvată nu va fi pusă în aplicare la 

momentul potrivit. În plus, în mai multe ocazii, persoanele care se 

încadrează în această categorie sunt tentate să facă abuz de alcool, 

droguri și a alte substanțe.  

Tabelul 2.1. Cei cinci factori ai modelului de personalitate cu cinci factori 

Dimensiune Eșantion de 

elemente 

Descriere Exemple de 

comportamente 

prezise de 

trăsătură 

Deschidere spre 

experiență 

„Am o 

imaginație vie”; 

„Am un 

vocabular 

bogat”; „Am idei 

excelente.” 

O apreciere 

generală pentru 

artă, emoție, 

aventură, idei 

neobișnuite, 

imaginație, 

curiozitate și 

varietate de 

experiență 

Persoanele care 

sunt extrem de 

deschise la 

experiență tind să 

aibă decorațiuni 

distinctive și 

neconvenționale 

în casa 

Conștiinciozitate „Sunt 

întotdeauna 

pregătit”; „Sunt 

exigent în munca 

mea”; „Urmez un 

program”. 

Tendința de a 

arăta 

autodisciplina, de 

a acționa cu 

respect și de a 

atinge realizarea. 

Persoanele 

conștiincioase 

preferă 

comportamentul 

planificat, mai 

degrabă decât cel 

spontan. 

Extraversiune „Eu sunt viața 

petrecerii”; „Mă 

simt confortabil 

în preajma 

oamenilor”; 

„Vorbesc cu 

mulți oameni 

Tendința de a 

experimenta 

emoții pozitive și 

de a căuta 

stimularea și 

compania 

celorlalți 

Extroverții se 

bucură să fie 

alături de oameni. 

În grupuri le place 

să vorbească, să se 

afirme și să atragă 

atenția asupra lor. 



52 
 

diferiți la 

petreceri.” 

Agreabilitate „Sunt interesat 

de oameni”; 

„Simt emoțiile 

altora”; „Îi fac pe 

oameni să se 

simtă în largul 

lor.” 

O tendință de a fi 

compasiune și 

cooperantă, mai 

degrabă decât 

suspectă și 

antagonică față de 

ceilalți; reflectă 

diferențele 

individuale în 

ceea ce privește 

preocuparea 

generală pentru 

armonia socială. 

În general, sunt 

considerați, 

prietenoși, 

generoși, ajutători 

și dispuși să-și 

compromită 

interesele cu cele 

ale altora. 

Neuroticism „De obicei nu 

sunt relaxat”; 

„Mă supăr ușor”; 

„Sunt ușor 

deranjat” 

Tendința de a 

experimenta 

emoții negative, 

cum ar fi furia, 

anxietatea sau 

depresia; uneori  

„instabilitate 

emoțională” 

Cei care au un 

scor ridicat în 

nevrotism sunt 

mai predispuși să 

interpreteze 

situațiile obișnuite 

ca amenințări și 

frustrări minore 

ca fiind fără 

speranță dificile. 

Sursa: Goldberg, 1982; Costa & McCrae, 1992 

Din punct de vedere științific, fiecare dintre elemente are o valoare 

excepțională și trebuie evaluat în consecință de familie pentru a stabili cea mai 

bună înțelegere posibilă. Acest lucru are o importanță mai mare atunci când 

situația se referă la tineri care trec prin diferite etape și provocări, solicitând ca 
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părinții să devină mai creativi. Pentru a adapta toate cele de mai sus la cazul 

adolescenței, familiile trebuie să ia în considerare mai multe aspecte care sunt 

considerate a avea o mare importanță și care pot permite cele mai bune rezultate 

posibile. 

Prin urmare, următoarele dimensiuni ar trebui proiectate și implementate 

cu atenție: 

• Concentrarea pe identificarea timpurie a problemelor, deoarece 

aceasta va duce la evitarea pierderii timpului prețios. 

• Cooperare strânsă între toți actorii care va permite schimbul de 

informații. 

• Canale de comunicare, în special în situații dificile, pentru a evita un 

deznodamânt nedorit. 
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2.3. Comportamentul normal al adolescenților vs comportamentul 

adolescenților care cauzează îngrijorare 

Părinții trebuie să fie capabili să se concentreze pe probleme specifice care 

au o o mare importanță pentru toți participanții și pot crea fundalul relevant în 

această direcție. Ca urmare a acestei identificări, una dintre problemele pe care 

trebuie să le ia în considerare se referă la „Comportamentul normal al 

adolescenților vs comportamentul adolescentului care cauzează îngrijorare”. 

Înainte de identificarea diferențelor în cadrul celor două Comportamente, 

trebuie remarcat faptul că aceste Comportamente se bazează pe mai multe 

problematici, cum ar fi: 

• Starea sănătății mintale care trebuie evaluată, în special în cazul în 

care semnele negative timpurii sunt identificate  

• Punctul particular al adolescenței, deoarece aceasta poate determina 

alte probleme. Mai ales în jurul vârstelor de 12-13 ani, lucrurile 

trebuie luate în considerare serios 

• Schimbările emoționale și fizice prin care trec adolescenții, care le 

afectează personalitatea. Sexualitatea este considerată a fi unul 

dintre cele mai importante aspecte 

• Stadiul lor de pubertate, atât pentru băieți, cât și pentru fete, deoarece 

acesta definește unul dintre cele mai importante aspecte, cel al 

sexualității lor și în care apar modificări ale corpului 
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• Dezvoltarea diferiților hormoni precum hormonul care eliberează 

gonadotropina (GnRH), hormonul luteinizant (LH) și hormonul 

foliculostimulant (FSH) 

• Diferențele culturale care pot prevala în mediul general, deoarece 

acest lucru poate afecta tinerii, mai ales dacă provin din medii 

conservatoare 

• Capacitatea lor de a evalua informațiile relevante, mai ales atunci 

când acestea sunt obținute din surse care nu sunt considerate ca fiind 

de încredere, lăsându-le expuse la interpretări greșite 

• Situații în care trec prin „revoluția lor personală”, care solicită 

părinților să dezvolte o comunicare mai eficientă 

• Mediul comunitar mai larg care poate crea un mediu pozitiv sau 

negativ, important pentru orice posibilă adaptare la schimbările 

emergente. Acesta este probabil cel mai important, deoarece poate 

influența familiile. Toate acestea sunt doar câteva dintre problemele 

care trebuie luate în considerare; cu toate acestea, această listă este 

departe de a fi exhaustivă. Prin urmare, înțelegerea nevoilor și 

cerințelor individuale trebuie adăugată, de asemenea, la toate cele de 

mai sus, conducând la o strategie de comunicare mai concentrată, 

care va duce la rezultate pozitive relevante în favoarea tinerilor. 
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În orice caz, astfel de strategii de comunicare, legate de înțelegerea 

comportamentelor și personalităților adolescenței, trebuie să ia în considerare 

unele dimensiuni, cum ar fi: 

• Coerență în comunicare, deoarece aceasta îi va asigura pe tineri de 

încrederea din partea familiei 

• Empatie în comunicare, deoarece acest lucru va semnaliza semnele 

pozitive și îi va ajuta pe tineri să se simtă mai confortabil, mai ales 

în primele etape ale adolescenței 

• Evitarea manifestării părerii de rău pentru tineri, deoarece acest 

lucru poate crea obstacole serioase și, de asemenea, poate duce la 

un mediu ostil care trebuie evitat 

În consecință, Tabelul 2.2. subliniază comportamentele normale și 

anormale și toate acestea trebuie identificate în mod clar în cadrul strategiilor de 

comunicare. 

Tabelul 2.2. „Comportamentul normal al adolescenților și comportamentul 

adolescenților care provoacă îngrijorare” 

Comportament normal pentru 

adolescenți 

Comportament pentru adolescenți 

care provoacă îngrijorare ” 

 

Dorește să petreacă mai mult timp cu 

colegii și mai puțin timp cu familia 

Nu dorește să petreacă timp cu familia 

sau cu prietenii, evitând orice 

activitate socială 
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Reticența de a se trezi devreme pentru 

școală 

Refuzul absolut de a merge la școală - 

mai ales dacă acest comportament se 

întâmplă brusc 

 

Necesitatea unui somn mai îndelungat 

sau dezvoltarea unui apetit mai mare 

în timpul creșterii 

 

Schimbări bruște ale nivelurilor de 

energie, adică a dormi anormal de mult 

sau a nu putea dormi deloc 

Tristețe și anxietate după conflicte cu 

prietenii sau o despărțire de un băiat 

/fată 

 

Tristețe și anxietate care nu se 

corectează sau nu scad în intensitate 

după câteva zile până la câteva 

săptămâni. 

Unele riscuri ușoare sau 

experimentarea cu sex, alcool, droguri 

Comportament extrem de riscant și / 

sau comportament delincvent, inclusiv 

nerespectarea regulilor interne a 

părinților sau a legilor societății 

Apelarea la un animal de companie 

iubit pentru confort în locul unui 

părinte sau prieten 

Rănirea deliberată a animalelor de 

companie sau torturarea sau uciderea 

oricărui animal 

 

Îngrijorarea cu privire la aspectul fizic 

Schimbări bruște și semnificative în 

comportamentele alimentare 

Sursa: Georgetown Behavioral Health Institute (2015) 

Toate informațiile de mai sus creează un fundal solid care poate fi văzut 

doar ca o cale sigură către o înțelegere atât a comportamentelor, cât și a 

personalităților adolescenților. Având în vedere rolul comunicării dintre 
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adolescenți și familiile lor, toate informațiile de sus sunt văzute ca fiind 

fundamentale.  
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2.4. Înțelegerea semnelor comportamentului agresiv 

Una dintre cele mai importante provocări legate de adolescenți se referă la 

nevoia părinților și a mediului familial mai larg, de a înțelege semnalele 

comportamentului agresiv, deoarece acest lucru le va permite să dezvolte o 

comunicare adecvată între ei și, de asemenea, să solicite asistența relevantă. 

Ca urmare a problemelor menționate mai sus, următoarele semne sunt 

evaluate ca fiind cele mai frecvente, se pot aplica atât băieților, cât și fetelor, 

solicitând părinților să dezvolte strategiile relevante: 

• Sex, alcool și droguri – adolescenții pot începe să consume abuziv 

sex, alcool și chiar droguri, înainte de a ajunge la vârsta legală, ceea 

ce poate provoca probleme grave de sănătate și legale, atât pentru ei, 

cât și pentru familiile lor. În special pentru droguri, dat fiind că în 

majoritatea țărilor, majoritatea drogurilor sunt ilegale, acest lucru 

poate fi identificat ca o adevărată provocare pentru a oferi asistența 

relevantă, înainte ca lucrurile să scape de sub controlul lor. Soluția 

în acest caz pentru părinți este să nu se panicheze, să rămână calmi 

și să se concentreze, să dezvolte canalele de comunicare relevante. 

• Utilizarea sporită a dispozitivelor de comunicare și a rețelelor 

sociale - Un număr din ce în ce mai mare de adolescenți din întreaga 

lume utilizează smartphone-uri și rețele sociale la un nivel 

îngrijorător, ceea ce, potrivit mai multor cercetători, poate duce la 



60 
 

un impact negativ asupra sănătății mintale a adolescenților, și a 

dezvoltării de comportamente agresive, pot deveni din ce în ce mai 

antisociali, chiar și cu familia și prietenii lor. În plus, acest lucru 

poate duce la excludere socială, ceea ce duce la probleme 

suplimentare și poate avea un impact negativ asupra vieții lor 

generale. Atitudinile și stilurile de viață sunt în pericol și acest lucru 

trebuie protejat, deoarece poate deveni un factor cu adevărat 

dăunător și poate avea un impact extrem de grav asupra sănătății lor 

mentale. Soluția în acest caz, în ceea ce privește părinții, nu este să 

încerce să interzică complet adolescenților utilizarea smartphone-

urilor lor, sau chiar mai rău, să îi lipseasca de acestea, deoarece acest 

lucru va duce doar la un mediu ostil inutil care va ruina orice 

posibilități de comunicare fructuoasă. În schimb, părinții ar trebui să 

încerce să monitorizeze utilizarea internetului, să aplice filtrarea prin 

internet care poate „separa grâul de pleavă” și să permită accesul 

doar la surse sigure de internet. Discuția cu adolescenții îi va ajuta 

să înțeleagă că acest lucru este doar pentru propria lor protecție 

personală. În plus, părinții și adolescenții pot conveni asupra 

anumitor ore de utilizare (Lenhart, 2015). 

Conform Statisticilor, următoarele fapte au fost dezvoltate în ultimii 5 ani 

în SUA, provocând unele preocupări serioase, care pot avea și aplicabilitate în 
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Uniunea Europeană; prin urmare, solicitând Uniunii să dezvolte măsurile 

relevante. 

▪ 65% dintre părinți își fac griji că copiii lor petrec prea mult 

timp în fața ecranelor 

▪ YouTube a fost cea mai folosită aplicație de socializare în 

rândul adolescenților în 2019, urmată de Instagram și 

Snapchat 

▪ TikTok a devenit aplicația cu cea mai rapidă creștere 

pentru adolescenții americani în 2019. 60% dintre 

utilizatorii TikTok aveau vârste cuprinse între 16 și 24 de 

ani 

▪ În 2015, 24% dintre copiii cu vârste cuprinse între 8 și 12 

ani aveau propriul smartphone. În doar patru ani, acest 

număr a crescut până la 41% 

▪ În 2015, 67% dintre adolescenții cu vârste cuprinse între 

13 și 18 ani aveau propriul smartphone. Până în 2019, 

numărul a crescut la 84% 

▪ Copilul american în medie de 8-12 ani a petrecut patru ore 

și 44 de minute uitându-se la ecrane în fiecare zi în 2019 
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▪ Adolescenții americani, cu vârste cuprinse între 13 și 18 

ani, au folosit media de divertisment pe ecran pentru o 

medie de șapte ore și 22 de minute în fiecare zi în 2019 

Sursa: Common Sense Media (2020) 

• Mood Swings – Aceasta se referă la o situație cu adevărat ciudată și 

îngrijorătoare în care tinerii pot fi ușor de găsit pentru a-și schimba 

starea de spirit, de la extrem de fericiți și extrovertiți, se pot schimba 

rapid și pot deveni introvertiți, provocând unele confuzii și 

îngrijorări serioase pentru oamenii din jurul lor. Sentimentele Mood 

Swings în rândul tinerilor pot fi cu adevărat un element de provocare 

și pot include uneori depresia ca urmare a eșecului școlar sau al 

iubirii, iar acest lucru îi poate determina să devină introvertiți, 

provocând probleme sănătății lor fizice și mentale. Ca urmare a 

tuturor celor de mai sus, confuzia predomină și, în mai multe ocazii, 

aceasta poate duce la obstacole particulare în ceea ce privește 

comunicarea. În astfel de situații, soluția este legată de necesitatea 

de a evita banalizarea a ceea ce se întâmplă cu adolescenții, deoarece 

acest lucru poate crea mai multe obstacole, datorită faptului că ei vor 

simți că nu contează și că nu sunt importanți. Principalele sfaturi 

pentru acest tip de situație sunt ca părinții să stabilească o 

comunicare mai bună, să se concentreze pe asigurarea empatiei și să 
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asculte ceea ce au de spus copiii despre motivele care îi determină 

să experimenteze astfel de fluctuații grave în sentimentele lor. În 

plus, dacă părinții consideră că nu pot face față situației, trebuie să 

solicite asistență de la medicul lor de familie (Congala, 2019) 

• Agresivitate - Adolescenții pot dezvolta un comportament agresiv 

din mai multe motive care sunt de neînțeles, fiind dificil pentru 

părinți să dezvolte o imagine de ansamblu și o înțelegere clarificată 

nu numai a problemelor, ci și a cauzelor care conduc la aceste 

situații. Este important ca părinții să înțeleagă că supărarea 

constituie un sentiment uman comun și este și mai frecvent în rândul 

adolescenților, solicitându-i să arate înțelegerea relevantă față de 

copiii lor. Este important ca părinții să identifice cele mai bune 

soluții posibile care să le permită să rămână calmi, să identifice 

modalități de a transfera acest sentiment pozitiv copiilor lor și de a 

le permite să devină mai încrezători în sine. Rolul profesioniștilor 

din domeniul sănătății este esențial în această situație, deoarece 

aceștia pot oferi asistența relevantă pentru a ajuta adolescenții și 

familiile lor să evite astfel de situații inutile. Una dintre cele mai 

frecvente greșeli în care cad părinții, atunci când se îndreaptă spre 

această situație, este că aceștia dezvoltă, de asemenea, același 

comportament agresiv, crezând că acest lucru îi va determina pe 

adolescenți să înțeleagă ce vor să le spună. Cu toate acestea, aceasta 
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este o abordare falsă, creează mai multe obstacole. Prin urmare, 

încurajarea adolescenților să vorbească și să-și exprime sentimentele 

este cea mai bună soluție posibilă la probleme 

• Fapte mincinoase sau ascunse - Nu este neobișnuit ca părinții să afle 

că adolescenții lor i-au mințit, pentru probleme importante legate de 

viața lor personală și, de asemenea, despre chestiuni cruciale ilegale 

și pot pune părinții în situații dificile și incomode. Acest lucru poate 

fi devastator pentru părinți; cu toate acestea, este de înțeles că copiii 

se tem că pot fi pedepsiți pentru diferite lucruri pe care le-au făcut. 

Drept urmare, minciunile devin un adevărat obstacol și greu de 

depășit de părinți. 

Ca urmare, pentru a evita această situație dificilă, părinții trebuie să 

dezvolte anumite abilități și competențe speciale și să se asigure că vor crea un 

mediu pozitiv care va include, printre altele: 

▪ Onestitate care trebuie predată încă din primele etape 

ale vieții tinerilor; prin urmare, aceasta trebuie să 

devină o cultură internă a familiei 

▪ Să aibă un canal de comunicare deschis permanent și 

pentru toate problemele posibile și să se asigure că își 

vor împărtăși preocupările 
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▪ Spuneți adevărul cu privire la toate problemele și nu 

încercați să ascundeți lucruri, chiar dacă le pot 

considera lucruri care nu sunt relevante pentru ei și 

ascunderea îi va proteja 

Toate cele de mai sus sunt doar câteva dintre semnalele și soluțiile pe care 

părinții trebuie să le caute pentru a asigura bunăstarea și protecția adolescenților 

lor. Toate acestea sunt într-adevăr esențiale și pot oferi părinților capacitatea de a 

crea o abordare mai sofisticată și de a stabili cele mai bune canale de comunicare 

posibile care sunt considerate a fi esențiale. În plus, cooperarea cu mediul școlar 

este, de asemenea, esențială în procedura specială; în consecință, familiile, 

profesioniștii din domeniul sănătății și școala pot, într-adevăr, să creeze o echipă 

puternică care să conducă la cel mai bun rezultat posibil. 

Ca ultim comentariu pentru această parte, în ciuda faptului că 

comportamentele identificate mai sus sunt considerate a fi cele mai frecvente în 

ceea ce privește „semnale”, unele altele pot fi, de asemenea, considerate la fel de 

importante: 

• Sfidarea regulilor și argumentarea ca obicei Adolescenții simt că 

sunt rebeli și nu evaluează pericolele 

• Modificări drastice ale aspectului, deoarece vor să se potrivească cu 

restul „găștii” 
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• Comunicare scăzută deoarece consideră că ceilalți nu sunt atenți la 

opiniile lor 

 

 

 

 

 

2.5. Adolescenții și consumul de alcool duc la un comportament periculos 

Utilizarea alcoolului trebuie examinată individual, deoarece aceasta poate 

oferi o înțelegere importantă a modului în care adolescenții ar trebui tratați și 

modul în care Uniunea Europeană ar trebui să se concentreze strategic spre 

identificarea problemelor legate de alcool și prin proiectarea și implementarea de 

strategii eficiente. Organizația Mondială a Sănătății și Uniunea Europeană (2019) 

au dezvoltat recent o cercetare importantă cu privire la consumul de alcool în UE 

și impactul asupra adolescenței și au ajuns la unele rezultate importante pe care 

le consideră critice și le pot oferi pentru o mai bună înțelegere. Important, aceste 

rezultate pot fi utile pentru mai mulți factori, cum ar fi: 

• Guvernele pentru a se asigura că vor colabora îndeaproape cu 

organismele oficiale relevante ale Uniunii Europene și, prin urmare, 
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își vor dezvolta propriile strategii specifice și concentrate. Este un 

fapt evident că aceste strategii trebuie să se bazeze pe nevoile și 

cerințele fiecărei țări, deoarece sunt identificate diferite probleme. 

Cu toate acestea, în orice caz, provocarea rămâne aceeași peste tot; 

strategiile trebuie și pot fi dezvoltate pentru a proteja tinerii de 

amenințările care sunt dezvoltate ca urmare a utilizării extinse a 

alcoolului, care poate avea un impact negativ atât asupra sănătății lor 

fizice, cât și asupra stabilității lor. 

• Profesioniștii din domeniul sănătății, deoarece aceștia vor dezvolta 

recomandările relevante pe baza cunoștințelor lor științifice și a 

expertizei acumulate. Având în vedere complexitatea problemei și 

impactul negativ care poate fi dezvoltat, mai multe grupuri de 

profesioniști din domeniul sănătății ar trebui să facă parte din aceste 

strategii și ar putea include psihologi, psihologi ai copiilor, psihiatri, 

medici generaliști, sociologi, terapeuți ocupaționali etc. Toate 

acestea ar trebui să fie numite nu numai, ci cel mai important, ar 

trebui să fie motivate pentru a participa la dialogul social care are ca 

scop asigurarea interesului superior al adolescenților. 

• Pentru școlile de la toate nivelurile, trebuie să se asigure că vor 

colabora îndeaproape cu restul actorilor, pentru a juca un rol pozitiv 

și pentru a educa prin intermediul mai multor programe, adolescenții 

în legătură cu consecințele catastrofale ale consumului excesiv de 
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alcool și modul în care acest lucru poate avea, de asemenea, un 

impact negativ nu numai asupra sănătății lor fizice și mentale, ci și 

asupra performanței școlare și a impactului asupra familiilor lor. 

Având în vedere complexitatea problemei și timpul petrecut de 

adolescenți în mediul lor școlar, precum și relațiile pe care le 

dezvoltă cu restul elevilor, rolul școlilor este de o mare importanță. 

• Familiile de care au nevoie pentru a asigura o comunicare 

bidirecțională cu școlile și profesioniștii din domeniul sănătății, dacă 

acest lucru este necesar. Este de înțeles că familiile, în special cele 

care provin din medii defavorizate, sunt mai predispuse să fie expuse 

unor astfel de pericole; cu toate acestea, acest lucru nu poate deveni 

o scuză permanentă pentru a evita solicitarea asistenței relevante 

dacă consideră că problema alcoolului scapă de sub control. În 

consecință, trebuie să ia în considerare serioasă problemele relevante 

elaborate de Raportul OMS și UE. Internetul și rețelele sociale le 

oferă o mare oportunitate de a face acest lucru. 

Mai precis, Raportul OMS și UE (2019) a identificat următoarele aspecte 

cruciale, care trebuie luate în considerare pentru a dezvolta gândirea critică: 

• Alcoolul este una dintre cele mai utilizate substanțe psihoactive și 

producătoare de dependență din Europa 
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• Pentru a face progrese și a reduce daunele imputabile alcoolului în 

țările europene, este important să se reducă în mod semnificativ 

consumul de alcool. 

• Regiunea europeană continuă să aibă cel mai ridicat nivel de consum 

de alcool pe cap de locuitor la nivel global. Având în vedere acest 

nivel mediu ridicat, statele membre care fac parte din Uniunea 

Europeană (UE), prezintă niveluri proporționale mai ridicate ale 

sarcinii bolii atribuite consumului de alcool în comparație cu alte 

regiuni. 

• Per total, în 2016, 5,5% din toate decesele din UE + au fost cauzate 

de alcool; în cifre absolute, 291 100 de persoane au murit din cauza 

consumului de alcool în 2016. 

• 19,0% din toate decesele din grupa de vârstă 15-19 ani au fost 

atribuite alcoolului, ceea ce înseamnă că aproximativ fiecare al 

cincelea deces din acest grup a fost cauzat de alcool  

• Proporția în grupul de vârstă 20-24 de ani a fost de 23,3%, ceea ce 

înseamnă că aproximativ fiecare a patra moarte a fost cauzată de 

alcool. 

• Între 2010 și 2016, rata mortalității atribuite alcoolului standardizat 

în funcție de vârstă a scăzut cu 31% și, respectiv, 30% pentru 

adolescenți și, respectiv, pentru adulți tineri. 
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• Ratele absolute de mortalitate la adolescență și la vârsta adultă tânără 

sunt mici, dar contribuția relativă la mortalitate este semnificativ mai 

mare decât pentru vârstele ulterioare în cursul vieții. 

• Principala cauză de deces care duce la mortalitate prematură la 

adolescenți și adulți tineri este rănirea cu decese cauzate de trafic, 

care provoacă 40,7% din totalul mortalității atribuite alcoolului în 

această categorie pentru această grupă de vârstă. 

• Există încă un gradient clar vest-est, cu cea mai mare mortalitate 

atribuită alcoolului și în partea de est a UE. 

Graficul 2.1. oferă câteva date importante despre tineri și mortalitate pe 

care trebuie să le ia în considerare 
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Grafic 2.1. Rata de mortalitate atribuită alcoolului standardizată în funcție de 

vârstă la 100 000 pentru 1 litru per adult în UE +, 2016 

Sursa: WHO & EU (2019)  

 Ca urmare a tuturor problemelor de mai sus, care sunt legate de adolescență 

și comportamentul lor în ceea ce privește alcoolul, necesitatea de a asigura 
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protecția adolescenților împotriva consumului excesiv de alcool, este mai mare 

ca niciodată, deoarece acest lucru poate crea unele probleme grave pentru 

Uniunea Europeană și statele membre, care sunt legate de o serie de probleme 

precum: 

• Impactul macroeconomic și anume consumul excesiv de alcool, 

legat de consumul altor substanțe ilegale conexe, cum ar fi drogurile, 

va împiedica aceste persoane să lucreze și să contribuie la 

economiile lor naționale. Acest lucru se poate agrava chiar dacă 

apare în momente dificile, cum ar fi situația actuală pandemică 

Covid-19, în care economiile naționale au suferit masiv în ceea ce 

privește obiectivele lor macroeconomice, determinându-le să 

împrumute, chiar mai mult, bani, pentru a-și sprijini economiile. 

• Nevoia de a dezvolta mai multe centre medicale care să se 

specializeze în aceste probleme. Acest lucru va crea costuri 

financiare chiar mai mari și acest lucru se va adăuga la problema 

menționată anterior. 

• În plus, funcționarea acestor centre va necesita mai mult personal 

calificat care poate să nu existe, conducând calitatea serviciilor 

generale către degradare. Acest lucru poate crea ostilitate și alte 

probleme sociale.  
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2.6. Concluziile capitolului 2 

 Capitolul 2 s-a concentrat pe examinarea unor aspecte vitale legate de 

adolescenți, cum ar fi personalitățile pe care le dezvoltă și modul în care acestea 

pot determina restul vieții lor. Acesta este considerat a fi un moment de cotitură 

și are o mare influență asupra procesului decizional cu privire la mai multe 

aspecte care pot acoperi o gamă largă de probleme. „Modelul cu 5 factori de 

personalitate” (Shiner & Caspi, 2003), oferă abilitatea de a obține o abordare 

cuprinzătoare, deoarece examinează parametri importanți, cum ar fi Deschiderea 

spre experiență, Conștiinciozitatea, Extroversia, Agreabilitatea și Neuroticismul. 

Toate au o valoare excepțională și pot fi luate în considerare în încercarea de a 

stabili comunicarea cu tinerii. 

În plus, „Comportamentul normal al adolescenților și comportamentul 

adolescenților care cauzează îngrijorare” oferă asistență suplimentară și se adaugă 

la toate elementele menționate anterior pe măsură ce abordează adolescenții dintr-

un punct de vedere diferit, iar mai multe societăți contemporane au beneficiat ca 

urmare la aplicarea sa la nivel practic de către profesioniștii din domeniul 

sănătății. În cele din urmă, „Înțelegerea semnelor comportamentului agresiv” 

este, de asemenea, considerat a fi un avantaj major, deoarece poate contribui la 

identificarea generală a problemei încă din primele etape. 
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Capitolul 3 - Despre emoții, mecanismele lor și rolul lor în comportamentul 

adolescenților 

3.1. Introducere  

Conceptul de emoții a atras de-a lungul anilor atenția și definițiile multor 

cercetători care au identificat impactul și dimensiunea lor. În termeni generali, 

emoțiile sunt definite ca trăiri puternice care derivă din circumstanțele personale, 

familiale și culturale ale individului, starea de spirit sau relațiile cu alte persoane 

și grupuri de oameni, ducând atât la sentimente negative, cât și pozitive sau chiar 

neutre (Kleinginna & Kleinginna, 1981). Ca rezultat, acest lucru va duce la 

identificarea anumitor probleme care sunt considerate importante pentru 

activitatea curentă și se concentrează pe următoarele aspecte particulare: 

• Emoțiile ca punct major care va fi analizat oferă capacitatea de a 

identifica modul în care acestea se pot aplica asupra adolescenței și 

pot avea un impact asupra lor și a familiilor lor și constituie o 

provocare masivă pentru comunitatea medicală (Goddings și colab., 

2012 ) 

• Mecanismele aplicate în interiorul indivizilor, cu accent pe 

adolescență, care constituie cea mai vulnerabilă parte a societăților 

și au nevoie de sprijin și îngrijire suplimentară și „... evidențiază 

diferențele individuale și influențele social-contextuale asupra 

emoționalității adolescenților” (Guyer și colab., 2016, p. 74) 
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3.2. Tipuri de Emoții 

Identificarea tipurilor de emoții permite o mai bună dezvoltare a impactului 

relevant pe care îl au asupra indivizilor și, mai precis, asupra adolescenței, 

deoarece în mai multe situații se pot aplica diferențe, solicitând familiei să se 

concentreze asupra problemei atunci când adolescenții au nevoie. Evident, 

această nevoie se extinde la familii și constituie o adevărată provocare, deoarece 

poate afecta tinerii atât la școală, cât și în mediul familial, care trebuie să se 

concentreze și asupra problemei particulare. Cercetările de-a lungul anilor 

(Dishion și colab., 2012; Sisk, 2016) au arătat că mai multe tipuri de emoții 

afectează oamenii în diferite etape ale vieții lor, iar emoțiile pot fi potențial 

afectate de: 

• Cultura care predomină în diferite țări, deoarece aceasta poate afecta 

dezvoltarea personalității și poate avea un impact asupra modului în 

care reacționează indivizii. 

• Religia care predomină și poate avea impact asupra culturii și a 

eventualei lipse de libertate care poate fi aplicată în cadrul 

societăților. 

• Genul, care este, de asemenea, legat de cele două elemente de mai 

sus și creează cadrul în care pot fi dezvoltate emoțiile și libertatea 

tinerilor. 
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În plus față de toate problemele importante de mai sus, se acordă atenție 

rolului muncii psihologului Robert Plutchik, care și-a conceput, dezvoltat și 

lansat „roata emoțiilor”, care i-a condus pe alții spre dezvoltarea unor cercetări 

ulterioare. Cercetările efectuate de Robert Plutchik au funcționat într-un sens al 

unei roți de culori care reprezintă diferitele emoții ale oamenilor. Ca urmare 

emoțiile pot fi potențial combinate într-o anumită formă de trăiri diferite, la fel ca 

și culorile care pot fi amestecate pentru a crea alte nuanțe. Bazat pe teoria 

specială, „... emoțiile mai elementare acționează ca niște blocuri. Emoțiile mai 

complexe, uneori amestecate, se amestecă dintre cele elementare. De exemplu, 

emoțiile de bază, cum ar fi bucuria și încrederea, pot fi combinate pentru a crea 

dragoste” (Cherry, 2020 - Online). 

Alegerile pe care oamenii le fac ca indivizi în diferite etape ale vieții lor și 

percepțiile pe care le au despre diferite probleme, mai ales atunci când acestea 

sunt preocupate de adolescență, sunt puternic influențate de sentimentele care 

predomină. În ceea ce privește tinerii, acest lucru este și mai intens pe măsură ce 

trec printr-o etapă de rebeliune în care se simt puternici în legătură cu mai multe 

lucruri, atât pozitive, cât și negative; ceea ce creează provocări suplimentare 

pentru a identifica aceste nevoi și a le ajuta să facă față problemei specifice.  

Figura 3.1. subliniază „Roțile emoțiilor” și permite identificarea tuturor 

problemelor relevante. 
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Figura 3.1. Roțile emoțiilor 

Sursa: Plutchik (1980; 2002) 

Figura 1 constituie un instrument puternic care permite identificarea 

emoțiilor care predomină în adolescență. Urmează o explicație mai detaliată a 

roții.  
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• Bucuria se referă la tipul de Emoții pe care oamenii și, bineînțeles, 

adolescenții îl exprimă cel mai mult, deoarece vor să se simtă 

confortabil și să creeze un mediu pozitiv care îi va ajuta să 

depășească situațiile dificile. Bucuria este privită ca sentimentul cel 

mai de bază în ceea ce privește dezvoltarea naturală, dar cel mai 

important, acesta este modul în care oamenii doresc să simtă de fapt. 

Prin urmare, expresia feței, cum ar fi zâmbetul, limbajul corpului, 

cum ar fi o poziție relaxată, și tonul vocii, cum ar fi un mod plăcut 

de a vorbi optimist, constituie cele mai comune caracteristici ale 

bucuriei.  

• Tristețea constituie tipul opus față de bucurie și poate fi caracterizată 

ca o stare emoțională tranzitorie și sentimente precum dezamăgirea, 

durerea, lipsa de speranță, dezinteresul și starea de spirit slabă,  este 

văzută ca fiind cea mai frecventă situație care poate fi identificată. 

Important, tinerii care se încadrează în grupul respectiv sunt focusați 

pe gânduri negative. În plus, au tendința de a evita alte persoane și 

din familie și din mediul școlar, ceea ce poate fi văzut ca o dezvoltare 

cu adevărat negativă (Shirai și Suzuki, 2014) 

• Frica este a treia emoție și aceasta constituie un instrument extrem 

de puternic care joacă un rol cheie în comportamentul oamenilor și 

le afectează supraviețuirea (Adolphs, 2013). Aceasta este 

considerată a fi cea mai importantă față de cele două precedente. În 
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plus, aceasta este o emoție cheie pentru tineri și le poate afecta 

personalitatea și capacitatea de a-și dezvolta performanțele școlare. 

În plus, în cazurile de frică în mediul familial, aceasta poate deveni 

un obstacol serios și poate duce la un mediu de provocare internă. 

Unele dintre cele mai frecvente trăsături și expresii ale fricii se referă 

la „expresii faciale, cum ar fi lărgirea ochilor și tragerea înapoi a 

bărbie; Limbajul corpului arată că încearcă să se ascundă de 

amenințare. Apar reacții fiziologice precum respirația rapidă și 

bătăile inimii ”(Kozlowska, 2015, 263). Este de o mare importanță 

să ne concentrăm asupra problemei particulare pentru tineri, 

deoarece prevalarea pe termen lung a fricii poate avea un impact 

negativ grav asupra personalității și capacității lor de a-și atinge 

obiectivele majore, solicitând o abordare specializată de către 

familii. Într-un anumit sens, frica pentru tineri poate proveni din mai 

multe surse și poate fi asociată cu dezvoltarea internetului și a 

intimidării cibernetice cu care se confruntă tinerii (Kowalski și 

colab., 2014). 

• Dezgustul se referă la „un puternic sentiment de dezaprobare și de 

antipatie față de o situație, comportamentul persoanei etc. 

(Dicționarul Cambridge - Online). Acest lucru poate deveni un 

sentiment foarte puternic pentru tineri, deoarece vârsta fragedă îi 

determină să simtă nevoia de a căuta soluții și de a provoca lucrurile 
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dacă nu sunt sute la sută siguri de ele. „Limbajul corpului arată 

îndepărtarea de obiectul dezgustului, reacții fizice, cum ar fi 

vărsături sau respingeri și expresii faciale, cum ar fi încrețirea 

nasului și ondularea buzei superioare” (Oaten și colab., 2009, 

p.303). 

Mecanismele care afectează dezvoltarea sentimentului particular nu sunt 

încă pe deplin înțelese de oamenii de știință, iar acest lucru poate fi văzut ca un 

obstacol și poate crea provocări suplimentare pentru familie. În plus, sentimentul 

de dezgust poate avea o aplicație diferită pentru băieții și fetele tinere și acest 

lucru poate fi, de asemenea, legat de probleme culturale, ridicând proceduri și mai 

complexe pentru familii, deoarece vor trebui să lucreze și mai îndeaproape pentru 

a identifica măsuri posibile care le vor permite să ofere cea mai bună asistență 

posibilă adolescenților.  

Mânia constituie unul dintre cele mai frecvente emoții ale oamenilor și, 

bineînțeles, în adolescență, deoarece se află într-o situație vulnerabilă și, 

bineînțeles, deoarece se confruntă cu situații dificile și destul de neplăcute din 

viața lor de zi cu zi, iar acest lucru este considerat cu probleme precum: 

• Mediul familial, care poate crea unele provocări serioase datorită 

opiniilor diferite asupra mai multor elemente care pot deveni cu 

adevărat dăunătoare pentru capacitatea de a-și stabili personalitatea 
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și de a pune presiune asupra lor pentru a face lucruri pe care nu 

doresc cu adevărat să le facă. 

• Mediul școlar care poate crea, de asemenea, niveluri mai ridicate de 

presiune și poate crea un mediu mai provocator pe care nu îl pot 

suporta. De obicei, nevoia de succes și așteptările mari pot fi văzute 

ca fiind cauzele sentimentului special, solicitând confruntarea lor 

eficientă pentru a evita sentimentul de furie și izolarea personală.  

• Surpriza constituie a șasea emoție majoră inclusă în „Roata 

Emoțiilor” și poate fi văzută ca o analiză cu adevărat complexă și 

confuză, deoarece unii o pot confunda cu o credință mai degrabă 

decât cu o emoție (Meller și colab., 2013) și cuprinde un concept 

larg de emoții, cum ar fi: 

• Pozitive, în care persoanele simt că Surpriza a creat o atmosferă 

pozitivă și le-a ajutat să depășească unele situații dificile și, de 

asemenea, le-a permis să-și îmbunătățească relațiile cu oamenii din 

jur, mai ales dacă acest lucru urmează unei situații dificile. 

• Negativ, care spre deosebire de Pozitiv, a condus la o situație 

neplăcută și a condus la situații precum neînțelegere, conflict, 

comunicare slabă cu prietenii apropiați și familia și chiar un mediu 

ostil care poate diminua entuziasmul tinerilor pentru viață. 

• Emoții neutre, care pot include potențial surpriză, uimire, plictiseală. 

Acest lucru poate crea un sentiment de confuzie și evitare în 
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participarea la mai multe activități din cauza lipsei de interes sau 

chiar de înțelegere a problemelor majore legate de tineri. 

• Iubirea constituie cea de-a șaptea și ultima Emoție a „Roții 

Emoțiilor” și poate fi considerată cea mai puternică dintre toate și 

poate fi asociată cu restul Emoțiilor care au fost examinate (Fisher, 

2004). În plus, Iubirea în cadrul tinerilor este exprimată în mai multe 

moduri diferite, cum ar fi limbajul corpului, expresiile feței și 

acțiunile. Acest lucru poate varia în funcție de personalitatea fiecărei 

persoane. În plus, Dragostea poate fi legată de mai multe probleme, 

cum ar fi: 

• Dragostea romantică, care este alcătuită din atașament, grijă și 

intimitate (Gómez-López și colab., 2019) în care oamenii își 

exprimă dragostea față de persoana de care se simt cei mai apropiați 

și acest lucru poate fi cu adevărat un atu puternic pentru  persoanele 

mai tinere datorită autenticității sentimentelor lor și nevoii lor 

anxioase de a iubi și de a fi iubiți. 

• Dragostea care duce la un Sex Drive, care este un sentiment natural 

pentru toți oamenii și, desigur, acest lucru este mai evident în rândul 

tinerilor, deoarece Hormonii și Sex Drive sunt mari, creând o situație 

care poate fi asociată și cu dragostea, totuși, poate să fie doar pentru 

o perioadă mai scurtă și acest lucru constituie o diferență majoră față 

de Dragostea romantică 
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• În plus față de toate cele de mai sus, care constituie „Roata 

emoțiilor” și creează o mai bună înțelegere a modului în care 

adolescența răspunde de fiecare dată, în funcție de circumstanțele lor 

personale, familiale, școlare, financiare și culturale care determină 

toate acestea, unele pot fi identificate și alte sentimente importante. 

Evaluând critic situația, acestea trebuie menționate, deoarece acestea 

au un impact direct asupra oamenilor și, mai precis, asupra tinerilor, 

iar identificarea lor permite explorări suplimentare și poate ajuta 

familiile să îi ajute pe tineri. 

• Amuzament – o emoție de Divertisment și crearea fericirii, care este 

esențială pentru bunăstarea oamenilor și dezvoltarea relațiilor 

pozitive și sănătoase cu ceilalți. Important, acest lucru este crucial 

pentru că adolescența și distracția sunt asociate. 

• Dispreț – O emoție negativă că indivizii sunt lipsiți de valoare și nu 

sunt capabili să facă lucrurile corecte. Important, astfel de emoții în 

cadrul tinerilor pot crea un sentiment de izolare și incapacitate în 

atingerea obiectivelor lor, ceea ce poate duce la performanțe la nivel 

scăzut în mediul școlar. 

• Mulțumire - Aceasta este o stare de satisfacție emoțională odată ce 

un individ și-a atins obiectivele și acest lucru poate duce la stabilirea 

unor relații mai bune. Prin urmare, acest lucru este vital pentru a fi 
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stabilit în cadrul tinerilor, deoarece este direct legat de Fericire și 

stima de sine 

• Jena – O emoție incomodă și, de obicei, negativă, care predomină în 

situațiile în care un individ se confruntă cu situații dificile și 

neașteptate. În plus, jena poate fi văzută ca o adevărată provocare 

pentru tineri, deoarece este posibil să nu aibă experiența și calmul 

pentru a face față unor astfel de situații. 

• Vinovăție - Un sentiment negativ care poate duce indivizii la un 

nivel scăzut de stimă de sine și îi poate face să se simtă rău pe termen 

lung. Important, acest sentiment poate crea obstacole serioase pentru 

tineri, deoarece nu numai că este posibil să nu se descurce, dar, cel 

mai important, îl pot purta pentru tot restul vieții. 

• Mândrie – O emoție pozitivă pentru oameni, deoarece tratează 

satisfacția interioară a atingerii obiectivelor, iar acest lucru poate fi 

văzut ca o motivație intrinsecă. Pentru adolescență, acest lucru este 

vital pentru a-și îmbunătăți personalitatea și a-și atinge obiectivele 

viitoare și a putea continua atunci când lucrurile merg prost. 

• Ușurarea - Acesta este un sentiment pozitiv și se referă la 

reasigurarea și relaxarea după eliberarea de anxietate sau suferință, 

care permit persoanelor să depășească problemele. Acest lucru le 

poate permite adolescenților să recâștige o posibilă pierdere a 
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încrederii în sine, mai ales atunci când din mai multe motive a 

predominat sentimentul de vinovăție. 

• Satisfacție – O altă emoție pozitivă care poate fi văzută într-un 

termen larg de atingere a obiectivelor, asigurarea unor relații bune 

cu ceilalți și pentru a face față dificultăților generale ale vieții. 

Satisfacția în rândul adolescenților poate oferi mai multe beneficii și 

poate crea un fundal motivațional pentru atingerea obiectivelor 

viitoare. 

• Rușine – O emoție cu adevărat negativă pentru oameni care le poate 

distruge viața, deoarece tratează reputația lor ca indivizi. Important, 

pentru adolescenți, Rușinea poate fi văzută ca o situație catastrofală 

pe care vor trebui să o ducă pentru tot restul vieții, atât la nivel 

personal, cât și profesional. 
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3.3. Mecanisme care afectează emoțiile 

Examinarea emoțiilor creează necesitatea de a identifica „Mecanismele 

care afectează emoțiile”. Având în vedere toate problemele menționate mai sus, 

următoarele mecanisme afectează emoțiile: 

• Mecanisme neuronale – operațiunile activităților mentale și 

fiziologice care afectează întreaga percepție și ca atare 

comportamentul oamenilor în mai multe situații. Mecanismele 

neuronale pot afecta capacitatea de învățare (Lashley, 1930), care 

este direct asociată cu adolescenții și trebuie luată în considerare 

atunci când avem de-a face cu aceștia, mai ales atunci când este 

necesară stabilirea comunicării adecvate. Acest lucru poate fi văzut 

ca o modalitate de a dezvolta mai multe activități motivaționale, 

foarte necesare pentru îmbunătățirea performanței tinerilor și, ca 

urmare, trebuie stabilită abordarea critică relevantă. 

• Negare – Se referă la refuzul acceptării realității, adolescenții pot să 

se blocheze în evenimente și circumstanțe externe. Acest lucru a 

condus la faimoasa frază „El este pe negare.” Acest lucru trebuie 

văzut ca un aspect important legat de tineri, deoarece se confruntă 

de multe ori cu situații pe care nu le pot accepta. 

• Represiune - Se referă la situația în care o persoană se concentrează 

pe încercarea de a direcționa dorințele și acțiunile unei persoane. În 
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ceea ce privește tinerii, acesta constituie un adevărat mecanism de 

apărare și poate fi văzut în interiorul celor care încearcă să păstreze 

dorințe inacceptabile, atât în mediul școlar, cât și în cel familial. 

• Proiecție - Se referă la mecanismul de apărare în care oamenii pot 

avea gânduri sau sentimente inconfortabile pe care le proiectează 

către alte persoane. Acest lucru este important pentru adolescenți, 

deoarece aceștia se pot simți vulnerabili și trebuie să dezvolte acest 

mecanism pentru a face față dificultăților, în special în mediul școlar. 

• Regresie – Acesta poate fi considerat ca un mecanism major de 

apărare, reprezintă adoptarea unor manierisme mai puerile și, prin 

urmare, poate fi aplicat adolescenților care ajung la situații de 

realitate nesatisfăcătoare. 

• Raționalizarea - Un mecanism de apărare care încearcă să explice 

comportamentele nedorite, adaptate propriilor condiții unice pentru 

a se asigura că nu vor fi expuse. Adolescenții se pot găsi în situații 

de confuzie și solicită o abordare mai realistă. 

• Sublimare - Aceasta se referă la un mecanism de apărare care, totuși, 

poate fi văzut ca o strategie pozitivă, deoarece oamenii care se află 

în situații dificile încearcă să-și redirecționeze acțiunile către 

activități mai pozitive. Acest lucru are un impact pozitiv mare pentru 

adolescenți, deoarece aceștia pot deveni mai eficienți și creativi. 
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• Formarea reacției - Aceasta se referă la o situație cu adevărat 

ciudată, deoarece oamenii și, desigur, adolescenții reacționează de 

obicei la maniera opusă față de ceea ce simt. Aceasta este o reacție 

obișnuită pentru mulți adolescenți, deoarece consideră că este o 

situație în care ar putea avea nevoie să-și arate puterea  

 

3.4. Concluziile capitolului 3 

 Actualul capitol s-a concentrat pe explorarea emoțiilor adolescenților și, în 

special, a acelor emoții care predomină în viața adolescenților. O atenție specială 

a fost acordată identificării și dezvoltării mecanismelor care afectează dezvoltarea 

emoțiilor, deoarece aceste mecanisme sunt considerate fundamentale în 

confruntarea posibilelor probleme și, de asemenea, pot ajuta părinții să dezvolte 

și să stabilească canalele de comunicare adecvate cu tinerii. Mai multe tipuri de 

emoții sunt rezumate în „Roțile emoțiilor”, care sunt împărțite în șapte grupuri 

particulare, care au toate un impact mare asupra tinerilor și, de asemenea, pot 

influența comportamentul familiilor lor. Aceste șapte grupuri se referă la Iubire, 

frică, furie, tristețe, bucurie, surpriză și dezgust.     
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Capitolul 4 – Comunicarea în cele două etape primare ale adolescenței 

4.1. Introducere  

Capitolul actual se concentrează pe identificarea problemelor cu care se 

confruntă tinerii în cele două etape primare ale adolescenței pentru a dezvolta 

canalele de comunicare adecvate prin participarea efectivă a părinților; cu toate 

acestea, relația cu mediul școlii formale joacă, de asemenea, un rol cheie în 

modulul actual. Prin urmare, capitolul se concentrează pe următoarele elemente 

particulare pentru a crea o bază cuprinzătoare și semnificativă, care va avea într-

adevăr o contribuție valoroasă la nivel academic și teoretic, precum și 

implementarea practică care va rezulta ca urmare a dezvoltării recomandărilor: 

Etapele timpurii - Evitarea comportamentului de intimidare printr-o 

comunicare eficientă 

Îmbunătățirea interacțiunii părinților prin comunicare 

În epoca contemporană actuală, comunicarea are un rol vital și acest lucru 

poate fi identificat în mod clar prin mai multe etape ale vieții în ceea ce privește 

vârsta, cum ar fi adolescenții. Adolescenții se confruntă cu probleme multiple în 

ceea ce privește comunicarea, deoarece, în ciuda faptului că pot fi creativi și își 

dezvoltă ideile, întâmpină mai multe bariere care pot duce la rezultate negative 

(Gapsiso și Wilson, 2015). În consecință, identificarea specifică trebuie să devină 

o problemă a unei gândiri critice profunde și a unei abordări pentru a permite 
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identificarea posibilelor probleme legate de barierele de comunicare referitoare 

la adolescenți atât în etapele timpurii, cât și în liceu. Fără îndoială, dezvoltarea 

internetului a creat mai multe probleme în ceea ce privește comunicarea dintre 

părinți și adolescenți și aceasta constituie o problemă care a fost identificată încă 

din zorii mileniului (Mc Kenna & Bargh, 2000; Krant, Kleter, Boneva, 

Cummings și Hedgeson, 2002; Manasians, 2003; Gross, 2004). Problemele de 

internet care apar în ceea ce privește comunicarea, nu pot și în niciun caz nu ar 

trebui să fie subestimate, deoarece pot „crea sau rupe” o relație, ceea ce cauzează 

unele probleme grave, precum și provocări care trebuie depășite pentru a ajuta 

adolescenții să folosească  internetul ca un instrument pozitiv mai degrabă decât 

un instrument negativ. Cu condiția ca adolescenții să utilizeze internetul din 

diferite motive și timp diferit, pe baza etapei vieții lor adolescentine (Anderson și 

Jiang, 2018), examinarea legată de problemele comunicării trebuie să se bazeze 

în mod clar pe principiul care permite dezvoltarea unui baze științifice care poate 

duce la confruntarea barierelor comunicării. În consecință, problema trebuie 

examinată din mai multe puncte de vedere pentru a oferi o imagine clarificată. 

Rolul întregii societăți, în special în ceea ce privește structura sa formală, 

este esențial și are o valoare excepțională care trebuie identificată și înțeleasă în 

mod clar de toți participanții implicați în procesul de comunicare. Guvernele 

naționale trebuie să ofere îndrumări adecvate prin programe specializate pentru a 

informa părinții, profesorii și, desigur, adolescenții, în toate etapele, cu privire la 
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necesitatea stabilirii unor canale de comunicare eficiente care vor spori atât 

dezvoltarea educațională, cât și stabilitatea în mediul lor familiar, care este 

esențială pentru performanța școlară eficientă. Internetul și cel mai important site-

urile web pot deveni un vehicul puternic în această direcție, deoarece atât 

adolescenții, cât și părinții pot avea acces ușor la materialul încărcat; prin urmare, 

este necesară crearea unui mediu pozitiv care trebuie luat în considerare (Limin, 

2017). Literatura a identificat în mod clar că adolescenții, părinții, școlile și 

societățile în general se confruntă cu provocări serioase care au un impact 

multiplu asupra tuturor participanților (Condon , 1990; Belfer, 2008; Holm & 

Minton, 2016).Identificarea timpurie a tuturor problemelor menționate mai sus 

este evaluată ca având o importanță critică, deoarece oferă cadrul inițial pe care 

vor fi dezvoltate unele dintre cele mai importante provocări legate de adolescenți 

și comunicare.    
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4.2. Comunicare: Diferențe între sexe 

În ciuda faptului că procedurile de comunicare sunt caracterizate de unele 

caracteristici majore, deoarece acestea au fost deja identificate și dezvoltate în 

mod clar, s-a constatat că există diferențe majore care prevalează în Comunicarea 

între sexe cu privire la adolescenți. Băieții și fetele se confruntă cu diferite 

provocări și preocupări care trebuie identificate pentru a se asigura că canalele de 

comunicare vor fi dezvoltate în consecință. Ca urmare a unei ample cercetări 

academice, s-a ajuns la concluzia că fetele se confruntă cu mai multe probleme, 

cum ar fi controlul parental în comparație cu băieții; prin urmare, trebuie să 

acționeze într-un mod diferit pentru a depăși potențialele probleme care 

prevalează atâtacasă, cât și la școală (Racz & McMahon, 2011; Almas, Grusec și 

Tackett, 2011). 

Foarte important, există diferențe între sexe în ceea ce privește expresiile 

și cuvintele folosite de fete și băieți, aceste cuvinte fiind evidente în mai multe 

locuri, inclusiv în mediul de acasă, în școală și, cel mai important, în timpul 

utilizării internetului cu rețelele sociale. Având în vedere creșterea camerelor de 

chat în ultimii ani, atenția și controlul trebuie implementate de către părinți pentru 

a asigura protecția copiilor lor. Abordând critic elementul specific, identificarea 

problemei particulare de către părinți trebuie evaluată ca un punct de cotitură 

pentru adolescenți și capacitatea lor de a dezvolta o comunicare eficientă și sigură 

trebuie să fie abordată cu prudență de către părinți. Acest lucru le va permite să 
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le protejeze folosind modalități discrete pentru a nu intra în viața privată a 

adolescenților; cu toate acestea, oferindu-le în același timp toată asistența 

adecvată care îi va ajuta să facă față posibilelor provocări care există în lumea 

internetului. Identificarea diferențelor dintre cele două sexe trebuie să fie în 

centrul oricărei activități desfășurate de părinți, iar părinții ar putea avea nevoie 

de asistență. 

Diferențele în comunicare sunt identificate în caracteristici specifice, cum 

ar fi expunerea femeilor adolescente la mai multe hărțuiri sexuale sau propunerea 

de către bărbați, în care în multe ocazii răspund, deoarece consideră că unele 

dintre aceste propuneri sunt atractive (Durham, 2008). Cu toate acestea, trebuie 

identificat faptul că diferențele de comunicare dintre adolescenții bărbați și femei 

se bazează în mare măsură pe faptul că cele două sexe au diferențe în dezvoltarea 

creierului, ceea ce afectează modul în care se comportă în ceea ce privește 

comunicarea. Potrivit lui Jensen și Nutt (2015) sugerează cu tărie că „În general, 

femeile adolescente au abilități lingvistice superioare comparativ cu bărbații 

adolescenți ... Atât băieții, cât și fetele prezintă fluctuații mari în comportamentul 

lor emoțional în timpul adolescenței”. Aspectul specific poate avea un impact 

mare asupra modului în care comunicarea va fi privită din punctul de vedere al 

părinților, deoarece protecția împotriva posibilelor hărțuiri nu poate fi luată cu 

ușurință și trebuie structurată pe baza nevoilor și dorințelor adolescenților. De 

asemenea, trebuie să țină cont de stadiul vârstei adolescentului, deoarece diferite 
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vârste necesită în mod evident o abordare diferită; prin urmare, părinții trebuie să 

se educe pe baza informațiilor științifice furnizate de profesioniștii corespunzători 

sau chiar prin educația oferită de mediul școlii formale. Aceasta este o abordare 

care a experimentat o valoare istorică și cercetări științifice ample au identificat 

și au contribuit la această direcție, oferind o înțelegere solidă a modului în care 

comunicarea prin diferite părți ar trebui dezvoltată pe baza faptului că beneficiile 

adolescenților trebuie să fie deservite în mod eficient (Barnes & Olson, 1985; 

Larson și colab., 1996; Laursen și Collins, 2009; Taylor și colab., 2015). 

În consecință, peste patru decenii de cercetări contemporane legate de toate 

problemele de mai sus trebuie să fie în prima linie a necesității de a dezvolta 

canalele de comunicare adecvate pentru părinți, pentru a le permite să identifice 

diferențele de gen. Toate aceste cercetări pot duce la implementarea tuturor 

măsurilor practice care pot ajuta profesioniștii din domeniul sănătății în direcția 

strategiilor de comunicare adecvate. Ca urmare a diferențelor de gen în ceea ce 

privește comunicarea, părinții trebuie să fie extrem de atenți pentru a evita 

posibilele conflicte între ei și copiii lor, deoarece aceasta poate deveni o problemă 

în creștere care poate duce la probleme grave care pot cauza probleme de 

comunicare și lipsa de încredere și înțelegere între cele două părți (Smetana, 

2011). 

Diferențele de gen trebuie, de asemenea, identificate în judecata 

emoțională, deoarece s-a identificat faptul că fetele sunt de obicei mai vulnerabile 
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și acest lucru poate avea un impact negativ mare asupra dezvoltării lor generale a 

personalității. Probleme precum vinovăția, explozia sexuală în special în primele 

etape ale vieții adolescente, utilizarea limbajului necorespunzător pot duce la 

selectarea persoanelor nepotrivite cu care interacționează adolescenții. În general, 

s-a constatat că femeile reacționează mai negativ la experiențele neplăcute care 

au impact asupra reacțiilor lor emoționale și asupra dezvoltării cu consecințe în 

restul activităților lor sociale (Chentsova-Dutton & Tsai, 2007; Gomez, Gunten 

și Danuser, 2013; Toombs , Unruh și McGrath, 2018).  

Provocările din dimensiunea comunicării particulare consideră un aspect 

extrem de emoțional al vieții adolescenților, întrucât se află într-un punct crucial 

de cotitură care necesită multă atenție atât din partea părinților, cât și din mediul 

școlar. Diferențele de gen între fete și băieți nu pot fi luate cu ușurință, deoarece 

era contemporană impune tuturor persoanelor implicate să se concentreze asupra 

problemei specifice și să dezvolte abilitățile și competențele adecvate care vor 

elimina barierele posibile și vor aborda adolescenții pe baza caracteristicilor unice 

de gen. 

Adăugând la toate cele de mai sus, trebuie remarcat faptul că diferențele și 

provocările culturale sunt întotdeauna în vigoare, în special în situațiile în care se 

aplică restricții, în special împotriva femeilor. Acest lucru poate duce la 

dezvoltarea mai multor probleme care trebuie identificate și evitate. Având în 

vedere complexitatea diferențelor culturale din mai multe societăți, chiar și în 
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cadrul Uniunii Europene, toate acestea trebuie luate în considerare dintr-un punct 

de vedere practic. Disponibilitatea programelor de instruire pentru statul formal 

este esențială în această direcție și poate contribui la eliminarea semnificativă a 

barierelor specifice (Kacir & Gordon, 2000; Nowak & Heinrichs, 2008; Taylor și 

colab., 2015). Prin urmare, guvernele naționale sunt chemate să identifice această 

nevoie și să abordeze științific problema care va deveni benefică pentru toate 

părțile. 
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4.3. Îmbunătățirea interacțiunii părinților prin comunicare 

Comunicarea în asociere cu adolescenții este identificată în mai multe 

niveluri și fiecare are un rol important de jucat, deoarece creează mediul adecvat 

pentru abordarea critică și creativă. Acest lucru poate dezvolta un mediu sănătos, 

mai ales în relația dintre părinți și adolescenți ca percepție a fiecărui individ, atât 

din partea adolescenților, cât și din partea părinților, putând deveni un factor cheie 

de succes în procedura generală (Bartle, Anderson și Sabatelli , 1989). Prin 

urmare, ca o identificare inițială, se observă că este necesară o abordare critică 

pentru toate părțile implicate pentru a se asigura că canalele de comunicare 

corespunzătoare vor fi stabilite în mod eficient. 

Rolul părinților în ceea ce privește comunicarea nu numai că nu poate fi 

subminat, ci, în schimb, este de o importanță esențială, deoarece comunicarea cu 

adolescenții nu poate fi lăsată exclusiv în mediul școlar formal. Lipsa de 

înțelegere a problemei specifice poate duce la rezultate negative serioase pentru 

ambele părți, în special pentru adolescenți, deoarece nivelul de încredere poate 

scădea, ducând la controverse și la alte probleme psihologice, în special pentru 

copiii sensibili (McClun și Merrell, 1998). Identificarea menționată mai sus oferă 

mediul adecvat care permite obținerea unei înțelegeri cuprinzătoare cu privire la 

rolul comunicării dintre părinți și adolescenți. Acest lucru poate duce la soluții 

adecvate, benefice pentru toate părțile. 
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Pe de altă parte, părinții trebuie să se asigure că procedura și nivelul 

comunicării rămân în limite acceptabile pentru ambele părți, în special pentru 

adolescenți, deoarece acest lucru poate duce la o independență excesivă. O astfel 

de dezvoltare poate duce la rezultate la fel de negative pentru părinți și adolescenți 

și poate crea probleme viitoare, mai ales atunci când adolescenții trebuie să 

părăsească locul lor de origine (Segrin, Woszidlo, Givertz, Bauer și Murphy, 

2012). Problema de mai sus poate fi identificată ca „Helicopter Parenting” care 

se referă la „un părinte care este implicat excesiv în viața copilului său” (Meriam-

Webster, 2019). Parentalitatea cu elicopterul poate duce la consecințe grave 

asupra vieții adolescenților și poate crea sentimente negative care se pot dezvolta 

de-a lungul timpului. LeMoyne și Buchanan (2011, p.399) ridică importanța 

evitării „Parentalismului cu elicopterul” sugerând cu tărie că „... părinții 

elicopterului sunt legați negativ de bunăstarea psihologică și sunt pozitiv legați 

de utilizarea medicamentelor eliberate pe bază de rețetă pentru anxietate/depresie 

și consumul recreativ de pastile pentru durere. ” Prin urmare, este important ca 

părinții să fie informați cu privire la problema specifică și să dezvolte abilitățile 

adecvate care să le permită să rămână la distanță de o astfel de abordare negativă 

care va duce în cele din urmă la probleme negative de sănătate fizică și mentală 

asupra copiilor lor. Acesta este un aspect fundamental, iar provocările sunt în 

creștere pentru părinți. 
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Cercetări suplimentare au arătat că „Helicopter Parenting” a dus la un 

impact negativ grav în ceea ce privește orientările de conformitate; în contrast, a 

fost înregistrată relația pozitivă dintre orientarea conversației și comunicarea în 

afara clasei (OCC) cu instructorii (Miller-Ott, 2016). OCC constituie un 

parametru important care le permite adolescenților să devină mai extrovertiți, să-

și exprime sentimentele într-un mod mai eficient și să le ofere posibilitatea de a-

și dezvolta propria personalitate unică, pe baza abilităților și competențelor lor. 

În consecință, cooperarea dintre părinți și instructori trebuie stabilită pe o 

bază mai eficientă și structurată. O astfel de dezvoltare le va permite părinților să 

devină mai aproape de copiii lor, să le înțeleagă problemele și să evite 

consecințele negative care apar ca urmare a „Elicopter Parenting”. Rolul 

guvernelor prin intermediul instituțiilor oficiale, cum ar fi Ministerul Educației, 

este esențial pentru a asigura furnizarea informațiile necesare cu privire la 

impactul negativ al „Helicopter Parenting”. 

Controlul suprasolicitat a fost, de asemenea, identificat ca urmare a 

dezvoltării tehnologiei informației (IT) și, mai precis, prin intermediul 

telefoanelor mobile (celulare). Mai precis, în situațiile în care tații dezvoltă un 

nivel ridicat de atitudine „Elicopter Parenting” folosind telefoanele lor mobile, au 

condus la un nivel semnificativ de conflict între ei și adolescenți. În contrast, 

părinții care dezvoltă un nivel mai scăzut de control prin intermediul telefoanelor 

mobile, înregistrează un nivel semnificativ mai scăzut al conflictului (Kelly, 
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Duran și Miller-Ott, 2017). Problema conflictului nu poate fi în niciun caz 

ignorată, deoarece este considerată etapa principală pentru alte probleme în 

procesul de comunicare între părinți și familie; prin urmare, trebuie acordată 

atenția adecvată direcției specifice pentru a se evita astfel de situații. 

Important, comunicarea dintre părinți și adolescenți este identificată într-

un alt nivel și situație importantă; în cea a părinților divorțați, în care lucrurile de 

acasă pot deveni foarte dificile pentru toată lumea, inclusiv pentru copii; prin 

urmare, creând bariere serioase în comunicare. În situații precum cea actuală, 

adolescenții se confruntă cu provocări serioase pentru a face față situației care 

provoacă stres în comportamentul lor, participarea la lecții la școală, probleme 

legate de prieteni și profesori, precum și față de oameni apropiați de mediul lor 

familial (Buchanan, Maccoby și Dornbusch, 1991). 

Evaluând critic problema actuală, se identifică în mod clar că cooperarea 

părinților este esențială pentru a se asigura că impactul negativ asupra copiilor lor 

rămâne la cel mai scăzut nivel posibil; prin urmare, crearea oportunităților pentru 

copii de a avea o transmisie lină către „noua eră” după separarea părinților.  
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4.4. Etapele timpurii - Evitarea comportamentului de intimidare printr-o 

comunicare eficientă 

Schimbările sociale rapide în economiile contemporane au remodelat total 

modul în care procesul de comunicare are loc în etapele timpurii ale adolescenței. 

Această schimbare este identificată în mod clar în mai multe niveluri, cum ar fi 

Comunicarea cu părinții care constituie mediul familial apropiat, cu accent pe 

impactul internetului, care este identificat ca o activitate majoră pentru 

adolescenții din etapele timpurii (Mitchell, Finkelhor și Becker-Blease, 2007). 

Adăugarea la recomandarea de mai sus, rolul internetului și al rețelelor sociale, 

este de o importanță vitală, creează mai multe oportunități pentru o comunicare 

pozitivă; cu toate acestea, în același timp, provocările rămân la locul lor și trebuie 

să fie abordate în mod eficient. 

Comunicarea în etapele timpurii ale adolescenței creează nevoia ca părinții 

să devină mai extrovertiți și să identifice modalități noi și mai interactive de a 

dezvolta canalele de comunicare necesare cu copiii lor; prin urmare, reușind să 

abordeze problemele în etapele lor inițiale ducând la mai multe probleme (Laird, 

Marrero, Melching și Kuhn, 2012). Ca parte a procesului de comunicare și a 

rolului părinților în întreaga procedură, este esențial ca părinții să identifice faptul 

că copiii lor au nevoie de un nivel de autonomie care este esențial pentru 

autonomia și independența lor, mult necesar pentru îmbunătățirea viitoare a 

personalității lor. Acest lucru este, de asemenea, asociat cu numărul tot mai mare 
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de ore pe care adolescenții din stadiile timpurii le petrec în mediul lor școlar, ceea 

ce le cere de la aceștia să dezvolte un set specific de abilități care să îi ajute să 

depășească provocările școlare (Keijsers și Poulin, 2013). Prin urmare, toate 

acestea trebuie să facă parte dintr-o abordare critică generală a părinților, 

deoarece aceștia au responsabilitatea majoră față de această situație, pot oferi 

asistența relevantă și pot solicita, de asemenea, această asistență de la persoanele 

și instituțiile potrivite. 

Pentru ca părinții să asigure toate cele de mai sus, trebuie să se concentreze 

pe colectarea de informații din surse de profesioniști pentru a dezvolta un set de 

abilități care să le permită să devină mai eficienți și să-și abordeze copiii pe baza 

înțelegerii nevoilor lor și a amintirii că sunt într-o etapă extrem de sensibilă a 

vieții lor care necesită o atenție excepțională (Masche, 2010). Prin urmare, 

informațiile trebuie colectate din resursele adecvate și trebuie caracterizate ca 

fiind credibile și fiabile și, de asemenea, să fie actualizate, pentru a asigura cele 

mai bune rezultate posibile. 

Asociația Psihologică Americană (APA, 2012) a dezvoltat o cercetare 

puternică în ceea ce privește adolescenții și oferă o înțelegere inițială a 

conceptului de comunicare în primele etape ale adolescenței în societățile 

contemporane și clarifică faptul că acest lucru poate avea un impact semnificativ 

asupra unor aspecte precum: 
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i. Dezvoltarea fizică Astfel procesul de comunicare îi poate ajuta pe 

adolescenți să se pregătească pentru probleme precum activitățile lor 

sexuale și să îi protejeze de situații improbabile care ar putea avea 

un impact negativ mare. 

ii. Dezvoltarea cognitivă care se concentrează pe sprijinirea 

adolescenței în etapele timpurii pentru a-și dezvolta capacitatea de 

gândire mai critică, creșterea capacității lor în mediul școlar și, cel 

mai important, pentru a începe să se simtă mai încrezători în ei înșiși. 

În consecință, acest lucru îi poate ajuta să evite situații improbabile, 

cum ar fi Bullying, deoarece acesta constituie una dintre cele mai 

îngrijorătoare probleme legate de tineri în orice etapă, în viața de 

adolescent. 

iii. Dezvoltarea emoțională se referă la provocările cu care se confruntă 

adolescenții în ceea ce privește identitatea și își exprimă capacitatea 

de a-și gestiona sentimentele în diferite etape ale vieții lor. 

Dezvoltarea emoțională a adolescenților din etapele timpurii se 

referă atât la probleme pozitive, cât și la negative și aceasta include 

o implicare directă a părinților, deoarece aceștia îi pot ajuta să se 

exprime și să gestioneze situațiile dificile. 

iv. Dezvoltarea socială se referă la capacitatea și oportunitățile 

adolescenților de a se implica într-o serie de activități creative care 

le vor oferi sentimente pozitive. Cu toate acestea, aspecte precum 
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nevoia de a se implica și de a face parte dintr-o echipă atât în 

activități formale (școlare), cât și non-formale, sunt caracteristici 

comune care se aplică tuturor adolescenților, în special în primele 

etape, indiferent de etnie, sex sau alte variabile conexe. Dezvoltarea 

socială trebuie să devină o problemă a unei atenții excepționale a 

părinților, deoarece lipsa potențială de implicare a adolescenților în 

activități sociale poate duce la situații improbabile, precum cea a 

excluziunii sociale, care constituie o amenințare reală pentru 

adolescenți, considerând că se află într-o situație excepțională. etapă 

sensibilă a vieții lor. Prin urmare, aceasta trebuie să fie abordată cu 

precauție de către părinți în cooperare cu mediul școlar formal, pe 

baza unor politici specifice care trebuie să facă parte dintr-o politică 

națională cuprinzătoare în cooperare cu toate părțile interesate. 

Combinația dintre toate cele de mai sus este evaluată ca fiind 

fundamentală, deoarece rolul incluziunii și excluziunii sociale are un 

impact mare asupra societăților contemporane datorită problemelor 

pe care le dezvoltă ca urmare a schimbării structurii societăților. 

v. Dezvoltarea comportamentală se referă la capacitatea adolescenților 

de a face față situațiilor de tranziție dificile în ceea ce privește 

fumatul, alcoolul, precum și capacitatea lor de a lua deciziile 

adecvate. În ciuda faptului că problemele de mai sus sunt legate în 

principal de adolescenții din liceu, cercetări aprofundate au 
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identificat că nivelul specific de vârstă a scăzut; prin urmare, creând 

necesitatea ca toate părțile implicate, atât mediul școlar formal, cât 

și părinții, să dezvolte abilități de comunicare care să îi ajute să 

identifice și să confrunte problemele care apar ca urmare a situațiilor 

menționate mai sus.  

Abordarea critică a tuturor celor cinci aspecte de mai sus care afectează 

adolescenții, în special în etapele lor timpurii, împreună cu faptul că luarea în 

considerare a aspectelor specifice are o importanță crescândă din cauza declinului 

de vârstă, creează necesitatea unei identificări cuprinzătoare a motivele care duc 

la obstacolele actuale. Prin urmare, concentrarea asupra acestor probleme creează 

necesitatea ca părinții să se concentreze pe identificarea și implementarea lor. 

Cercetarea actuală evaluează faptul că este un fapt evident că comunicarea trebuie 

considerată ca un factor cheie de succes în identificarea și confruntarea 

problemelor specifice, conceptul de comunicare având un rol major.  

Toate cele cinci aspecte conduc la concluzia sigură că comunicarea are o 

importanță crescândă, iar rolul părinților constituie un aspect fundamental în 

asistarea adolescenților să depășească obstacolele provocate ca urmare a 

situațiilor specifice. Adolescenții din faza incipientă sunt considerați energici, 

inovatori, creativi, imaginativi și dispuși să exceleze în viața lor. Oferindu-le 

abilitatea de a se exprima în orice moment, fără restricții în ceea ce privește modul 

în care cred și simt, poate duce la rezultate pozitive pe care le vor purta pentru 
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restul vieții. În același timp, aceste identificări pot avea, de asemenea, un impact 

pozitiv asupra părinților și mediului școlar, deoarece vor deveni mai eficiente în 

procesul de comunicare, pe baza unor parametri particulari care creează un cadru 

cuprinzător și adecvat, care să fie benefic pentru toate părțile implicate; în 

consecință, acestea trebuie luate în considerare. 

Etapele timpurii au nevoie de îngrijire suplimentară datorită sensibilității 

adolescenților, luând în considerare și cantitatea masivă de informații la care sunt 

expuși copiii din această etapă. Provocările rămân mari în acest stadiu al vieții 

copiilor; prin urmare, părinții au nevoie de o atenție specială pentru a se asigura 

că problemele din etapele timpurii vor fi abordate în mod eficient. Acest lucru 

creează necesitatea nu numai de a stabili canale de comunicare și de a dezvolta 

scheme adecvate care vor împiedica copiii de vârstă să aibă acces la materiale din 

internet necorespunzătoare (Olweus, 2005). 

Un mod eficient de a stabili canale de comunicare eficiente între întreaga 

familie este plasarea de cuburi foto interactive în mediul de acasă și poate crea un 

sentiment pozitiv cu toți membrii familiilor, cu condiția ca fotografiile să 

sublinieze momentele fericite ale familiei (Golsteijn & van den Hoven, 2013). 

Astfel de activități pot contribui la o comunicare familială eficientă și pot 

contribui, de asemenea, mult la crearea unei astfel de relații pozitive, rezultând în 

dezvoltarea copilului, cu accent pe stima de sine a copilului. Este important să ne 
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concentrăm asupra acestei probleme, cu cât capătă mai devreme respectul de sine, 

cu atât este mai bine pentru dezvoltarea personalității copiilor. 

O astfel de acțiune trebuie considerată ca fiind importantă, ceea ce poate 

duce la eliminarea posibilelor bariere de comunicare. care influențează 

dezvoltarea lor. Având în vedere că părinții și copiii au opinii diferite cu privire 

la o serie de probleme legate de adolescenți, (Richardson, 2004), acțiuni precum 

plasarea cuburilor foto interactive sunt evaluate de o mare importanță care trebuie 

luată în considerare de către părinți. Rolul atât al părinților, cât și al mediului de 

școlarizare formală nu numai că este esențial în prevenirea potențialelor probleme 

care apar ca urmare a interacțiunii lor frecvente pe internet printr-o serie de 

gadgeturi, dar acest rol este extins în asigurarea performanței școlare. 

Comunicarea eficientă poate preveni eșecul adolescenților în stadiu incipient, 

deoarece impactul Cyberbullying a fost clar, negativ, asociat cu performanța 

copiilor la școală; prin urmare, ducând la probleme suplimentare nu numai la 

școală, ci și, transferând aceste probleme în mediul lor familial (Hinduja și 

Patchin, 2011). Identificarea științifică a intimidării cibernetice în ceea ce privește 

conceptul convențional de intimidare este considerată de o importanță 

excepțională, deoarece orice posibilă confuzie poate duce la interpretarea greșită 

a problemelor legate de conceptul specific și a impactului acestuia asupra 

adolescenților, mai ales atunci când acestea se află în stadii incipiente. a 

adolescentului. Monks, Robinson și Worlidge (2012) se concentrează pe 
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conceptul de intimidare cibernetică și identifică în mod clar că adolescenții din 

stadiul incipient sunt, în termeni generali, conștienți de rolul său negativ și de 

modul în care acest lucru poate duce la posibile probleme în dezvoltarea lor 

generală. În același timp, autorii au identificat clar că diferențele de gen 

prevalează. În consecință, această identificare științifică conduce la concluziile că 

orice politici și strategii viitoare trebuie să ia în considerare acest lucru nu numai 

pentru a aborda problema, dar cel mai important, pentru a dezvolta aceste strategii 

în așa fel încât să ia în considerare problemele specifice fiecărui gen, ducând la 

rezultate mai bune pentru adolescenții timpurii și îmbunătățirea comunicării. 

Cyberbullying-ul a fost asociat negativ cu dezvoltarea emoțională a 

copiilor mici, în special a celor cu vârsta sub 12 ani, care se încadrează în 

învățământul primar. Lipsa de cunoștințe cu privire la pericolele care există pe 

internet și navigarea nesigură, împreună cu incapacitatea părinților de a le oferi 

asistență creează un mediu într-adevăr îngrijorător pentru copiii din etapele 

timpurii. Hărțuirea cibernetică în etapele timpurii nu numai că există, dar se 

confruntă și cu o creștere constantă, care provoacă serioase preocupări cu privire 

la protecția copiilor. În plus, există o diferență de gen, chiar și în acest stadiu, la 

care fetele au un nivel mai ridicat de intimidare cibernetică decât băieții. 

Probleme precum hărțuirea sexuală, din păcate, constituie provocări serioase care 

trebuie abordate pentru a evita alte probleme care pot crea probleme 

suplimentare, cum ar fi daune psihologice și fizice asupra acestor copii (Smith, 
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Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell și Tippett , 2008a; Monks, Robinson și 

Worlidge, 2012). 

Prevenirea și transferul de informații prin canalele de comunicare adecvate 

a condus în unele țări la rezultate pozitive, deoarece a existat o scădere a 

fenomenului de cyberbullying. De exemplu, cercetările recente din Portugalia au 

identificat în mod clar impactul pozitiv al comunicării, rolul părinților în etapele 

timpurii și necesitatea de a se concentra strategic pe dezvoltarea eficientă a 

programelor de prevenire care să ofere tinerilor capacitatea de a depăși 

provocările emergente de pe internet. Coelho și colab. (2016, p.223) au identificat 

în mod clar această nevoie și sugerează cu tărie că „Programele de prevenire a 

hărțuirii ar trebui să ia în considerare necesitatea de a sensibiliza profesorii cu 

privire la hărțuire și cibernetism”. Prin urmare, necesitatea acestei abordări este 

evidentă și trebuie privită ca o necesitate pentru elaborarea unor orientări 

științifice comune atât din partea guvernelor naționale, cât și a Uniunii Europene, 

pentru a se concentra asupra obiectivelor comune care vor oferi rezultate pozitive 

cuprinzătoare. 

Cyberbullying-ul a fost în mod clar legat de o serie de alte elemente în ceea 

ce privește impactul negativ asupra vieții adolescenților, atât pentru etapa 

timpurie, cât și pentru liceu. Pearl Ben-Joseph (2018) oferă o imagine de 

ansamblu clarificată a consecințelor potențiale și clarifică faptul că „Stresul de a 

fi într-o stare constantă de supărare sau frică poate duce la probleme cu starea de 
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spirit, nivelul de energie, somnul și apetitul. De asemenea, poate face pe cineva 

să se simtă anxios sau trist. Dacă cineva este deja deprimat sau anxios, hărțuirea 

cibernetică poate înrăutăți lucrurile”. Afirmația de mai sus se adaugă 

identificărilor anterioare și îmbunătățește cunoștințele acumulate în modul de a 

face față problemelor de acest tip. 

Comunicarea cu stadiile timpurii ale adolescenților 

Trebuie să se ia în considerare alte probleme majore, cum ar fi segmentarea 

demografică și distribuția de gen, deoarece cercetări ample au identificat în mod 

clar că copiii din zonele sărace și defavorizate se confruntă cu niveluri mai 

ridicate de hărțuire cibernetică. În unele zone din Statele Unite ale Americii 

(SUA), adolescenții afro-americani se confruntă cu mai multe provocări din 

partea altor etnii, în special în etapele timpurii. Cercetările relevă faptul că 

comunicarea în această etapă are un mare impact și că școlile care dezvoltă canale 

de comunicare eficiente între părinți, școală și copii, sunt mai susceptibile să se 

confrunte cu un nivel mai scăzut de intimidare cibernetică, în ciuda problemelor 

generale care pot apărea ca un rezultat al obstacolelor etnice (Lee și colab., 2019). 

Având în vedere că distribuția demografică în fiecare țară este diferită de 

alte țări, fiecare țară trebuie să își dezvolte politicile pe baza propriilor sale nevoi 

și caracteristici unice. Segmentarea demografică poate duce la dezvoltarea de 

strategii care pot aborda probleme precum sărăcia, întrucât țări precum SUA, 

caracterizate de diversitate etnică și multiculturalism, se confruntă cu astfel de 
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probleme (Williams, 2015). Dimensiunea demografică în ceea ce privește 

hărțuirea cibernetică în cadrul adolescenților are într-adevăr o mare importanță, 

nu numai pentru societăți precum SUA, ci și pentru Uniunea Europeană care 

acordă o atenție excepțională problemei prin dezvoltarea cercetării transnaționale 

care identifică problema în termeni de vârstă, etnie și sex.  

Copiii supradotați ai Early Stages au întâmpinat, de asemenea, probleme 

serioase ca urmare a capacității lor de a excela în performanță în mediul lor școlar 

formal. Un procent semnificativ dintre acești copii au raportat că au trecut prin 

Cyberbullying de către colegii de școală, în principal prin Social Media. În 

consecință, acești copii ar trebui să primească atenția adecvată pentru o dezvoltare 

ulterioară. În ciuda faptului că este relativ neclar nivelul exact al unei astfel de 

forme de intimidare cibernetică, faptul că cercetarea științifică a identificat într-

adevăr problema, ca urmare a reclamațiilor privind adolescența în stadiu 

timpuriu, acest lucru nu poate fi neglijat în niciun caz și trebuie dezvoltată atenția 

adecvată pentru a asigura o comunicare eficientă între părinți și școli, ducând la 

creșterea încrederii grupului specific de copii (Smith și colab., 2012). 

În ciuda limitărilor studiului particular, acest lucru trebuie privit ca un 

semnal de avertizare pentru toți actorii implicați în adolescența în stadiu timpuriu, 

pentru a trece la programe specifice de prevenire care se vor confrunta eficient cu 

problema, deoarece acest lucru poate duce la niveluri mai ridicate de motivație, 

deoarece precum și dezvoltarea socială și emoțională; probleme legate de crearea 
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unor personalități solide (MacFarlane & Mina, 2018). Abordarea critică și 

evaluarea limitărilor existente nu ar trebui privită ca o modalitate de evitare a 

problemelor, ci ca o oportunitate unică de a aprofunda problema pentru a examina 

în continuare problemele conexe și a le confrunta într-un mod eficient. 

Școlile și părinții au un rol important în procesul de comunicare și este într-

adevăr important să înțeleagă cu toții că trebuie să urmeze pași specifici, cum ar 

fi să fie lăsați adolescenții să-și termine gândurile, să-și spună întreaga poveste, 

nu încercați să remediați imediat situația și amintiți-vă că ascultarea nu înseamnă 

neapărat că sunteți de acord cu tot ceea ce spune. Părinții și școlile trebuie să-și 

concentreze pe atenția pe ceea ce au de spus copiii, cereți feedback de la copii; 

prin urmare, asigurându-i că sunt importanți și responsabili pentru acțiunile lor. 

În plus, deschiderea comunicării atunci când copiii din etapele timpurii solicită 

orice fel de sprijin sau opinie, cu privire la orice problemă posibilă este de 

asemenea, considerată vitală pentru stabilirea canalelor de comunicare și a 

încrederii corespunzătoare, pași esențiali către evitarea conflictelor (NCSBY, 

2019). Toate problemele menționate mai sus sunt evaluate de cea mai mare 

importanță, deoarece prevenirea trebuie considerată strategic ca un element care 

poate crea un mediu adecvat pentru stabilirea încrederii între adolescenții din 

etapele timpurii, pe de o parte, și părinții și profesorii, pe de altă parte. Rolul atât 

al școlilor, cât și al părinților trebuie evaluat critic ca un punct de cotitură în 

asigurarea unei comunicări adecvate și este rolul guvernelor naționale prin 
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instituțiile lor formale înființate, cum ar fi ministerele educației, să informeze și 

să educe părinții cu privire la probleme precum aceAsta. De asemenea, asociațiile 

de părinți trebuie să coopereze strâns cu profesioniști, cum ar fi psihologii, pentru 

a obține cele mai bune sfaturi și îndrumări profesionale, pentru a preveni și a evita 

problemele care ar putea crea situații dificile.  
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4.5. Adolescent, comportament sexual și comunicare 

Activitatea sexuală a adolescenților în licee, în special după vârsta de 15 

ani, constituie o problemă importantă care afectează comunicarea între 

adolescenți și părinții lor. Utilizarea crescândă a internetului, accesul la date, care 

în mai multe ocazii nu sunt credibile și ignoranța adresată adolescenților cu 

privire la potențialele pericole care există și posibilitatea unor situații improbabile 

și nedorite, sunt problemele care trebuie luate în considerare. (Mullinax, Mathurm 

& Santelli, 2017). 

Bolile cu transmitere sexuală (BTS) constituie unele dintre elementele care 

trebuie considerate cât mai importante, care pot duce la un impact negativ 

substanțial asupra vieții întregii familii, ducând adolescenții la un comportament 

social negativ. Haruna și colab. (2018, p.1) acordă o atenție excepțională 

problemelor specifice, identifică în mod clar nevoia unei comunicări eficiente și 

nevoia de utilizare a tehnologiei informației și susține că „În timpul adolescenței, 

tinerii suferă fizic, mental și emoțional modificări provocate de funcția hormonală 

crescută. Aceste schimbări biologice cresc interesul pentru comportamentul 

sexual și lasă adolescenții vulnerabili ”. Activitatea sexuală incontrolabilă a 

adolescenților are un impact mare nu numai asupra sănătății corpului lor, ci și 

asupra altor domenii de sănătate conexe (Houck et al, 2014). Cercetările au 

identificat cinci „Caracteristici principale de dezvoltare” legate de activitatea 

sexuală a adolescenților și sunt direct legate de necesitatea stabilirii unor 
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proceduri și canale de comunicare eficiente cu părinții. Comunicarea eficientă nu 

trebuie să se concentreze pe stoparea adolescenților de la dezvoltarea unei vieți 

sexuale, acest lucru ar fi într-adevăr imposibil; în schimb, ar trebui să se 

concentreze pe furnizarea informațiilor adecvate care să-i ajute să evite situațiile 

nedorite. (Weinstock, Berman, Cates, 2004).  

i. Cognitiv – Adolescenții trebuie să ia în considerare diferențele dintre 

fantezie și realitate pentru a identifica impactul mai mare al unei 

vieți sexuale sănătoase. În plus, trebuie stabilită comunicarea între 

adolescenți și părinți pentru a obține informațiile adecvate care îi vor 

ajuta să înțeleagă în mod eficient dimensiunea reală a activităților 

lor sexuale (Shriver et al, 2001). 

ii. Schimbări comportamentale și fizice – Comunicarea și informațiile 

adecvate pot permite adolescenților să înțeleagă impactul asupra 

dezvoltării corpului lor, că aspectul fizic nu ar trebui să fie singura 

problemă pe care trebuie să o ia în considerare și, cel mai important, 

trebuie să ia în serios nevoia lor de responsabilitate personală și 

responsabilitate față de alții, cum ar fi părinții, școala și, bineînțeles, 

partenerii lor sexuali. Dimensiunile emoționale sunt, de asemenea, 

direct legate de aspectul comportamental și fizic, deoarece acest 

lucru poate afecta adolescenții și capacitatea lor de a stabili canalele 
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de comunicare adecvate cu familiile lor (Brassai, Piko și Steger, 

2011)  

iii. Social și emoțional – adolescenții sunt puternic influențați de 

prietenii lor, deoarece vor să facă parte dintr-o echipă și se tem de o 

posibilă excludere socială. În multe ocazii s-a identificat că „țin 

credințe și principii puternice asupra dilemelor morale, manifestă 

comportamente rebele împotriva autorităților și dezvoltă relații 

romantice și sexuale în funcție de cultură (Kolucki & Lemish, 2011, 

p.23). Problemele emoționale ale adolescenților sunt strâns legate de 

capacitatea părinților de a comunica într-un mod eficient. În plus, 

impactul social și emoțional a fost, de asemenea, legat de capcanele 

care există pentru adolescenți, deoarece acest lucru i-a condus pe 

mulți dintre aceștia la riscuri legate de HIV - SIDA, creând probleme 

suplimentare atât pentru adolescenți, cât și pentru părinții lor 

(Donenberg și colab., 2005). 

iv. Nevoia de comunicare – Adolescenții întâmpină mai multe 

provocări în ceea ce privește capacitatea lor de a comunica cu 

familiile lor. Ei caută informații pentru probleme legate de viața lor 

sexuală și capacitatea de a evita situații improbabile, au nevoie de 

modele puternice cu valori morale care să-i ghideze în acest moment 

dificil al vieții lor, au nevoie de recunoaștere și respect. pentru opinia 

și acțiunile lor, pentru a se asigura că sunt luați în considerare și se 



117 
 

simt utili în mediul lor și caută înțelegere asupra greșelilor pentru 

care să nu fie pedepsiți continuu (Kolucki și Lemish, 2011; Kobak 

și colab., 2018). A vorbi cu adolescenții este departe de a fi o sarcină 

ușoară; în consecință, nevoile lor trebuie luate în considerare și 

arătată disponibilitatea din partea părinților de a coopera.  

Ascultarea, înțelegerea și recunoașterea sunt evaluate ca elemente cheie în 

această direcție. De asemenea, este vital să identificăm și să clarificăm faptul că 

rolul părinților în dimensiunea socială și emoțională are o importanță crescândă, 

deoarece dezvoltarea tehnologiei informației creează noi provocări pentru părinți 

care trebuie educați cu privire la cantitatea și calitatea informațiilor pe care le au. 

Aspectul social și emoțional a fost în mod clar legat de impactul pe care alcoolul, 

drogurile și alte substanțe îl cauzează adolescenților, o problemă pe care părinții 

o întâlnesc și trebuie să o confrunte la mai multe niveluri pentru copiii lor.  

Comunicarea este esențială pentru ca familiile să stabilească proceduri 

specifice bazate pe modelul Family Check-Up (condiția FCU) (Spirito et al, 

2015). Abordând critic problema specifică, trebuie identificat în mod clar că 

dimensiunea emoțională poate fi considerată ca fiind cea mai importantă 

caracteristică, deoarece poate duce la alte câteva probleme grave.   
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4.6. Depășirea implicațiilor și a provocărilor în comunicarea cu adolescența  

Depășirea barierelor care au fost dezvoltate în timp în ceea ce privește 

comunicarea, constituie o provocare serioasă pentru oricine este implicat în 

proces. Pentru a face față în mod eficient acestei probleme, canalele de 

comunicare trebuie asigurate în orice moment. Acest lucru poate fi realizat numai 

prin aplicarea unor principii specifice, cum ar fi: 

• Ascultați mai mult decât vorbiți – Părinții și profesorii trebuie să 

identifice faptul că trebuie să lase adolescenții să se exprime și, mai 

ales, să le ofere toate stimulentele posibile pentru a se asigura că 

adolescenții vor face acest lucru. Abilitatea de a face acest lucru 

poate crea un mediu pozitiv care poate fi extins la activități ulterioare 

cu adolescenții. Adolescenții nu vor să fie „....”, ci au nevoie și caută 

să-și exprime propriile opinii și preocupări, întrucât întâmpină mai 

multe provocări. Părinții și profesorii trebuie să fie capabili să se 

asigure că vor oferi adolescenților capacitatea de a vorbi și că vor fi 

gata să-i asculte (Boer & Abubakar, 2014). 

• Faceți-vă timp pentru a petrece împreună – Comunicarea se bazează 

în general pe partajarea și petrecerea timpului împreună. Una dintre 

provocările majore cu care se confruntă atât adolescenții, cât și 

părinții, este faptul că aceștia nu au suficient timp de calitate pentru 

a petrece împreună. Lipsa de timp creează o distanță suplimentară 
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între părți și poate duce la pierderea încrederii, neînțelegerea și 

interpretarea greșită a mai multor probleme. Prin urmare, necesitatea 

de a avea timp de calitate pentru a petrece împreună este esențială și 

poate crea un mediu pozitiv, ducând la eliminarea posibilelor 

probleme (Dubas și Gerris, 2002). 

• Oferiți confidențialitate – adolescenții, acum mai mult ca oricând, 

au personalități puternice cu acces la un număr mare de informații. 

Dezvoltarea relațiilor personale între adolescenți, la toate nivelurile, 

inclusiv, desigur, relațiile sexuale, necesită ca adolescenții să aibă 

propriul spațiu. Confidențialitatea reprezintă o provocare majoră 

pentru părinți, precum și o cerere majoră în numele tinerilor. În plus, 

nevoia de confidențialitate este identificată și la alte niveluri, cum ar 

fi sectorul sănătății (Wadman et al, 2014). Prin urmare, toate acestea 

trebuie luate în considerare în procedura de comunicare cu 

adolescenții 

• Țineți pasul cu interesele lor – Un mod minunat de a înțelege 

adolescenții și de a le arăta că sunt într-adevăr parte din viața lor, 

este că părinții trebuie să se asigure că acordă atenție intereselor lor. 

Ascultându-le! De exemplu, muzica, chiar dacă nu se încadrează în 

preferințele voastre, vizionarea de filme după preferințele 

adolescentilor, etc., le arată acestora că părinții sunt gata să se 

implice în interesele lor și să fie o parte activă a vieții lor, dacă 
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adolescenții vor acest lucru. O astfel de procedură poate fi stabilită 

în interiorul și în afara mediului școlar formal, pe măsură ce 

adolescenții își dezvoltă interesele personale în cadrul școlilor (Slot, 

Akkerman și Wubbels, 2018). Comunicarea poate fi influențată în 

mod pozitiv de această procedură și creează nevoia ca părinții să se 

concentreze asupra elementului particular, să cunoască nu numai 

ceea ce îi interesează pe copiii lor, ci și despre ce sunt aceste interese. 

Acest lucru trebuie, de asemenea, privit ca un mod indirect de a se 

asigura că adolescenții nu sunt implicați în activități dăunătoare; 

totuși, în același timp, fără a le încălca propriul spațiu și timp. 

•  Fii un părinte iubitor – În perioadele dificile, atât în viața școlară, 

cât și în viața personală, părinții trebuie să arate că le pasă cu 

adevărat, să fie afectuoși atunci când vine vorba de emoții personale 

și să fie de sprijin atunci când există un eșec școlar. Adolescenții 

trebuie să-și vadă părintele sărbătorindu-i realizările, să-i sprijine în 

eșecurile lor și să-i ierte în greșelile lor (Levey, 2010). Astfel de 

acțiuni îi vor ajuta să devină mai maturi, să învețe din greșelile lor și 

să facă față problemelor într-un mod mai eficient. Acest lucru îi va 

face și mai toleranți atunci când părinții lor îi critică, deoarece vor 

înțelege că este o situație câștig-câștig, iar critica face parte din „joc” 

• Distrează-te – Copiii parcurg această etapă o singură dată și trebuie 

să se bucure de ea cât mai mult posibil. Părinții trebuie să-și facă 
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timp și să se implice în activități care să le ofere copiilor lor plăcere 

și distracție. Acest lucru poate avea un nivel substanțial de impact 

pozitiv atât asupra adolescenților, cât și asupra părinților lor. 

Cercetări recente au arătat în mod clar că „Distracția” poate influența 

pozitiv adolescenții și îmbunătăți starea lor psihologică. 

Adolescenții care se distrează cu părinții lor, mai ales în timpul 

sesiunilor de antrenament, sunt mai predispuși să depășească 

problemele personale și să își îmbunătățească performanța generală. 

Merkel (2013, p.151) afirmă în mod clar că „Se pare că accentul pus 

pe distracție în timp ce se stabilește un echilibru între capacitatea 

fizică, bunăstarea psihologică și lecțiile de-a lungul vieții pentru un 

stil de viață sănătos și activ sunt esențiale pentru succes”. Prin 

urmare, este vital pentru părinți să asigure stabilirea unor astfel de 

canale de comunicare și să se distreze cu copiii lor. Acest lucru le va 

oferi posibilitatea de a se apropia și de a crea o relație solidă. 

 



122 
 

4.7. Concluziile capitolului 4 

Actualul capitol s-a concentrat pe examinarea tuturor elementelor 

menționate mai sus, care au fost identificate prin revizuirea extinsă a literaturii și 

oferă o imagine de ansamblu destul de clară asupra problemei comunicării. În 

ceea ce privește adolescenții, a condus la câteva concluzii importante care trebuie 

dezvoltate în mod adecvat. Acest lucru a creat câteva provocări și oportunități 

importante care trebuie explorate; totuși, luând în considerare diferențele de timp, 

deoarece acestea joacă un rol cheie și nu pot fi subestimate sau subminate. 

Prin urmare: 

i. Conceptul de comunicare constituie un instrument puternic în 

încercarea de a ajunge la adolescenți în toate etapele timpului lor de 

adolescenți. Comunicarea trebuie să se bazeze pe relații interumane; 

totuși, sprijinul științific nu poate fi subminat în niciun caz. În 

consecință, toți participanții trebuie să examineze acest aspect dacă 

este necesar pentru a se asigura că eventualele bariere existente vor 

fi eliminate. Comunicarea trebuie să ofere baza științifică pentru a 

dezvolta o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește relația 

adolescenților cu toți ceilalți participanți, deoarece are un impact 

multidimensional atât la nivel științific, cât și non-științific, impactul 

său fiind axat pe dezvoltarea generală a adolescenților. Toate acestea 

creează un cadru puternic care permite examinarea tuturor 
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aspectelor suplimentare care sunt considerate a fi fundamentale 

datorită complexității relațiilor interpersonale 

ii. Cadrul furnizat. de American Psychological Association (APA, 

2012), care este structurat pe cinci elemente de dezvoltare (fizic - 

cognitiv - emoțional - social - comportamental), constituie un 

instrument științific puternic în mâinile profesioniștilor pentru a crea 

programe specifice care să abordeze problemele cu care se confruntă 

adolescenții, părinții și mediul școlar. Este de datoria profesioniștilor 

să abordeze și să evalueze în mod critic cadrul specific pentru a-l 

adapta la nevoile specifice ale fiecărei societăți; astfel, creând 

mediul adecvat pentru ca toți cei interesați să participe. Toate cele 

cinci elemente de dezvoltare, furnizate de o organizație extrem de 

foarte respectată, cum ar fi APA, sunt evaluate ca fiind de cea mai 

mare importanță și sunt direct asociate cu conceptul de comunicare 

și adolescenții, atât bărbați, cât și femei, în toate etapele. Cu toate 

acestea s-a ajuns la concluzia că dezvoltarea cognitivă trebuie 

plasată în centrul înțelegerii și interpretării modului în care acest 

cadru poate fi aplicat. Dezvoltarea cognitivă a fost identificată în 

mod clar pentru a avea un impact substanțial asupra dezvoltării 

sociale, emoționale și comportamentale. Prin urmare, acest lucru a 

fost concluzionat ca fiind fundamental pentru procesul global de 

comunicare. În ciuda faptului că asocierea dezvoltării cognitive nu a 
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fost examinată în raport cu toate celelalte elemente, acest lucru nu 

poate anula importanța sa în comunicare. Acest lucru trebuie luat în 

considerare și totul trebuie structurat în jurul cadrului APA    

iii. Adolescenții din societățile contemporane, în special cei din țările 

occidentale, se confruntă cu o serie de provocări serioase care 

modifică modul în care se comportă și, prin urmare, modul în care 

comunică cu familia și mediul școlar general. Aceste provocări se 

confruntă în prezent cu diferențe mari față de cele din deceniile 

anterioare care au fost examinate. Prin urmare, această identificare 

oferă baza pentru dezvoltarea ulterioară a concluziilor și, de 

asemenea, poate permite prezicerea viitoarelor provocări. 

iv. Dezvoltarea tehnologiei informației (IT) și ușurința accesului 

adolescenților, chiar și a celor din stadiul incipient, le permite 

adolescenților să obțină o mulțime de informații într-o serie de 

aspecte ale vieții pe care nu le-au putut avea în deceniile anterioare, 

sau cel puțin, nu în măsura deceniului actual. Prin urmare, acest 

lucru trebuie identificat clar pentru a putea să fie considerat un 

aspect fundamental pentru dezvoltarea oricăror politici și acțiuni, 

atât formale, cât și informale. 

v. Există mai multe diferențe între adolescenții băieti și fete in both atât 

în etapa timpurie, cât și în liceu. După cum a fost clar identificat, 

fetele sunt mai vulnerabile la hărțuirea sexuală, ceea ce creează 
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probleme în dezvoltarea lor fizică și emoțională. Potențial, această 

hărțuire sexuală poate duce la o activitate sexuală timpurie, 

provocând alte probleme, cum ar fi răspândirea bolilor și sarcinile 

nedorite. În schimb, băieții exprimă diferite tipuri de probleme, cum 

ar fi dezvoltarea unui limbaj inadecvat ca urmare a încercării lor de 

a deveni o parte activă a unei echipe. Prin urmare, acest lucru trebuie 

luat în considerare la dezvoltarea canalelor de comunicare între toate 

părțile implicate. 

vi. Cyber bulling constituie o problemă serioasă, deoarece dezvoltarea 

internetului și, mai precis, a rețelelor sociale și posibilitatea 

adolescenților de a avea acces la oameni pe care nu-i cunosc, creează 

mai multe obstacole atât etice, cât și juridice. În ciuda eforturilor 

depuse de mai multe instituții, Cyber bullying se confruntă cu o 

creștere din ce în ce mai mare și poate crea probleme grave 

victimelor, cu un impact mare asupra capacității lor de a comunica; 

fie vorbește, fie ascultă. Genul, vârsta, etnia și alte variabile 

constituie caracteristici comune în societățile contemporane și au 

fost identificate în mod clar în cercetări academice extinse atât în 

SUA, cât și în Uniunea Europeană. Acesta din urmă și-a fondat și 

dezvoltat propria cercetare transnațională pentru a identifica 

problemele și a se concentra strategic pe confruntarea lor efectivă în 

toate etapele posibile în favoarea adolescenților și a părinților lor. 
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vii. Elicopter Parenting a fost, de asemenea, identificat ca o problemă 

majoră în procedura de comunicare, care cauzează probleme 

serioase dezvoltării emoționale a adolescenților. Elicopter 

Parenting, care se caracterizează printr-un control parental extins 

asupra adolescenților, care duce la declinul independenței lor și 

creează bariere serioase de comunicare între cele două părți; prin 

urmare, adolescenții se confruntă cu obstacole în exprimarea 

sentimentelor lor. 
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Capitolul 5 – Comunicarea cu studenții din învățământul superior  

5.1. Introducere 

Identificarea conceptului de învățământ superior constituie un parametru 

important, faptul că „nivelurile de învățământ superior au fost în mod clar 

asociate cu utilizarea sporită a metodelor contraceptive moderne”. Epoca 

contemporană a permis dezvoltarea capacității tinerilor de a avea un acces mai 

ușor la învățământul superior, atât din punct de vedere al cantității, cât și al 

calității instituțiilor de învățământ superior. Impactul uniunii europene nu poate 

fi subestimat și ca identificare primară este evaluată pozitiv. Acest lucru trebuie 

luat în considerare deoarece studenții au capacitatea de a călători și de a studia 

într-o gamă largă de țări și instituții; prin urmare, impactul asupra aspectului 

comunicării poate fi considerat ca un fapt evident. Comunicarea cu studenții din 

învățământul superior constituie o procedură într-adevăr complexă și 

confruntarea necesită din partea tuturor părților implicate să dezvolte înțelegerea 

adecvată. pe baza a trei parametri specifici: 

i. Primul se referă la nivelul real în care se află, liceu, licență 

universitară și postuniversitar, ceea ce duce la o schimbare 

substanțială și la înțelegerea valorii generale a comunicării și a 

modului în care acest lucru ar trebui și este de fapt înțeles și 

implementat la toate aceste niveluri. Presiunea în diferite situații 

variază; prin urmare, comunicarea adoptată și adaptată de restul 
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participanților trebuie să se potrivească fiecărei situații, pe baza 

nevoilor fiecărui student. 

ii. Al doilea se referă la calitatea și eficacitatea procesului de 

comunicare dezvoltat între indivizi, deoarece acest lucru este în mod 

clar legat de calitatea lor de fundal, provenită atât din mediul lor 

școlar anterior, cât și din cel familial; prin urmare, ducând la un 

impact pozitiv sau negativ în ceea ce privește comunicarea 

iii. Al treilea se referă la capacitatea instituțiilor din aceeași țară sau din 

diferite țări de a dezvolta canalele de comunicare adecvate care să 

servească beneficiilor generale ale studenților, deoarece „... lipsa 

eficienței comunicării în cadrul instituțiilor de învățământ superior 

poate duce foarte bine la scăderea calității act educațional și, în timp, 

deteriorării reputației ”(Iordache-Platis și Josan, 2009, p.61)..  

Toate cele de mai sus oferă o imagine de ansamblu clarificată pentru rolul 

general al comunicării în învățământul superior și constituie baza pentru 

dezvoltarea ulterioară, care trebuie să devină o prioritate. Experiența personală a 

cercetătorului oferă posibilitatea de a avea o privire de ansamblu asupra 

problemelor legate de învățământul superior dintr-o abordare practică; prin 

urmare, aceasta are o influență asupra problemelor generale; cu toate acestea, 

problema rămâne departe de Bias, deoarece acest lucru poate avea un impact 

negativ grav. 
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5.2. Obstacole de comunicare cu studenții din învățământul superior 

Procesul de comunicare în cadrul elevilor din învățământul superior se 

confruntă cu mai multe obstacole pe care trebuie să le identifice pentru a se 

asigura că vor fi confruntați în cel mai bun mod posibil și pentru a crea cadrul 

conceptual adecvat în beneficiul tuturor participanților. Mai multe organizații și 

cercetători au identificat în mod clar o serie de bariere de comunicare care sunt 

într-adevăr grave și pot crea un impact negativ pentru studenții din învățământul 

superior. S-au identificat trei probleme majore care creează bariere de 

comunicare: 

i. Dificultăți de vorbire și limbaj – Studenții se izolează adesea ca 

urmare a fricii excesive și jenă, ducând la posibile probleme între ei, 

profesorii lor și părinții lor. Dificultățile lingvistice pot duce la 

performanțe slabe și acest lucru necesită sprijinul relevant și atenția 

serioasă a problemei, încă din etapele primare, deoarece aceasta 

poate oferi asistență suplimentară în ceea ce privește gestionarea 

timpului 

ii. Lecții plictisitoare – Studenții sunt mai predispuși să ridice un perete 

de comunicare între ei și profesorii lor. În schimb, profesorii care 

oferă entuziasm sunt mai predispuși să elimine astfel de bariere de 

comunicare. 
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iii. Diferențe de personalitate - Diferențele de personalitate dintre 

studenți și profesori pot deveni potențial un obstacol serios între cele 

două părți. 

iv. Presiunea colegilor - Presiunea și concurența dintre studenți pot 

crea, de asemenea, bariere serioase și pot duce la performanțe 

scăzute, mai ales atunci când acestea sunt preocupate de medii cu 

concurență ridicată.  

DuĠă (2014) a oferit o percepție suplimentară asupra rolului barierelor de 

comunicare și a identificat că stabilirea canalelor corespunzătoare constituie un 

factor cheie de succes, care este esențial atât pentru studenți, cât și pentru 

profesori. Mai precis, autorul a identificat următoarele care sunt considerate 

fundamentale în procesul de confruntare a acestora. 

i. Bariere fizice – distanța între studenți, profesori, colegi, care 

afectează performanța lor generală. 

ii. Bariere perceptive - Bariere interne dezvoltate în mintea studenților 

și care conduc la percepția că alții nu vor acorda atenție sau nu vor 

înțelege ceea ce dorește să spună studentul. 

iii. Bariere emoționale - Emoțiile, cum ar fi furia, frustrarea și 

dezamăgirea pot duce la bariere emoționale, deoarece este posibil să 

apară transmiterea unui mesaj clar. 
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iv. Bariere culturale - Dezvoltate ca urmare a incapacității de a 

transmite un mesaj clar și concis din cauza lipsei de implicare în 

adaptarea la diferite culturi, în special pentru studenții care studiază 

în străinătate. 

v. Bariere lingvistice - Dezvoltate ca urmare a neînțelegerii 

terminologiei specifice într-o serie de cursuri academice. 

vi. Bariere de gen – Fetele și băietii studenți folosesc expresii și 

terminologie diferite, iar în unele ocazii, acest lucru este legat de 

Bariere culturale; astfel, având un impact negativ asupra 

comunicării. 

vii. Bariere interpersonale – un limbaj, cuvinte și fraze 

necorespunzătoare, provocând un efect care poate duce la apariția 

mai multor forme de intimidare.  

Abordarea lui DuĠă, așa cum a fost subliniată, creează un cadru 

cuprinzător care trebuie să devină o parte a înțelegerii generale a motivelor care 

duc la bariere de comunicare în cadrul studenților la toate nivelurile. Toate cele 

de mai sus trebuie să fie direct legate de impactul globalizării în educație, mai 

ales că eliminarea barierelor fizice și legale au permis această tendință, Uniunea 

Europeană constituind cel mai bun exemplu posibil în direcția specifică. 

Capacitatea de a transfera competențe și expertiză de la o instituție academică la 

alta și dintr-o țară în alta, în cadrul Uniunii Europene, permite dezvoltarea 
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comunicării, în ciuda barierelor interculturale evidente care pot exista și într-

adevăr constituie o provocare serioasă pentru toți participanții din domeniul 

specific și pot permite studenților din învățământul superior să depășească 

posibilele obstacole de comunicare. Bash (2009, p.475) oferă o abordare 

cuprinzătoare și o înțelegere, atât academică, cât și profesională, a impactului 

globalizării asupra comunicării în învățământul superior, afirmând clar că 

„Având în vedere relațiile de putere inegale între studenți și profesorii 

universitari, îmbunătățirea comunicării interculturale și competența poate fi 

realizată printr-o construcție reciprocă a unei arene discursive care să reflecte 

dinamica unei structuri din ce în ce mai globalizate a actului academic. 

Cercetări ample au identificat în mod clar că mai multe obstacole în 

comunicare apar în învățarea la distanță, aspect care are o importanță crescândă 

în învățământul superior contemporan general, care se confruntă cu o creștere 

masivă în majoritatea societăților contemporane, solicitând o atenție profesională 

adecvată. (Bates, 1995; Nicol și Macfarlane-Dick, 2006; Onyango, 2011). 

Unul dintre obstacolele majore în învățământul de învățare la distanță, 

constă în utilizarea limitată a mass-media și IT într-o proporție substanțială. 

Incapacitatea de a utiliza IT ca parte a unei formări limitate sau chiar lipsite de 

pregătire adecvată creează o barieră serioasă de comunicare, în special pentru acei 

studenți care au o anumită vârstă și nu au avut niciodată ocazia de a avea acces 

ușor la o astfel de formare, ceea ce duce la impact negativ. Universitățile deschise 
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constituie unul dintre cele mai bune exemple care oferă educație pentru învățarea 

la distanță, iar bariera de mai sus poate fi identificată în cadrul sectorului special, 

mai ales atunci când se referă la țări cu un nivel mai scăzut al PIB-ului pe cap de 

locuitor, un element important care are un impact negativ semnificativ asupra 

Educație și, în consecință, în învățarea la distanță (Kamal și Sultana, 2000). 

Abordându-se critic aspectul particular din cadrul învățământului la 

distanță, identificarea specifică sună un clopot pentru instituțiile de învățământ 

superior care oferă astfel de cursuri, sau chiar diplome, pentru a se asigura că 

problema va duce la un nivel mai înalt de satisfacție și calitate a educației. Cu 

condiția să existe un număr tot mai mare de persoane care participă la această 

formă de educație, pot avea un impact relativ, pozitiv și/sau negativ, asupra 

numelui și imaginii lor.  
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5.3. Stabilirea comunicării pentru sprijin psihologic 

Stabilirea comunicării în învățământul superior este într-adevăr de o 

importanță masivă și oferă capacitatea sistemului educațional formal de a aborda 

problemele existente și potențiale care se vor confrunta în mod eficient cu 

preocupările elevilor. Identificarea tuturor problemelor menționate anterior 

constituie fundalul conceptual fundamental și creează un cadru important care 

poate ajuta la susținerea psihologică generală. În consecință, abordarea lor critică 

trebuie să fie în prima linie a oricărei activități către direcția specială, pentru a 

permite cele mai bune rezultate posibile, în special pentru acei Studenți care se 

confruntă cu obstacole educaționale serioase și creează mai multe bariere și le 

afectează negativ performanța generală. 

Identificarea problemelor de comunicare constituie pasul principal, care 

trebuie să conducă la o abordare științifică generală, evaluare și prioritizare pentru 

a se asigura că resursele adecvate vor fi alocate celor care au nevoie reală (Glick, 

& Schwartz, 2007). O astfel de prioritate va permite profesioniștilor să 

promoveze în mod eficient sentimentul egalității dintre studenții din învățământul 

superior; prin urmare, câștigându-și încrederea și cooperarea, un aspect care 

trebuie evaluat atât ca o mare importanță, cât și ca o adevărată provocare pentru 

sistemul general de educație formală. Dezvoltarea oricăror activități trebuie să se 

bazeze pe aspecte juridice și etice clare pentru a se asigura că trebuie evitată 

încălcarea oricărei legislații și, de asemenea, că politicile care vor fi dezvoltate în 
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vederea sprijinului psihologic se vor baza pe probleme etice care sunt legate de 

aspectul particular (Bower și Schwartz, 2010). Cu condiția ca diferențele 

culturale să constituie un element din ce în ce mai dinamic în învățământul 

superior, concentrați-vă pe acesta evaluat ca o etapă importantă către dezvoltarea 

oricărei politici conexe, care trebuie evaluată în consecință. 

Stabilirea unei comunicări eficiente în mai multe aspecte ale vieții, 

educației și afacerilor este direct legată de formarea echipelor adecvate care vor 

lucra împreună și profită de cunoștințele acumulate ale profesioniștilor. Echipa 

conduce la dezvoltarea muncii în echipă relevante.  

Formarea unei echipe poate duce la beneficii substanțiale pentru 

persoanele care vor primi sprijin psihologic. Aceste beneficii pot fi identificate 

într-o serie de elemente, cum ar fi: 

i. Primirea de informații – Acest lucru poate avea loc prin introducerea 

unui software sofisticat care poate colecta informații la timp, poate 

oferi feedback profesioniștilor și le permite să analizeze toate datele 

pentru a proiecta, dezvolta și a oferi cea mai bună asistență posibilă 

în educație. Rolul rețelelor sociale poate deveni, de asemenea, un 

instrument de gestionare eficient care poate spori suportul 

psihologic eficient. Cu condiția ca tinerii să fie cei mai frecvenți 

utilizatori de social media, o astfel de abordare este evaluată ca fiind 

de cea mai mare importanță. 
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ii. Intervenție – Echipa de profesioniști își poate aplica planurile și 

abilitățile pentru a influența pozitiv studenții din învățământul 

superior, pentru a-și îmbunătăți canalele de comunicare și pentru a 

oferi mai mult sprijin psihologic în cazul în care acest lucru este 

necesar. Munca în echipă poate duce la o acceptare mai ușoară de 

către studenți și poate avea un impact asupra familiilor lor, deoarece 

acestea constituie o dimensiune majoră a abordării comunicării. O 

astfel de intervenție trebuie să fie cerută de toți participanții și să fie 

privită ca un pas pozitiv către sprijin psihologic” 

iii. Feedback – Primirea feedback-ului adecvat este considerată ca o 

parte integrantă a procedurii de comunicare și permite echipei să 

identifice și să evalueze la timp proceduri și strategii. În plus, 

capacitatea de a oferi feedback instant va spori încrederea în numele 

studenților din învățământul superior față de profesioniștii din 

domeniul sănătății care vor oferi sprijin psihologic. În consecință, 

concentrarea asupra dimensiunii particulare este de o importanță 

critică. 

Identificarea tuturor elementelor menționate mai sus sunt într-adevăr 

importante; totuși, în același timp, în cadrul dezvoltării echipei apar obstacole și 

capcane serioase. În consecință, trebuie să se acorde atenție abordării acestor 

probleme de către profesioniștii din domeniul sănătății într-o manieră atât de 
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profesională și eficientă pentru a asigura calitatea comunicării tuturor 

participanților. Acestea se referă în principal la următoarele probleme: 

i. Eșecul selectării, pregătirii și orientării corespunzătoare a membrilor 

echipei 

ii. Eșecul de a crea procese și căi clare și bine mediatizate pentru 

raportare 

iii. Concentrându-se exclusiv pe raportare ca obiectiv final 

iv. Interpretarea greșită a restricțiilor legale privind schimbul de 

informații în cadrul echipei 

v. Stigmatizarea bolilor mintale, în loc să ne concentrăm asupra 

comportamentelor 

vi. Bazându-se pe o singură intervenție sau abordare, în locul unei 

abordări mai integrate 

vii. Nerespectarea monitorizării 

viii. Neglijarea dinamicii echipei și a stresului. 

Țările avansate în ceea ce privește învățământul superior și sănătatea 

acordă o atenție excepțională rolului comunicării către îmbunătățirea sănătății 

generale, inclusiv a sănătății mintale. Instituțiile de învățământ superior (IIS) 

oferă un set de orientări care pot contribui la îmbunătățirea comunicării și a 

sănătății în învățământul superior. 
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Aceste orientări sunt importante pentru a se asigura că va fi elaborată și va 

prevala o strategie cuprinzătoare într-un aspect atât de crucial al întregii societăți. 

Prin urmare, (HEI, 2019) sugerează următoarele trei piloni majori pentru a 

îmbunătăți comunicarea pentru sprijin psihologic și mental în învățământul 

superior: 

1. Îndrumare academică 

1.1. Orientarea cursului 

1.2. Tutori personali 

1.3. Îndrumarea abilităților 

2. Consilierea psihologică 

2.1. Consiliere 

2.2. Sfaturi pentru sănătatea mintală a elevilor 

2.3. Concesiuni și aranjamente la examen 

2.4. Mentorat 

2.5. Asistență de la egal la egal. 

3. Îndrumarea în carieră 

3.1. Sfaturi pentru carieră, inclusiv plasamente pentru absolvenți, 

târguri de carieră și oportunități de studii suplimentare 

3.2. Ateliere CV 

3.3. Oportunități de rețea / mentorat 

3.4. Coaching pe tehnici de interviu 
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3.5. Suport cu cereri de locuri de muncă. 

Pentru a realiza toate cele de mai sus și pentru a asigura o comunicare 

eficientă și o îmbunătățire substanțială a sănătății mintale și psihologice a 

studenților din învățământul superior și, cel mai important, pentru a-i ajuta să își 

atingă obiectivele pe termen lung, profesioniștii din domeniul sănătății și 

educației sunt chemați să pună în aplicare practici specifice măsuri precum: 

i. „Planuri strategice și operaționale pentru sprijinirea studenților și 

pentru a permite realizarea alinierii la călătoria studenților. 

ii. Politici și proceduri clare, accesibile și incluzive pentru a permite 

studenților și personalului să identifice când pot fi necesare 

mecanisme de sprijin pentru progresul academic și personal. 

iii. Instruirea și resursele sunt alocate serviciilor de sprijin pentru 

studenți pentru a permite o livrare eficientă, pentru a asigura o 

evaluare cuprinzătoare și dezvoltarea ulterioară. 

iv. Comunicare clară, consecventă și accesibilă despre oportunități și 

asistență la dispoziția studenților de la pre-intrare până la finalizare 

și nu numai. 

v. Egalitatea de șanse pentru toți studenții de a dezvolta abilități 

academice și profesionale” 

Source: QAA (2019) 
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Toate elementele de mai sus constituie rezultatele unei ample cercetări 

academice și profesionale și a cunoștințelor acumulate ale unei țări în care 

funcționează peste 140 de universități și au o reputație pozitivă în cadrul 

comunității academice globale; astfel, conducând la un nivel mai ridicat de 

credibilitate în ceea ce privește constatările și sugestiile lor strategice. Astfel de 

aspecte trebuie abordate în mod critic și pozitiv, deoarece permit o înțelegere mai 

cuprinzătoare și promovează primirea de feedback valoros de la toate părțile 

implicate. 
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5.4. Comunicarea dintre studenți și tutori; Provocări pentru tineri 

Comunicarea dintre studenți și tutori trebuie abordată în cadrul care 

reglementează sistemul educațional contemporan. Aceasta începe de la sistemul 

educațional formal al fiecărei țări și se extinde la activitățile educaționale 

informale care au loc în cadrul sistemului de învățământ superior și se referă la 

activitățile dezvoltate de studenți și de uniunile lor. Înțelegerea acestor aspecte 

creează mediul pentru angajarea atât a studenților, cât și a tutorilor în procedurile 

de comunicare. 

Cu condiția ca societățile contemporane din lumea occidentală și, mai 

precis, din cadrul UE să dezvolte sisteme educaționale formale unice, care să fie 

adaptate nevoilor și cerințelor culturale ale fiecărei țări, dezvoltarea politicii de 

comunicare trebuie să ia în considerare toate aceste identificări. De exemplu. țări 

precum Belgia trebuie să își adapteze structura sistemului de educație formală pe 

baza cerințelor a trei comunități diferite (franceză, germană, flamandă), care este 

în mod clar o distribuție culturală și lingvistică. În schimb, Regatul Unit (Marea 

Britanie) se concentrează pe dezvoltarea sistemului său educațional formal bazat 

pe distribuția geografică și lingvistică, deoarece, în ciuda asemănărilor din sistem, 

diferențele semnificative sunt clar identificabile, deoarece Anglia, Țara Galilor, 

Scoția și Irlanda de Nord își dezvoltă sistemul educațional bazat pe pe 

caracteristicile lor locale. Cu toate acestea, în majoritatea țărilor din UE, precum 

Republica Cipru, Suedia, Finlanda, România, Slovacia, Italia și Franța, se aplică 
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sisteme formale comune de educație, deoarece diferențele care se aplică în țările 

menționate anterior nu sunt identificabile și nu au impactul asupra dezvoltării 

sistemelor (Comisia Europeană, 2018). În consecință, toate cele de mai sus 

trebuie considerate o parte a creării unei înțelegeri comune și cuprinzătoare care 

să consolideze comunicarea. 

Unul dintre grupurile majore de studenți din învățământul superior care 

trebuie să aibă efectiv o îngrijire specială sunt cei cu dificultăți de învățare, 

deoarece acești studenți se confruntă cu probleme specifice care necesită abilități 

specializate, calificări și expertiză. Înțelegerea acestor dimensiuni trebuie să se 

bazeze în mod clar pe două elemente care trebuie să prevaleze în sistemul 

educațional formal și să aibă o importanță egală: 

i. Primul se referă la valorile morale și etice, deoarece acest lucru a 

devenit din ce în ce mai important și a creat un cadru de cercetări 

academice extinse pe tot globul în ultimele patru decenii (Roberts, 

1982; King, 1992; Johnson, 2010; Carr, 2014). În plus, în mai multe 

ocazii, valorile morale și etice în educație sunt asociate cu impactul 

religios (Hussain, 2007), care trebuie abordat în mod critic pentru a 

se asigura că pot fi evitate potențialele capcane în astfel de probleme 

sensibile care pot duce la probleme suplimentare. Cu condiția ca mai 

multe țări din întreaga lume, și mai precis din interiorul UE, să se 

confrunte cu un val masiv de refugiați politici și economici și 
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imigranți care, la un anumit nivel, au acces la învățământul superior 

și necesitatea de a fi integrați în societățile locale, Provocările etice 

și morale iau o dimensiune mai mare și pe mai multe niveluri, care 

trebuie luată în considerare și constituie o adevărată provocare nu 

numai pentru acest grup specific de tineri, ci și pentru colegii lor din 

universități. Cu această ocazie, provocarea majoră pentru tineri este 

să se asigure că valorile lor morale și etice vor fi protejate; prin 

urmare, sunt necesare acțiuni comune în această direcție. 

ii. Al doilea se referă la aspectul juridic al problemei și la capacitatea 

sistemului școlar formal de a implementa astfel de politici care vor 

fi în deplină aliniere cu convențiile, regulile și regulamentele 

relevante și alte politici, atât la nivel internațional, cât și la nivel 

național. UE constituie un bun exemplu care aplică o astfel de 

protecție juridică prin respectarea acestor convenții. Provocarea 

majoră pentru tineri este de a dezvolta un lobby adecvat pentru a se 

asigura că trebuie asigurată protecția acestui aspect.  

Evaluând critic rolul tutorilor și al altor membri ai personalului din 

învățământul superior, acest lucru este de o importanță crucială care intră într-

adevăr în problemele umane, precum și în ceea ce privește valorile etice și morale. 

În plus, dilemele etice sunt aplicate în întreg sectorul, deoarece probleme precum 

dislexia (Keim, Ryan și Nolan, 1998) și alte probleme conexe creează un cadru 
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conceptual important care trebuie identificat și evaluat în mod clar pentru a se 

asigura că acest grup specific de elevi vor avea toată atenția adecvată. Pentru a se 

asigura că eliminarea posibilelor bariere în ceea ce privește problemele specifice 

și copiii cu dizabilități de învățare, guvernele naționale trebuie să ia toate măsurile 

adecvate care vor deveni baza fundamentală pentru a ajuta toți participanții să se 

concentreze asupra acestui aspect.  

Astfel de acțiuni vor deveni benefice doar pentru întreaga societate, vor 

îmbunătăți mediul general de predare, vor îmbunătăți performanța acestor 

studenți și vor oferi Tutorilor și restului personalului abilitățile și competențele 

adecvate care vor ajuta la înțelegerea impactului pe care acest lucru îl are poate 

avea asupra acestor copii. În consecință, aceasta nu este o opțiune, este mai 

degrabă o necesitate pentru societățile contemporane și mai specific din cadrul 

UE care promovează principiul egalității ca unul dintre obiectivele sale majore. 

Pentru a realiza comunicarea cu astfel de studenți, tutorii trebuie să dezvolte și să 

pună în aplicare un set specific de abilități care se vor baza atât pe elemente de 

moral științifice, cât și umane (Hockley & Harkin, 2000). Aceste elemente se 

referă în principal la următoarele:  

i. Simpatie și înțelegere în ceea ce privește dificultățile personale care 

apar pentru fiecare dintre studenți. Acest lucru poate crea un nivel 

substanțial de sentiment pozitiv între cele două părți și poate crea un 

mediu adecvat pentru sporirea încrederii. Acest lucru poate fi 
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dezvoltat atât în sistemul educațional formal, cât și în activitățile 

care se desfășoară în afara acestui sistem. Simpatia și înțelegerea 

creează un mediu călduros, permite schimbul de idei, încurajează 

implicarea în activități și proiecte cu alți studenți pe baza unor reguli 

și principii comune care vor spori sentimentul de egalitate cu elevii 

care nu se confruntă cu astfel de probleme. (Wheldall și Merrett, 

1989) 

ii. Calitatea relațiilor interpersonale reglementează într-un grad înalt 

nivelul, frecvența și calitatea comunicării dintre studenți și tutorii cu 

dificultăți de învățare. Relațiile interumane sunt dezvoltate pe baza 

abilității tutorilor de a evalua circumstanțele personale ale fiecăruia 

dintre studenții care se confruntă cu astfel de dificultăți de învățare 

(Salmon, 1980). Cu condiția ca comunicarea și abilitățile 

interpersonale să fie dezvoltate în mod clar pe baza valorii etice și a 

ceea ce oamenii consideră ce este corect sau rău, acest lucru trebuie 

identificat în mod clar ca având o importanță masivă și o astfel de 

abordare trebuie îmbunătățită prin programe specifice. 

Cele două elemente menționate mai sus care afectează abilitățile pe care 

trebuie să le posede tutorii pentru a se asigura că comunicarea va fi stabilită, 

trebuie să fie în mod clar legate de mai multe provocări care au predominat în 

cadrul tutorilor (Walker, 2017).  
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Acestea au o importanță majoră în învățământul terțiar, în care transferul 

de cunoștințe necesită o înțelegere cuprinzătoare și se referă în principal la aspecte 

precum: 

i. Motivație – Acest lucru trebuie să fie asigurat de sistemul 

educațional formal și să facă parte din programul educațional 

general ca parte integrantă a unei strategii cuprinzătoare. 

Comunicarea dintre tutori și studenți trebuie asigurată în interiorul 

și în afara mediului școlar formal, care poate asigura că toate 

stimulentele vor fi transferate în mod eficient către studenți. 

Motivația constituie o trăsătură majoră care este dezvoltată în mod 

clar ca parte a conceptului de leadership (Daft, 2008, 2013). Prin 

urmare, acest lucru necesită ca tutori să dezvolte abilitățile 

academice și educaționale, dar, de asemenea, să se concentrează pe 

dezvoltarea unor trăsături de conducere specifice care îi vor ajuta să 

motiveze elevii 

ii. Stresul și anxietatea – Acest lucru este dezvoltat ca urmare a 

incertitudinii reacțiilor și așteptărilor elevilor, precum și a cantității 

de material didactic. Comunicarea constantă cu părinții trebuie 

instituită, deoarece provocările sunt identificate în mod clar atât 

pentru profesori, cât și pentru elevi, iar părinții pot fi evaluați ca 

legătură între cele două părți care le va permite să depășească această 
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barieră care poate avea un impact negativ suplimentar. Asistența în 

numele autorităților naționale este evaluată ca un instrument major 

în această direcție 

iii. Comportament neadecvat – Tutorii descoperă un comportament 

neadecvat al mai multor studenți din cauza mediului instabil din 

familie. În astfel de ocazii, comunicarea imediată între tutori și 

părinți poate ajuta la rezolvarea problemei înainte ca lucrurile să se 

înrăutățească, ba chiar să ducă la un comportament violent al 

adolescentului, care ar putea avea un impact catastrofal. Având în 

vedere că acest lucru poate influența negativ performanța Tutorilor, 

identificarea și abordarea problemei în etapele sale primare este 

considerată de o importanță critică și Tutorii trebuie să dezvolte 

abilități de comunicare specifice și, de asemenea, toleranță zero față 

de aceasta 

iv. Lenea – Nu este neobișnuit ca profesorii de învățământ superior să 

întâlnească elevi isteți, care, totuși, sunt caracterizați de un nivel 

substanțial de lenevie, afectând performanța lor generală și relația 

lor atât cu tutorii, cât și cu colegii lor. Pentru a îmbunătăți 

comunicarea cu acest grup special de studenți, profesorii trebuie să 

ofere stimulentele adecvate care să dea startul unui nou început în 

relația lor.  



148 
 

v. Probleme în dobândirea de noi cunoștințe – În mai multe ocazii, 

elevii se confruntă cu provocări serioase în dobândirea de noi 

cunoștințe, mai ales atunci când este vorba de probleme inovatoare. 

În acest caz, provocările atât pentru studenți, cât și pentru tutori sunt 

de la sine înțelese și tutorii sunt solicitați să aloce timp suplimentar 

acestor studenți. 

vi. Presiunea părinților – Părinții așteaptă întotdeauna cea mai bună 

performanță posibilă și devin uneori o adevărată problemă pentru 

tutori. Acest lucru este transferat în cele din urmă adolescenților 

studenți. Tutorii trebuie să dezvolte canale de comunicare deschise 

și să informeze părinții despre toate aspectele posibile; prin urmare 

este necesară implementarea înțelegerii reciproce și a încrederii.  
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5.5. Bariere de comunicare pentru studenții din țările străine 

Eliminarea atât a barierelor fizice, cât și a celor juridice din mai multe țări, 

UE urmând a fi considerată drept principala organizație regională care permite 

studenților să călătorească și să studieze în străinătate, creează într-adevăr 

oportunități enorme. Cu toate acestea, aceste oportunități nu vin fără probleme și 

provocări pentru studenții care decid să studieze în străinătate; prin urmare, 

problemele cu care se confruntă acești studenți trebuie să fie identificate și 

confruntate în mod eficient, deoarece au mai multe probleme și impact, cum ar fi 

juridic, uman, moral și etic și financiar. Toate acestea nu pot fi subestimate, iar 

cercetările actuale iau această dimensiune în considerare serioasă, atât în 

structură, cât și în concluzii și recomandări. Pentru a interpreta dimensiunea 

problemei specifice, este important să se identifice numărul de studenți din țările 

străine. „cifrele din Marea Britanie 2019” (Figura 5.1.) oferă o imagine de 

ansamblu clarificată asupra numărului de studenți internaționali care studiază în 

străinătate. Cele mai importante zece țări [SUA, Marea Britanie, Australia, Rusia, 

Franța, Germania, Canada, Japonia, China, Italia] din raport găzduiesc un total de 

2.987.848 în 2016, o creștere semnificativă din 2015 pentru toate cele zece țări. 

Acest număr relevă impactul studenților internaționali în învățământul superior 

și, în consecință, necesitatea unei strategii de comunicare cuprinzătoare mai 

eficiente atât la nivel național, cât și la nivelul UE, care să ofere toate abilitățile 

adecvate profesioniștilor din învățământ. 
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Cu condiția ca aceste patru țări să facă parte din UE (inclusiv Marea 

Britanie, care se așteaptă însă să părăsească UE), această identificare are o 

importanță crucială pentru a înțelege în mod clar impactul general al studenților 

din țările străine și pentru a permite dezvoltarea unei politici strategice solide care 

să reglementeze într-adevăr modul în care comunicarea cu acest grup specific de 

studenți.    

 Figura 5.1. Top 10 țări gazdă pentru studenții internaționali 2016 și modificări 

procentuale din 2015  

 

Ter-Minasova (2017) a identificat că, în cadrul societăților contemporane 

în care învățământul superior joacă un rol cheie în dezvoltarea lor generală, trei 

bariere majore de comunicare sunt clar identificabile în cadrul studenților din țări 
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străine. Aceste bariere se referă la lingvistică, culturală și psihologică și toate sunt 

considerate de o importanță egală, deoarece conduc la un impact substanțial 

asupra capacității studenților de a se adapta la mediul educațional, precum și la 

modul de viață din țara gazdă. Cu toate acestea, autorul susține în mod clar că 

„Bineînțeles, cea mai importantă problemă a învățării și predării limbilor străine 

(FLLT) este bariera psihologică. 

Acest tip de barieră este puternic și greu de distrus deoarece, pe lângă faptul 

că este invizibilă, se bazează pe un sentiment foarte puternic de frică. ” Prin 

urmare, bariera psihologică trebuie confruntată, deoarece în majoritatea cazurilor 

este „ascunsă” de studenți, iar evaluarea și confruntarea acesteia necesită abilități 

specifice care trebuie dezvoltate științific. 

Având în vedere figura 1 ca un instrument major, datorită faptului că 

identifică țările majore care găzduiesc studenți străini, pentru a se concentra 

asupra unor probleme suplimentare și mai specifice cu care se confruntă studenții 

internaționali, cercetarea actuală a identificat următoarele: 

i. În țările vorbitoare de limbă engleză, cum ar fi SUA, Marea Britanie 

și Australia, accentul este considerat ca o barieră majoră în 

comunicare, deoarece probleme precum vorbirea cu erori lexicale 

sau gramaticale sunt frecvente în cadrul studenților străini. Acest 

lucru poate duce potențial la scăderea încrederii și poate duce la „... 
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puncte de vedere stereotipe care pot duce la o judecată inexactă a 

capacității academice intrinseci a elevilor” (Park și colab., 2017, p.3) 

ii. Studenții străini din țările vorbitoare de limbă rusă se confruntă cu 

probleme similare; cu toate acestea, au fost identificate alte 

obstacole în comunicare. Înțelegerea lectorului, dificultăți de 

pregătire pentru lecții practice, dificultăți de pregătire și promovare 

a examenelor, probleme la efectuarea temelor, dificultăți în citirea 

unor lucrări de volum mare ale literaturii ruse, incapacitatea sau lipsa 

Tutorilor de a desfășura lucrări individuale cu studenții străini, relații 

complicate cu colegii studenți și senzația de dor de casă, sunt doar 

câteva dintre cele mai importante probleme pe care le întâmpină 

studenții străini în mediul educațional specific (Ibragimova și 

Tarasova, 2017) 

iii. În Italia, problemele de comunicare există ca urmare a diferitelor 

dialecte care prevalează în țară, ceea ce duce la bariere în procesul 

de comunicare. Aceste probleme nu sunt limitate în sistemul 

educațional formal, ci se extind la sectorul turismului care este unul 

dintre principalii factori economici ai țării (Mancini-Cross, 

Backman și Baldwin, 2009). 

iv. În țările emergente din Uniunea Europeană de atunci, precum 

Republica Cipru, care în prezent se confruntă cu o creștere masivă 

atât a învățământului terțiar, cât și a studenților din țări străine, au 
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fost identificate clar bariere de comunicare similare. Faptul că un 

număr mare de programe, atât la nivel de licență, cât și la nivel 

postuniversitar, sunt furnizate atât în limba engleză, cât și în limba 

greacă, duce la probleme particulare care sunt în mare măsură 

similare cu cele menționate anterior (Hajisoteriou & Angelides, 

2013 ); prin urmare, creând necesitatea identificării acestor 

probleme și, desigur, confruntarea lor efectivă pentru a se asigura că 

studenții străini se vor adapta fără probleme la mediul lor 

educațional. 

Toate identificările de mai sus cu privire la problemele legate de mediul 

educațional din Cipru sunt corelate cu experiența extinsă a cercetătorului în 

învățământul terțiar, precum și cu studenții străini care studiază în Republica 

Cipru. Prin urmare, descoperirile furnizate de Hajisoteriou și Angelides (2013) 

au o credibilitate extinsă și oferă spațiu pentru cercetări academice suplimentare, 

care pot oferi informații mai cantitative și calitative care vor duce la îmbunătățirea 

generală a mediului grupului specific de oameni.  
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5.6. Strategii de coaching academic pentru studenții din învățământul 

superior 

Dezvoltarea rapidă a învățământului superior la scară globală și impactul 

pe care această dezvoltare îl are asupra unor aspecte precum compatibilitatea 

diplomelor universitare cu nevoile și cerințele reale, precum și mediul 

concurențial crescut care a fost escaladat ca urmare a dezvoltării învățământului 

superior, a remodelat modul în care elevii trebuie să se dezvolte și să se 

pregătească. O astfel de pregătire le va oferi toate abilitățile suplimentare și 

Competențe, atât academice, cât și tehnice, pentru a-și îmbunătăți capacitatea de 

angajare și disponibilitatea de a depăși obstacolele pieței. 

Toate acestea creează un cadru conceptual special care va permite 

instituțiilor de învățământ superior și studenților să lucreze îndeaproape și să 

creeze un mediu pozitiv pentru a atinge obstacolele și provocările existente; prin 

urmare, consolidându-le competitivitatea și capacitatea de angajare. 

O modalitate excelentă de a atinge obiectivele menționate mai sus este 

dezvoltarea unui mediu adecvat care să permită crearea și implementarea unor 

strategii de coaching academice eficiente. Acest lucru constituie un element 

fundamental și trebuie luat în considerare serioasă de către toți participanții, 

inclusiv desigur instituțiile de învățământ superior, studenții, părinții, precum și 

autoritățile naționale care vor asigura structura lor formală, cunoștințele 

acumulate, know-how-ul și sprijin financiar către direcția specifică. 
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Rolul Coaching-ului a cunoscut atracția unor cercetări academice extinse 

care oferă baza impactului general pe care acesta îl poate avea asupra studenților 

și a dezvoltării acestora pe baza abilităților specifice (Starr, 2003; Cox, 2006; 

Bachkirova, Cox și Clutterbuck, 2010 ). 

Universitatea din Michigan (U-M, 2019) s-a concentrat extensiv pe 

problemele specifice și oferă o identificare destul de cuprinzătoare și clarificată a 

conceptului de coaching academic, afirmând că: „Coachingul academic este un 

parteneriat de lucru care se concentrează pe procesul de învățare. Împreună cu un 

antrenor profesionist, studenții își examinează stilurile de învățare, obiceiurile de 

lucru și dificultățile actuale sau barierele în calea succesului. Apoi împreună 

această echipă (antrenor și student) lucrează pentru a crea și a pune în aplicare 

strategii mai eficiente. Scopul este de a crește gradul de conștientizare a ceea ce 

este necesar pentru a obține succesul academic și de a ancora acest lucru cu noi 

strategii, o relație de susținere și responsabilitate personală.” 

Ca rezultat al tuturor problemelor menționate mai sus legate de instruirea 

studenților în cadrul instituțiilor academice, studenții pot profita de mai multe 

beneficii care apar. Mai mulți cercetători au identificat în ultimele decenii (Jaksa, 

& Ratey, 1999; Whitworth și colab., 2007; Richman, Rademacher și Maitland, 

2012) că beneficiile antrenorului sunt identificate în principal în trei categorii 

majore: 
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i. Cunoștințe îmbunătățite – Studenții dobândesc cunoștințe și abilități 

„suplimentare” adecvate care pot îmbunătăți substanțial dezvoltarea 

abilităților de gândire critică și încrederea lor personală. Important, 

aceștia dobândesc capacitatea de a identifica, evalua și eventual 

implementata opțiuni alternative. În plus, Cunoașterea îmbunătățită 

permite studenților să devină mai încrezători în continuarea studiilor 

lor în ceea ce privește diplomele postuniversitare (niveluri de 

masterat și doctorat). Cunoașterea îmbunătățită le permite 

studenților să preia controlul deplin al obiectivelor vieții lor la toate 

nivelurile posibile. Toate acestea pot duce la îmbunătățirea 

personalității lor generale, cu un impact suplimentar în dezvoltarea 

vieții lor. 

ii. Comportamente – Elevii își pot îmbunătăți semnificativ 

comportamentul, ca rezultat al unei mai bune înțelegeri a tuturor 

problemelor legate de educația lor. Acest lucru poate duce potențial 

la creșterea muncii în echipă, aspect care este direct legat de 

performanța învățământului superior și poate oferi avantaje serioase 

tuturor participanților, îmbunătățind atât performanța individuală, 

cât și cea a echipei (Mendo-Lázaro, León-Del-Barco, & Felipe-

Castaño, 2018). Acest lucru poate avea un impact suplimentar, cum 

ar fi îmbunătățirea abilităților conceptuale și tehnice prin poziții de 

plasament, permițând studenților să își îmbunătățească capacitatea 
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de angajare, în special în etapele lor timpurii. Toate acestea duc la 

creșterea incluziunii sociale, în special pentru cei care provin din 

medii defavorizate și pentru studenții străini care se confruntă cu 

diferite tipuri de probleme care le pot afecta comportamentul. 

iii. Bunăstare subiectivă – Trecerea de la învățământul secundar la 

învățământul superior vine cu provocări serioase de adaptare, în care 

în mai multe ocazii devin probleme care afectează un procent mare 

de studenți. Schimbarea stilului de viață, pierderea prietenilor care 

merg spre direcții educaționale și profesionale diferite, părăsirea 

mediului familial pentru prima dată, distanță, lipsa comunicării 

frecvente cu persoanele iubite și schimbarea climatului 

meteorologic, sunt doar câteva dintre problemele care sunt clar 

identificate. Participarea structurată la Coachingul academic cu 

profesioniști care pot oferi sprijinul adecvat, pot identifica în mod 

eficient aceste probleme și le pot oferi soluții adecvate care îi vor 

ajuta în gestionarea stresului într-un mod pozitiv, și reconcilierea 

vieții academice cu viața lor socială, gestionarea finanțelor și munca 

lor academică '(Imaginário, & Vieira, & Jesus, 2013, p.216). 

Toate acestea sunt luate în considerare pentru a permite studenților să 

atingă obiective majore specifice: 
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i. Primul se referă la luarea deciziei corespunzătoare înainte de a intra 

în învățământul superior în ceea ce privește domeniul educațional și 

țara, pentru a evita potențialele probleme care pot deveni extrem de 

dăunătoare și posibil ireversibile. Acest lucru poate avea un impact 

personal major, familial, precum și social negativ, ca și cum deciziile 

greșite sunt luate într-un grad extins de către studenți care ar putea 

dăuna obiectivelor macroeconomice ale țărilor și ar putea duce la 

necesitatea restructurării întregii economii datorită existenței 

diferitelor tipuri de șomeri (McConnell, Brue, Flynn, 2015; 

Greenlaw și Shapiro, 2018). Cu condiția ca șomajul actual al 

tinerilor în UE să fie de 14,8% la sfârșitul anului 2018, dublu față de 

media UE, care este de 7,5% (Eurostat, 2019), acest lucru este 

evaluat ca fiind de o importanță crucială 

ii. Al doilea se referă la Coachingul academic real care are loc prin 

studiile studenților și se referă la confruntarea posibilelor dificultăți 

de învățare, acomodare, incluziune în mediul social și academic și 

plasament profesional în timpul și după terminarea studiilor, 

sporindu-le încrederea și angajabilitate. 

Pe baza celor de mai sus, sunt sugerate următoarele strategii de instruire 

academică pentru a permite dezvoltarea studenților din învățământul superior și 

a instituțiilor academice pentru a-și îmbunătăți performanța: 
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i. Prima strategie de coaching propusă se referă la instituțiile 

academice locale care trebuie să se concentreze pe colaborarea 

strânsă cu elevii de liceu pentru a-i informa despre provocările cu 

care se vor confrunta în timpul pregătirii pentru intrarea în 

universități. Acest lucru va duce potențial la beneficii masive pentru 

toți participanții și instituțiile implicate, deoarece aceștia se vor 

concentra pe măsurile de precauție și vor identifica, de asemenea, 

care sunt programele educaționale și diplomele adecvate pentru 

studenți care vor îmbunătăți cariera lor. Pentru ca strategia 

academică specifică să devină eficientă, instituțiile participante 

trebuie să investească în sistemele de tehnologie a informației (ITS) 

pentru a putea avea acces ușor la date specifice, să le analizeze și să 

ofere studenților informațiile adecvate. Computarea în cloud, social 

media și multimedia pot fi integrate pentru a oferi cele mai bune 

servicii educaționale posibile și, de asemenea, pentru a permite 

educatorilor din licee și instituții academice să dezvolte o 

comunicare instantanee și să-și ofere reciproc feedback, foarte 

necesar pentru o astfel de procedură. Mai mult, dezvoltarea unei 

astfel de cooperări poate oferi elevilor de liceu un set de abilități IT 

care sunt considerate necesare în timpul studiilor universitare, 

indiferent de domeniul de studiu; de aceea le permite să câștige un 

nivel mai înalt de încredere. (Zieliński și colab., 2017). Prin urmare, 
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toate acestea pot îmbunătăți substanțial procesul de comunicare la 

toate nivelurile, pot spori încrederea între toți participanții și pot 

crește performanța lor generală. 

ii. A doua strategie propusă de coaching se referă la participarea 

consultanților de coaching academic privat care au o vastă 

experiență în educație, atât în liceu, cât și în terțiar, deoarece această 

experiență poate deveni un instrument eficient care îi va ajuta pe 

elevi și părinții lor să ia cele mai bune decizii posibile pentru Viitor. 

Strategia particulară propusă de Coaching necesită stabilirea unei 

comunicări pe termen lung între consultanții educaționali și studenți 

și părinți. Această relație poate permite studenților și familiilor lor 

să ia decizii în mai multe aspecte, cum ar fi: 

• Cele mai bune domenii posibile ale educației pe baza 

profilului academic unic, abilităților, competențelor, 

preferințelor personale și, bineînțeles, capacității lor de a-și 

crește capacitatea de angajare, având în vedere nivelul crescut 

de concurență care există în prezent pe piața contemporană 

• Țara de destinație academică, ca mediu politic și juridic 

existent, în special în UE, oferă nenumărate și enorme 

oportunități studenților de a alege. Acțiunea va spori 

comunicarea nu numai înainte, ci și în timpul studiilor lor 
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• Costul studiilor în diferite țări. Problema specifică s-a 

dovedit în mai multe ocazii că are un impact negativ asupra 

performanței studenților, deoarece în perioadele financiare 

dificile, studenții dezvoltă un comportament negativ, 

problemele de comunicare fiind în centrul acestor acțiuni. Prin 

urmare, rolul consultanților educaționali este de o importanță 

primordială 

Sursă: Unilink Education Services   

iii. A treia strategie propusă de coaching se referă la îmbunătățirea 

relației dintre instituțiile academice și angajatori în mai multe 

domenii de afaceri care sunt corelate cu gradele academice proprii 

oferite. Această abordare poate avea un impact pozitiv asupra 

performanței studenților, deoarece trebuie stabilite canale specifice 

de comunicare între angajatori, instituțiile academice și, bineînțeles, 

studenții care vor fi destinatarii finali ai acestei activități strategice. 

Stabilirea activităților susținute în numele instituțiilor academice; 

stabilirea de programe de internship solide și eficiente în țară sau 

chiar în alte țări, deoarece acest lucru este susținut structural de UE; 

actualizarea anuală a planurilor academice în coordonare cu 

afacerile; și dezvoltarea unei serii de programe de masterat comune 

cu întreprinderile sunt doar câteva dintre activitățile care pot avea 

loc pentru a sprijini strategia specifică. În ultimii ani, prin sprijinul 
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financiar al Comisiei Europene, mai multe țări din UE (Bulgaria, 

Ungaria, Polonia, Slovenia și Spania) au dezvoltat activități și 

cercetări specifice care le-au permis să obțină informații valoroase 

și feedback cu privire la problemele specifice (Rataj și colab., 2012). 

Țările avansate, atât la nivel economic, cât și la nivel academic, au 

dezvoltat strategic astfel de programe cu „Anii de plasament” pentru 

a fi în centrul acestei practici. Mai ales, un număr mare de 

universități din Regatul Unit au dezvoltat sute de programe care 

oferă posibilitatea „Anilor de plasament”, între al doilea și al treilea 

an de studiu, ceea ce le permite tuturor studenților să câștige 

experiență de lucru, să își sporească abilitățile academice. și, 

bineînțeles, să îmbunătățească comunicarea lor cu societatea 

generală (Smith, 2019); 

iv. A patra strategie propusă de coaching se referă la dezvoltarea unei 

perspective cuprinzătoare privind îmbunătățirea abilităților tehnice 

ale studenților din învățământul superior. Pentru a realiza astfel de 

acțiuni, instituțiile academice trebuie să le permită Tutorilor să 

dezvolte strategii didactice mai eficiente în sălile lor de clasă. 

Probleme precum vizualizarea, învățarea cooperativă, instruirea 

bazată pe anchetă, diferențierea, tehnologia în clasă, managementul 

comportamentului și dezvoltarea profesională sunt doar câteva 

dintre abordările practice care pot îmbunătăți comunicarea zilnic, 



163 
 

ducând la rezultatele pozitive așteptate. Prin urmare, este esențial să 

se identifice rolul activităților zilnice ca parte a strategiilor 

cuprinzătoare, deoarece aceste probleme apar ca urmare a 

experienței personale a cercetătorului, împreună cu cercetarea 

academică extinsă. 

v. A cincea și ultima strategie de coaching propusă se referă la rolul 

guvernelor naționale prin instituțiile lor formale, cum ar fi 

ministerele educației, împreună cu sprijinul Uniunii Europene.  

Câteva programe dezvoltate de Uniune constituie un fond serios care poate 

fi utilizat pentru implementarea eficientă a acestor strategii. Este esențial ca UE 

să identifice această nevoie și să se concentreze pe consolidarea activităților sale 

deja puternice; prin urmare, stabilirea unui mediu mai solid pentru toți studenții, 

bazat pe înțelegerea care va îmbunătăți comunicarea. Strategiile de coaching sunt 

într-adevăr esențiale, iar rolul Uniunii Europene trebuie să fie în prim plan și fără 

dezvoltarea unor strategii cuprinzătoare, ar fi mai dificil să se atingă problemele 

în cel mai bun mod posibil. Schimbul de date și informații, precum și „Cele mai 

bune practici” pot fi considerate ca un aspect fundamental și creează 

oportunitățile pentru statele membre ale UE de a deveni mai eficiente. 
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5.7. Concluziile capitolului 5 

Examinarea detaliată a tuturor problemelor relevante care au fost 

dezvoltate ca parte a activității curente, împreună cu revizuirea extinsă a literaturii 

care a fost colectată din resurse secundare de încredere, atât academice, cât și 

profesioniști a permis dezvoltarea concluziilor actuale. Acest amestec de 

cunoștințe academice și experiență profesională este evaluat de cea mai mare 

importanță, deoarece nevoia de a dezvolta soluții practice nu poate fi limitată la 

impactul cunoștințelor academice, care este într-adevăr vital, dar cel mai 

important, trebuie să ia în considerare experiența profesională, deoarece un 

rezultat al sensibilității domeniului educației și al impactului pe care acesta îl are 

asupra studenților în toate etapele. 

Aceste concluzii constituie o parte integrantă a cercetării actuale, întrucât 

o astfel de abordare sporește credibilitatea, foarte necesară pentru a se asigura că 

cercetarea va oferi într-adevăr feedback și fond adecvat care vor permite 

examinarea în continuare a problemelor specifice (Greener, 2008, Bryman & 

Bell, 2007, 2015, Cui, 2018).  

Pe baza tuturor problemelor de mai sus, au fost extrase următoarele 

concluzii și oferă baza adecvată pentru dezvoltarea Recomandărilor: 

i. Procesul de comunicare constituie o problemă cu adevărat 

complexă, deoarece diferitele sale forme, formale și informale, 

precum și toate celelalte tipuri, care au fost identificate clar, îl fac o 
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adevărată provocare pentru toate aspectele vieții contemporane și 

doar o abordare cuprinzătoare care poate duce la beneficii 

substanțiale. Companiile, academicienii și organizațiile non-profit 

sunt doar câteva dintre organizațiile care trebuie să dezvolte abilități 

de comunicare eficiente pentru a se asigura că problemele lor vor fi 

abordate de oamenii potriviți la momentul potrivit, ducând la 

rezultate corecte. Relația dintre aceste organizații este evaluată de la 

un fapt evident în societățile contemporane, în special în cadrul 

Uniunii Europene, și trebuie luată în considerare. Această 

identificare este evaluată critic de cea mai mare importanță, deoarece 

ghidează toate concluziile și recomandările care sporesc 

credibilitatea. 

ii. Comunicarea constituie o problemă masivă pentru educație și acest 

lucru a fost clar identificat la toate nivelurile sale, care au fost 

examinate în cadrul cercetării actuale; Elementar, secundar și terțiar. 

Provocările sunt de o importanță crescândă, deoarece nevoile și 

dorințele tuturor participanților, studenților, educatorilor și 

părinților, atât în cadrul formelor formale, cât și în cele informale, 

se îndreaptă către o abordare mai calitativă, datorită accesului ușor 

la o cantitate masivă de informație. Acest lucru creează un nou 

mediu provocator pentru toți cei implicați, chemându-i să identifice 

aceste nevoi și să acorde atenția adecvată pentru a identifica posibile 



166 
 

probleme în etapele lor primare, permițându-le să le confrunte în 

modul cel mai eficient și profesional posibil 

iii. Procesul și cerințele de comunicare variază în funcție de nivelurile 

diferite de educație în funcție de nevoi, devenind o problemă cu 

adevărat provocatoare, în special pentru părinții care au copii în 

diferite etape ale adolescenței. Diferențele sunt în creștere pe măsură 

ce etapele de educație se schimbă, educația terțiară urmând să aibă 

cel mai mare număr și complexitate a acestor provocări de 

comunicare. În primele etape ale adolescenților, este în mod clar mai 

ușor pentru părinți și profesori identificarea și confruntarea cu 

problemele care apar; prin urmare, dezvoltarea provocărilor de 

comunicare adecvate care vor fi benefice pentru toate părțile 

implicate și le vor permite copiilor să se concentreze mai mult și să 

își sporească abilitățile. În contrast, provocările de comunicare din 

învățământul terțiar sunt semnificativ mai complexe și implică alte 

tipuri de probleme, cum ar fi stresul, furia, lipsa suportului 

psihologic, singurătatea, barierele lingvistice din cauza nevoii de a 

călători și a studia în țări străine, sistemele educaționale și alte 

probleme relevante sunt comune în cadrul grupului specific de 

studenți 

iv. Helicopter Parenting a fost în mod clar încheiat ca o dimensiune 

majoră a procesului de comunicare. Controlul excesiv asupra 
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adolescenților și invazia frecventă a vieții private duc la lipsa de 

încredere între adolescenți și părinți, creând obstacole serioase în 

comunicare care duc la o serie de alte probleme legate între ele. 

Scăderea performanței școlare, izolarea, excluziunea socială și 

scăderea nivelului lor psihologic sunt doar câteva dintre posibilele 

probleme care au fost identificate în mod clar ca urmare a acestui 

comportament pentru părinți prin care aceștia cred că își protejează 

copiii 

v. Hărțuirea cibernetică constituie una dintre cele mai importante și 

îngrijorătoare probleme, având în vedere adolescenții, în special în 

etapele timpurii. Cyberbullying-ul afectează un număr mare de 

studenți și a fost identificat ca având un impact negativ din ce în ce 

mai mare asupra dezvoltării personale, a performanței școlare și 

academice generale, a stării psihologice, a sănătății mintale și a 

capacității de a se dezvolta în mod corespunzător ca parte a 

conceptului de Incluziune socială. Faptul că intimidarea cibernetică 

constituie o problemă comună în majoritatea societăților 

contemporane este ca urmare a îmbunătățirii internetului. Este 

evident că dezvoltarea rapidă a internetului și IT nu vine fără 

„victime”; astfel, creând bariere serioase de comunicare pe măsură 

ce adolescenții se simt amenințați și vulnerabili. S-a constatat că 

hărțuirea cibernetică are un impact mai negativ asupra elevilor, 
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deoarece, în multe ocazii, fetele devin victimele mai multor tipuri de 

hărțuire, hărțuirea sexuală fiind prima linie a acestor acțiuni. Toate 

acestea creează probleme suplimentare de comunicare care trebuie 

abordate pentru a proteja adolescenții de astfel de acțiuni 

vi. Învățarea la distanță este, de asemenea, considerată ca un aspect 

integral al învățământului terțiar în care studenții se confruntă cu o 

comunicare serioasă. În ciuda faptului că acest tip de educație este 

în principal legat de studenții adulți, acest lucru nu poate fi în niciun 

caz izolat, chiar subminat, deoarece problemele comune de 

comunicare cu restul învățământului terțiar au fost identificate în 

mod clar, făcând confruntarea lor ca o importanță tot mai mare. Prin 

urmare, acest lucru solicită instituțiilor academice relevante să aplice 

măsurile adecvate care vor duce la beneficii substanțiale pentru 

acești studenți   

vii. În ultimele decenii, tehnologia informației (IT) joacă un rol-cheie în 

procesul de comunicare și oferă oportunități enorme pentru a asigura 

dezvoltarea eficientă a provocărilor de comunicare și pentru a profita 

de potențialele beneficii care o însoțesc. Provocările pentru 

sistemele școlare formale sunt masive și nu pot fi subminate. 

Instituțiile academice se confruntă din ce în ce mai mult cu nevoia 

de a aplica cel mai bun IT posibil pentru a se asigura că vor rămâne 

în contact cu nevoile și dorințele studenților lor. O astfel de abordare 
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este corelată cu concentrarea pe introducerea sistemelor adecvate de 

comunicare informațională (ICS), ceea ce duce în mod clar la 

beneficii substanțiale și colectarea feedback-ului adecvat atât de la 

studenți, cât și de către tutorii lor. Rolul IT și al ICS trebuie, de 

asemenea, să fie legat de impactul continuu al internetului asupra 

educației generale și de capacitatea sistemelor de educație formală 

de a se concentra pe furnizarea mai multor programe și informații 

prin aplicarea internetului. Instituțiile terțiare contemporane din cele 

mai avansate țări, cum ar fi cele din UE, SUA, Canada și Australia, 

s-au concentrat în ultimii ani în mod strategic pe problema specifică 

și au investit puternic în îmbunătățirea IT și ICS, precum și în 

direcția formării a resurselor umane (HR) pentru a le permite să 

stabilească canalele de comunicare corespunzătoare cu toți studenții. 

Prin urmare; această identificare concluzionează în mod clar că IT, 

ICS și Internet joacă un rol-cheie în educația contemporană la toate 

nivelurile, oferă într-adevăr oportunități enorme tuturor 

participanților și le permite studenților să devină mai activi în 

procedurile lor educaționale, să își sporească canalele de 

comunicare. și să se asigure că amenințările de excludere socială 

trebuie evitate 

viii. Cercetările actuale au identificat, de asemenea, în mod clar că 

procesul de comunicare și impactul său asupra comunicării eficiente 
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cu adolescenții este afectat de factori cruciali, cum ar fi diferențele 

culturale. Aceste diferențe au un impact masiv asupra performanței 

școlii la toate etapele, cu învățământul superior și, mai precis, cu 

învățământul terțiar, pentru a experimenta aceste diferențe la cel mai 

înalt nivel posibil. Diferențele culturale sunt mai vizibile în cadrul 

studenților care decid să studieze în străinătate și trebuie să se 

adapteze la medii noi, ducând la obstacole în comunicare atât pentru 

studenți, cât și pentru tutorii lor. În ciuda faptului că studenții se pot 

deplasa liberi în interiorul UE, obstacolele comunicării rămân la 

locul lor și creează un mediu cu adevărat provocator 

ix. Diferențele de gen au fost, de asemenea, identificate ca fiind în 

prima linie a obstacolelor de comunicare, deoarece fetele s-au 

dovedit, în general, că se confruntă cu circumstanțe diferite și că sunt 

mai vulnerabile în majoritatea ocaziilor. În ciuda faptului că există 

diferențe între etapele timpurii, liceul și adolescenții universitari, 

faptul că diferențele se aplică în toate etapele, fetele fiind în poziția 

cea mai negativă, creează bariere serioase de comunicare și lipsă de 

încredere între ele și mediul școlar formal. Identificarea actuală este 

evaluată ca un punct de cotitură în întreaga procedură de 

comunicare, deoarece poate duce la alte probleme grave, cum ar fi 

introversia, excluderea socială, probleme psihologice și declinul 

performanței generale a educației. 
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x. Părinții au un rol important în procedura de comunicare, deoarece 

au responsabilitatea de a oferi copiilor lor sprijinul etic și financiar 

adecvat. Acest sprijin trebuie să asigure stabilirea canalelor de 

comunicare la toate nivelurile. Cu toate acestea, în același timp, 

cercetarea actuală a concluzionat că rolul părinților se confruntă cu 

provocări serioase din cauza impactului IT și Internet și a schimbării 

preferințelor adolescenților. Părinții trebuie să dezvolte abilități de 

comunicare specifice pentru fiecare etapă a adolescenților, deoarece 

aceștia din urmă se confruntă cu provocări diferite în fiecare etapă. 

Probleme precum activitatea sexuală timpurie, nevoia de 

confidențialitate și accesul ușor la informații în care, în multe ocazii, 

calitatea acesteia este pusă sub semnul întrebării, sunt doar câteva 

dintre provocările de comunicare cu care se confruntă în prezent 

părinții. 

xi. Profesorii și tutorii au o importanță tot mai mare în procesul de 

comunicare cu adolescenții. Important, acest rol, la fel ca în cazul 

părinților, trebuie să se adapteze diferitelor etape ale vieții 

adolescenților; prin urmare, trebuie dezvoltate abilități speciale. 

Cercetarea actuală a identificat în mod clar că, indiferent de etape, 

profesori și tutori, trebuie să se asigure că lucrează îndeaproape cu 

părinții pentru a identifica problemele specifice și a oferi soluțiile 

adecvate la momentul potrivit. Împreună cu faptul că profesorii și 
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tutorii se confruntă, de asemenea, cu unele provocări serioase, 

inclusiv comunicarea, la locul lor de muncă, cooperarea lor cu 

părinții și adolescenții este esențială în toate etapele pentru a se 

asigura că anumite activități de motivație și stimulente vor avea loc. 

Rolul educatorilor este de o importanță primară și orice strategie 

trebuie să ia în considerare într-adevăr participarea activă și opiniile 

lor.    
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5.8. Recomandări din capitolul 5 

Dezvoltarea concluziilor oferă baza pentru identificarea Recomandărilor, 

care trebuie să se bazeze pe un fundament specific; că vor avea o implementare 

practică. Recomandările trebuie să aibă o valoare reală pentru ca toți participanții 

să fie în centrul secțiunii curente și trebuie să identifice variabilele specifice care 

există atât la nivel național (Italia, Cipru, România), cât și transnațional (Uniunea 

Europeană). În niciun caz, problemele specifice nu pot fi subminate, deoarece o 

astfel de abordare ar putea duce la interpretarea greșită a acestor variabile și, prin 

urmare, la lipsa înțelegerii impactului negativ. 

Comunicarea identificată ca element de bază permite ca recomandările să 

fie structurate în jurul conceptului particular și creează cadrul pentru evaluarea și 

dezvoltarea viitoarelor politici.  

i. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze strategic pe 

îmbunătățirea activităților sale generale către furnizarea cadrului 

conceptual adecvat, care să permită statelor membre să își dezvolte 

în continuare abordarea strategică cu privire la problema 

comunicării cu adolescenții. Faptul că UE, ca organizație politică și 

economică, a reușit de-a lungul ultimelor decenii să dezvolte un 

număr enorm de politici în mai multe domenii ale vieții 

contemporane, desigur, inclusiv în educație, îi permite să 

dobândească o înțelegere cuprinzătoare datorită acumulării de 
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cunoştinţe. În plus, luând în considerare faptul că UE a dezvoltat 

politici specifice care reglementează recunoașterea reciprocă a 

diplomelor între statele membre și dezvoltarea sistemului european 

de transfer de credite (ECTS), creează responsabilități suplimentare 

care trebuie abordate printr-o strategie cuprinzătoare. Prin urmare, 

recomandăm cu tărie ca UE să se concentreze în mod strategic pe 

îmbunătățirea activităților sale în adunarea tuturor statelor membre 

pentru a proiecta, dezvolta și implementa un plan cuprinzător care 

să le permită tuturor să lucreze pe baza acelorași principii și 

obiective. Se estimează că o astfel de abordare va duce la beneficii 

substanțiale pentru toți participanții implicați în aceasta; statele 

membre, instituțiile academice, școlile de la toate nivelurile, 

profesorii și tutorii, părinții și, bineînțeles, societatea în general. 

Rolul UE este vital în dezvoltarea oricărei operațiuni și astfel de 

acțiuni nu pot fi izolate de strategiile sale formale. O carte albă 

potențială cu privire la anumite probleme este considerată ca fiind 

de cea mai mare importanță și ar oferi fondul politic, academic și 

profesional adecvat pentru atingerea cu succes a obiectivelor 

strategice. 

ii. Recomandăm guvernelor naționale să își dezvolte politicile 

naționale specifice în conformitate. Guvernele naționale posedă 

cunoștințele acumulate adecvate, expertiza, know-how-ul, 
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flexibilitatea financiară și cel mai important, legitimitatea pentru a 

dezvolta astfel de activități. Cooperarea cu toți ceilalți participanți 

este esențială pentru a se asigura că canalele de comunicare adecvate 

vor fi dezvoltate cu adolescenții din toate etapele. Desigur, toate 

acțiunile trebuie să se bazeze pe nevoile specifice, dorințele și 

cerințele adolescenților. Rolul guvernelor naționale este de o 

importanță fundamentală și orice activitate trebuie să sporească 

credibilitatea și perspectivele de succes  

iii. A treia recomandare se concentrează pe rolul asociațiilor de părinți 

la toate nivelurile. Asociațiile particulare au un rol masiv în 

dezvoltarea strategiilor adecvate pentru a se asigura că vor fi 

dezvoltate canalele de comunicare corespunzătoare. Părinții sunt cei 

care au cea mai strânsă relație cu copiii lor; în consecință, 

participarea lor constantă la activitățile lor, în interiorul și în afara 

mediului copiilor lor, și feedback-ul pe care îl pot oferi este 

considerat a fi de o mare importanță și poate duce la dezvoltarea de 

strategii de succes. În ciuda faptului că asociațiile de părinți au într-

adevăr o contribuție masivă în toate țările UE, trebuie să își 

concentreze în continuare activitățile și să se educe pe măsură ce 

nevoile schimbătoare ale copiilor creează o provocare și un mediu 

complex pe care trebuie să se concentreze și să le abordeze în un 

mod eficient 

iv. Adolescenții din toate etapele sunt cei care sunt afectați cel mai mult 

de lipsa sau existența canalelor de comunicare adecvate; negativ sau 
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respectiv pozitiv. Prin urmare, participarea lor la proiectarea și 

implementarea oricăror strategii posibile trebuie să ia în considerare 

în mod serios opiniile lor. Cu condiția ca adolescenții să aibă acces 

ușor la informații masive ca rezultat al dezvoltării IT și Internet, 

afectându-le capacitatea de a furniza informații și de a-și dezvolta 

propriile opinii personale, contribuția lor nu numai că trebuie luată 

în considerare, dar cel mai important, are o importanță primordială 

și în niciun caz acest lucru nu poate fi izolat. Toate aceste acțiuni 

trebuie structurate cu cooperarea Sindicatelor Studenților; prin 

urmare, creând necesitatea ca toate autoritățile oficiale și asociațiile 

de părinți să colaboreze îndeaproape cu studenții pentru a atinge 

obiectivele strategice 

v. O altă recomandare arată că orice activitate strategică trebuie să ia 

în considerare opiniile și recomandările grupurilor științifice 

specifice, cum ar fi psihologii și sociologii. Aceste grupuri științifice 

pot furniza informații valoroase cu privire la dezvoltarea și 

comportamentul tuturor adolescenților și, cel mai important, pentru 

a oferi sugestii suplimentare cu privire la modul în care fiecare etapă 

trebuie abordată. Toate acestea vor duce la dezvoltarea de acțiuni 

strategice care se vor baza în mod clar pe o abordare științifică și vor 

elimina în cel mai mare grad posibil posibilitatea eșecului acțiunilor 

specifice. Grupurile științifice trebuie să își intensifice acțiunile în 
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direcția influențării deciziilor politice și abordării tuturor celorlalte 

grupuri menționate mai sus, pentru a se asigura că vor deveni într-

adevăr lideri de opinie și dezvoltatori de politici. 

Toate Recomandările de mai sus constituie rezultatul major al celor mai 

importanți jucători care sunt evaluați că pot avea un impact pozitiv asupra 

dezvoltării canalelor de comunicare adecvate între adolescenți din diferite etape, 

pe de o parte și, pe de altă parte, părinții, mediul lor școlar, atât formal, cât și 

informal, profesorii și tutorii lor și autoritățile locale. În consecință, cooperarea 

tuturor actorilor menționați mai sus este într-adevăr evaluată ca fiind de o 

importanță crucială. 

Recomandările au luat în considerare importanța și rolul tuturor 

participanților, precum și toate dimensiunile posibile; politic, economic, 

academic, social și științific. Prin urmare, un amestec fin din toate acestea poate 

oferi societăților noastre capacitatea de a se concentra asupra copiilor noștri într-

un mod mai eficient și sensibil, luând în considerare preocupările și cerințele lor, 

deoarece acestea apar ca urmare a dezvoltării rapide sociale și IT. Având în 

vedere că copiii noștri sunt viitorul societăților noastre și, cel mai important, cel 

al Uniunii Europene, care se bazează pe elemente fundamentale specifice, 

concentrarea pe satisfacerea nevoilor și intereselor lor nu mai este o opțiune. 

Constituie mai degrabă o necesitate care trebuie abordată în cel mai posibil mod 

eficient și eficient.     
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Capitolul 6 – Comunicarea dintre părinți și adolescenți 

6.1. Introducere 

Comunicarea dintre părinți și adolescenți constituie un element major, se 

concentrează pe identificarea mai multor elemente care le afectează relația și pot 

deveni factori cheie de succes (KSF) și totodată îi pot ajuta să asigure interesul 

superior al tuturor. Pentru a identifica comunicarea dintre cele două părți, este 

important să înțelegem că aceasta: 

• Presupune întrebări asupra dorinței reale a unei părți de a înțelege 

nevoile celeilalte, prin urmare, dezvoltă un cumul de întrebări care 

trebuie depășit 

• Este afectată de condițiile culturale dezvoltate în anumite societăți și 

determină în mare măsură nivelul de comunicare dintre ele 

• Este influențată de condițiile financiare care prevalează în anumite 

societăți și creează condițiile relevante care afectează comunicarea 

la mai multe niveluri 

• Este afectată de rolul mediului școlar pentru a stabili fondul adecvat 

care va aduce adolescenții și părinții aproape unul de celălalt 
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6.2. Comunicare pozitivă între părinți și adolescenți 

Dezvoltarea unor canale de comunicare pozitive între părinți și adolescenți 

este o adevărată provocare, deoarece rolul societăților contemporane are un rol 

din ce în ce mai mare și acest lucru necesită înțelegerea unor probleme precum: 

• Ce se va întâmpla dacă există o lipsă de comunicare, mai ales în 

mediul familial, cu o atenție specială la situațiile dificile 

• Cum comunicarea pozitivă poate avea un impact asupra restului 

familiei, în special a copiilor, care pot avea cerințe, nevoi și dorințe 

diferite 

• Cum comunicarea pozitivă poate fi transferată în mediul școlar și în 

performanță și să le permită copiilor să-și dezvolte personalitățile 

• Momentul potrivit în care comunicarea este dezvoltată pentru a 

asigura condițiile adecvate și pentru a rezolva problemele și 

provocările înainte ca acestea să se dezvolte 

• Cum comunitatea și condițiile culturale generale pot duce la 

dezvoltarea condițiilor adecvate care sunt legate de comunicare 

(Stafford și Bayer, 1993). 

Ca urmare a tuturor identificărilor de mai sus, dezvoltarea tipurilor și 

canalelor de comunicare pozitivă între părinți și adolescenți trebuie dezvoltată pe 

măsuri particulare care vor lua în considerare faptul că acesta este probabil cel 

mai dificil de manevrat în mediul familial. Ca urmare, acest lucru poate crea mai 
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multe provocări care pot crea un mediu pozitiv sau, în schimb, pot ridica 

obstacole care vor duce în cele din urmă la rezultate negative evidente pentru 

ambele părți implicate (Vargas, 2020). 

În consecință, pentru a asigura relația și comunicarea pozitivă, trebuie 

stabiliți câțiva pași și măsuri speciale care să asigure toate cele de mai sus: 

• Părinții trebuie să înceapă cu Înțelegerea, chiar și atunci când nu 

înțeleg, și să dezvolte mai multe interacțiuni care îi vor ajuta pe 

adolescenți să se apropie de ei. Arătarea interesului pentru o 

conversație cu adolescenții, chiar și atunci când aceasta pare a fi 

total irelevantă, constituie o provocare bună 

• Părinții nu trebuie să devină prea emoționali și nu trebuie să o ia 

personal atunci când adolescenții arată o abordare negativă. Acest 

lucru îi poate ajuta pe părinți să înțeleagă că adolescenții pot avea 

considerații diferite, iar această înțelegere îi va ajuta în 

interacțiunile viitoare în situații similare (Pincus, 2020) 

• Părinții trebuie să pună „Întrebări cinstite” care să le permită 

copiilor să ofere „Răspunsuri cinstite”. În astfel de situații, copiii 

dezvoltă un nivel mai ridicat de încredere, care este esențial pentru 

a se apropia de părinții lor și pentru a reduce decalajul de 

comunicare în funcție de vârstă și pentru a face același lucru cu 

„Întrebări oneste” cu părinții 
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• Părinții trebuie să evite să arate că au nevoie, sau chiar mai rău, că 

sunt disperați pentru a avea un comportament bun și prietenia 

copiilor lor. Dezvăluirea faptului că sunt disperați poate duce copiii 

către o altă direcție.  

• Comunicarea pozitivă este foarte afectată atunci când deciziile sunt 

luate în mediul pozitiv relevant. În consecință, pentru a se asigura 

că se stabilește o comunicare pozitivă, părinții și copiii trebuie să 

evite luarea deciziilor atunci când nu sunt amândoi calmi, iar 

aceasta este datoria părinților de a asigura acest lucru 

• Părinții trebuie să sublinieze comunicarea, deoarece au 

responsabilitatea, ca cea mai matură parte dintre cele două, pentru 

a crea un mediu adecvat care va ajuta la înțelegerea reciprocă și 

acceptarea opiniilor celeilalte părți, ducând la încrederea relevantă 

• Părinții trebuie să pună întrebări curioase care să reflecte situația 

actuală care îi afectează pe tineri. Acest lucru poate crea un mediu 

pozitiv și un nivel mai ridicat de încredere în rândul adolescenților, 

deoarece vor înțelege că părinții lor vor să afle despre problemele 

pe care le au. 

• Părinții trebuie să se concentreze pe crearea unui sentiment de 

„Muncă în echipă” în cadrul familiei. Acest lucru îi va ajuta pe copii 

să se concentreze asupra obținerii celor mai bune rezultate comune 

posibile și, de asemenea, acest lucru îi va ajuta să evite posibile 
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atitudini egoiste care constituie o amenințare serioasă pentru 

stabilirea unei comunicări eficiente. 

• Părinții trebuie să se asigure că înțeleg tranziția adolescenților de la 

o etapă a adolescenței la cealaltă. Acest lucru va ajuta ambele părți 

să evite un posibil conflict, care, în acest stadiu constituie o 

amenințare gravă și poate deveni cu ușurință motivul dezvoltării 

unui mediu ostil. 

• Părinții trebuie să se concentreze pe dezvoltarea unei comunicări 

pozitive bazate pe nevoile și dorințele băieților și fetelor. Diferența 

de sex constituie o problemă gravă și comunicarea poate fi afectată 

de identificarea diferențelor particulare. Acest lucru îi va ajuta pe 

adolescenți să se apropie de părinții lor (Wight și Fullerton, 2013) 

• Părinții trebuie să demonstreze un set pozitiv de abilități de 

comunicare și înțelegere atunci când vine vorba de conceptul de 

relații sexuale, care constituie o provocare serioasă pentru o anumită 

vârstă, deoarece acest lucru poate fi dăunător sănătății 

adolescenților. 

• Părinții pot dezvolta o comunicare pozitivă arătând că respectă pe 

deplin intimitatea copiilor lor, mai ales atunci când intră în a doua 

etapă a adolescenței. Acest lucru poate stabili un nivel ridicat de 

mediu pozitiv și acest respect poate deveni o situație câștig-câștig 
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• Comunicarea pozitivă poate fi stabilită prin înțelegerea părinților că 

trebuie să evite stabilirea unui control excesiv în acțiunile 

adolescenților. Desigur, acest lucru nu înseamnă că părinții nu 

trebuie să știe ce fac copiii lor, cu toate acestea, ar trebui să existe o 

limită a acțiunilor particulare. 

• Părinții trebuie să arate un nivel ridicat de optimism, deoarece acest 

lucru poate duce la o mai bună înțelegere și acest lucru este legat și 

de sentimentele și emoțiile personale. Prin urmare, maturitatea 

părinților trebuie să prevaleze în situația particulară și va ajuta 

adolescenții să dezvolte abordări de optimism similare (Swerdlow-

Freed, 2018) 

• Vorbirea despre controlul sexual în primele etape ale adolescenței 

poate ajuta părinții să stabilească un mediu pozitiv cu copiii lor și 

să se asigure că încrederea va prevala într-o chestiune care este cu 

adevărat importantă pentru tineri. Ambii părinți ar trebui să rezolve 

problema împreună pentru a-și arăta sprijinul și înțelegerea deplină 

• În afară de cele de mai sus, în cazurile de sarcini neașteptate, care 

pot provoca conflicte între familii, în special fetele care poartă 

bebelușul, părinții pot îmbunătăți comunicările pozitive oferind 

sprijinul psihologic și medical relevant și ajutându-și copiii să ia 

deciziile adecvate. 
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• Problema comunicării și a sexului este afectată de mai mulți 

parametri, cum ar fi, ce s-a spus, modul în care părinții s-au 

exprimat, cât de frecvent au abordat subiectul, cât de mult se simt 

înțeleși adolescenții de părinții lor. 

• Comunicarea pozitivă între părinți și adolescenți este puternic 

influențată de momentul potrivit și de locul potrivit, solicitând 

părinților să dezvolte această înțelegere și să se asigure că aceștia 

comunică doar despre probleme grave atunci când se aplică acești 

doi parametri, pentru a evita conflictele (Guilamo -Ramos și colab., 

2011) 

• Părinții trebuie să dezvolte abilități de ascultare eficiente și regulate 

pentru a se asigura că vor permite un dialog fructuos între ei și copiii 

lor. Acordarea timpului pentru acest lucru este esențială și acest 

lucru poate duce la rezultate pozitive în familie și acest lucru va fi 

transferat în mediul școlar 

• Părinții trebuie să-și valideze sentimentele copiilor, în special în 

momentele private sau școlare dificile. Acest lucru necesită 

cooperarea ambilor părinți și poate contribui la adaptarea abordării 

lor de comunicare pe baza nevoilor și dorințelor specifice și poate 

crea un mediu pozitiv. 

• Comunicarea eficientă poate fi construită oferind laude acțiunilor 

care sunt considerate de părinți și de mediul școlar ca fiind pozitive. 
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Părinții pot stimula o astfel de comunicare dobândind în mod 

eficient cunoștințe despre acțiunile copiilor lor și renunțând la 

„bătăi de cap” atunci când lucrurile le merg bine 

• Părinții pot îmbunătăți comunicarea încurajându-și copiii atunci 

când, în ciuda eforturilor depuse, lucrurile nu au mers așa cum se 

așteptau și spunându-le că ar trebui să vadă acest lucru ca o 

oportunitate de a încerca mai mult, de a se concentra asupra 

obiectivelor lor și că acest lucru poate fi văzut ca o lecție (Ehmke, 

2020) 

• Împuternicirea tinerilor constituie o adevărată provocare pentru 

părinți. Aceasta, împreună cu alocarea muncii; și, prin urmare, 

responsabilitatea pot spori comunicarea și se pot asigura că vor fi 

dezvoltate canale mai bune și mai eficiente pentru cele două părți. 

• Un alt mod important care poate dezvolta o comunicare eficientă 

între părinți și adolescenți este abilitatea de a face lucruri împreună, 

cum ar fi mersul la evenimente sportive, chiar dacă părinții nu sunt 

adevărați fani ai sportului respectiv. Acest lucru va oferi 

posibilitatea de a petrece timp de calitate împreună și de a crea un 

mediu mai bun 

• Părinții trebuie să evite, de asemenea, doar să ofere adolescenților 

instrucțiuni sau sfaturi nesolicitate, care pot duce la controverse. 

Evitarea unor astfel de acțiuni și furnizarea de sfaturi fructuoase pot 
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dezvolta o comunicare mai bună, precum și asigurarea încrederii 

între cele două părți, în special în momentele dificile de familie 

• Este important ca părinții să înțeleagă că o comunicare eficientă 

poate fi construită vorbind despre comportamente și nu despre 

trăsături personale. Transformarea conversației într-un concept mai 

larg decât cel personal poate deveni un factor decisiv și îi poate ajuta 

pe părinți să-și transmită mai ușor mesajele (DeVore & Ginsburg, 

2005) 

• Părinții pot spori comunicarea ascultând, vorbind, înțelegând, dar 

cel mai important, trebuie să știe când să nu mai vorbească. Această 

abordare le va oferi oportunitatea de a deveni mai obiectivi și de a 

crea un mediu de comunicare pozitiv, în special în mediul familial 

• Iubirea nu poate fi înlocuită și constituie un avantaj serios în 

comunicare. Prin urmare, părinții trebuie să se asigure că își vor 

îmbrățișa copiii în fiecare zi și le vor spune că îi iubesc și îi respectă. 

Această asigurare poate deveni un semn pozitiv și poate crea 

fundalul relevant pentru acțiuni viitoare 

• Părinții trebuie să se asigure că folosesc limbajul corporal relevant, 

care este esențial pentru dezvoltarea unei comunicări eficiente, 

evitând posibilul conflict între cele două părți. Este important ca 

părinții să identifice de fiecare dată ce limbaj corporal să 

stabilească; prin urmare, creând cea mai bună comunicare posibilă 
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• Părinții trebuie să se asigure că mențin contactul vizual cu copiii lor, 

deoarece acest lucru poate asigura că adolescenții se vor simți mai 

confortabil și vor fi siguri de intențiile părinților lor. Acest lucru îi 

va ajuta pe părinți să fie mai eficienți și mai convingători atunci 

când alocă o muncă care îi va ajuta pe adolescenți să devină mai 

activi (Miller și colab., 2011). 
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6.3. Concluziile capitolului 6 

 Actualul capitol s-a concentrat pe examinarea comunicării dintre părinți și 

adolescenți și clarifică modalități specifice prin care această comunicare va fi 

stabilită în cel mai bun mod posibil. Capitolul a concluzionat în mod clar că există 

mai multe modalități prin care această comunicare poate fi dezvoltată și, ca 

urmare, părinții au responsabilitatea majoră în acest sens. 

Faptul că părinții sunt partea cea mai matură a celor două părți creează nevoia ca 

aceștia să dezvăluie această maturitate prin mai multe moduri care au fost clar 

identificate și dezvoltate. Părinții poartă o responsabilitate importantă în această 

direcție, iar scopul lor trebuie să se concentreze asupra nevoilor și dorințelor 

copiilor lor pentru a se asigura că interesele lor superioare vor fi deservite. 

Cu toate acestea, în același timp, părinții trebuie să se asigure că vor stabili 

limitele relevante care sunt cruciale pentru a se asigura că comunicarea și 

respectul vor fi stabilite și respectate de ambele părți. În cazul în care acest lucru 

nu se întâmplă, va exista un dezechilibru evident care nu va fi benefic pentru 

niciuna dintre părți. În consecință, stabilirea limitelor trebuie respectată de 

ambele părți. Acest lucru este și mai important în cazul problemelor „fragile”, 

cum ar fi confidențialitatea, mai ales atunci când acestea privesc momentele 

private sensibile. 
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Capitolul 7 – Recomandări pentru o comunicare optimă între părinți și 

adolescenți 

7.1. Introducere  

 Dezvoltarea eficientă a comunicării ia în considerare rolul părinților și, de 

asemenea, rolul adolescenților, ca și capacitatea de a deveni mai concentrați, de 

a dezvolta o gândire critică solidă, de a transfera într-o aplicație mai practică. 

Toate acestea pot avea un impact asupra tinerilor, deoarece aceștia vor fi partea 

principală care va primi beneficiile; cu toate acestea, acest lucru poate avea, de 

asemenea, un impact relevant asupra părinților care au obligația legală și etică de 

a proteja tinerii în toate etapele adolescenței, având în vedere faptul că fiecare 

etapă a adolescentului trece prin diferite provocări care sunt caracterizate de 

trăsături diferite, care trebuie evaluate în fiecare situație dată pentru a-i ajuta să-

și depășească dificultățile. 

Ca urmare a tuturor celor de mai sus, actualul capitol se concentrează pe 

furnizarea unor „Recomandări pentru o comunicare optimă între părinți și 

adolescenți”, foarte necesare pentru crearea suportului relevant și pentru a se 

asigura că comunicarea va deveni cel mai bun instrument posibil care îi va ajuta 

pe adolescenți.  
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7.2. Sfaturi practice 

 Ca urmare a tuturor problemelor importante menționate mai sus, sunt 

furnizate următoarele sfaturi practice, iar aplicarea lor este de așteptat să le 

permită atât părinților, cât și adolescenților să își dezvolte abilitățile de 

comunicare. Toate nu numai că au o aplicație practică, dar cel mai important, pot 

duce la unele beneficii importante pentru toate părțile implicate: 

• Ascultați mai mult decât vorbiți - Părinții și adolescenții sunt 

chemați să învețe să asculte mai mult decât vorbesc. Acest lucru 

poate duce la mai multe beneficii, cum ar fi câștigarea încrederii de 

către cealaltă parte, cunoașterea mai bună și mai profundă a 

preocupărilor celeilalte persoane, crearea unei atmosfere mai 

pozitive, mai ales atunci când lucrurile intră într-o etapă dificilă și 

sunt luate decizii serioase. Ascultarea eficientă poate ajuta atât 

părinții, cât și adolescenții să rezolve conflictul și să îi inspire pentru 

o mai bună cooperare. Ascultarea eficientă poate ajuta ambele părți 

să creeze mediul adecvat atunci când este necesară munca în echipă 

pentru a atinge obiectivele, iar acest lucru poate fi transferat atât 

familiei, cât și mediului școlar. În plus, o ascultare eficientă poate 

ajuta ambele părți să accepte criticile și să-și îmbunătățească 

punctele negative și relațiile interumane și să-și îmbunătățească 

puterea de convingere (Binder și colab., 2011) 
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• Asigurați o comunicare regulată în mediul școlar - Activitatea 

specială este considerată a avea o importanță critică pentru 

îmbunătățirea generală a adolescenților în mediul școlar, deoarece 

vor înțelege că sunt sub supraveghere. Desigur, acest lucru nu 

trebuie utilizat ca un „instrument de control”, ci, în schimb, ar trebui 

să fie aplicat ca un instrument pentru a arăta înțelegerea relevantă a 

performanței generale și să ofere sprijinul relevant atunci când și 

dacă este necesar. În plus, implicarea școlii în procedura generală de 

comunicare, ca „moderator” între părinți și adolescenți, poate fi 

văzută și evaluată ca un instrument care va conduce cele două părți 

la o mai bună înțelegere, creștere a performanței lor, mai mult timp 

de calitate împreună, care este esențial pentru aplicarea unor seturi 

importante de instrumente, cum ar fi „Programul de abilități critice 

de evaluare” (Glynn, 2006), care constituie o modalitate excelentă 

pentru a se asigura că adolescenții sunt performanți conform 

așteptărilor. Rolul mediului școlar în procedura de comunicare, nu 

numai că este important ca parte a sistemului formal de educație, dar 

cel mai important, poate oferi asistență practică în timpul 

comunicării informale și poate spori încrederea dintre părinți și 

adolescenți, ducând la beneficii relevante 

• Aplicarea celor 7 C din comunicare (Graficul 7.1.) Constituie o altă 

recomandare practică importantă care poate duce la rezultate 
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pozitive relevante între părinți și adolescenți; astfel, acesta este 

considerat a fi un alt instrument practic important care poate permite 

comunicarea dintre părinți și adolescenți, cu condiția ca rolul 

părinților să fie critic, deoarece vor trebui să aibă maturitatea 

relevantă. 

Grafic 7.1. 7 Comunicarea Cs 

 

 

▪ Completitudine - Mesajul care trebuie transmis de la o persoană 

la cealaltă trebuie să fie complet pentru a evita neînțelegerile și 

interpretările greșite care pot duce la conflicte inutile. Părinții și 

adolescenții pot, prin acțiunea specială, să-și dezvolte înțelegerea 

că vor trebui să transmită mesaje complete pentru a permite 

Completitudine 

Concret 

Curtoazie 

Corectitudine Claritate 

Considerare 

Concizie 
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celeilalte părți să obțină o idee clarificată la ce să se aștepte de la 

această procedură de comunicare 

▪ Concret - Comunicarea interpersonală concretă este, de 

asemenea, despre un mesaj clar și se referă la utilizarea cuvintelor 

și acțiunilor care oferă o înțelegere solidă. Acest sfat practic este 

considerat esențial în procedura de comunicare, deoarece aplică 

o abordare realistă și nu lasă nimic la voia imaginației celor două 

părți. Prin urmare, acest lucru trebuie dezvoltat ca parte a unei 

comunicări eficiente 

▪ Curtoazie - Aceasta demonstrează politețea în atitudinea și 

comportamentul cuiva față de ceilalți și poate fi considerată atât 

un sfat practic de comunicare, cât și un nivel de civilizație, care 

este considerat un instrument major pentru îmbunătățirea 

comunicării în mediul familial general 

▪ Corectitudine - Utilizarea corectă a limbii și a frazelor 

corespunzătoare care trebuie alese cu atenție pentru a se adapta 

nevoilor și cerințelor fiecărei situații și locuri. Aceasta constituie 

o provocare serioasă pentru părinți pentru a aplica seriozitatea și 

maturitatea relevante pentru a evita posibilul conflict în cazurile 

în care comunicarea cu copiii lor are loc în medii în care o 

abordare lingvistică mai serioasă este extrem de necesară și poate 

duce la impactul relevant, pozitiv sau negativ, pentru adolescenți. 
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Părinții trebuie să-și dezvolte niște abilități serioase în direcția 

specială pentru a evita problemele și a crea un mediu pozitiv care 

să-și influențeze adolescenții pentru viitor și, cel mai important, 

acest lucru poate fi transferat în mediul lor școlar 

▪ Claritate - Problema Clarității constituie o adevărată provocare 

pentru părinți, întrucât, din nou, fiind cea mai matură parte, 

necesitatea de a utiliza un limbaj clar care să îi ajute pe 

adolescenți, să se apropie de părinții lor și de familia lor. În plus, 

claritatea cuvintelor nu va lăsa loc pentru neînțelegeri, mai ales 

atunci când se iau în considerare probleme importante în care 

formularea adecvată poate deveni un catalizator de comunicare 

▪ Considerare - Acest sfat practic are o importanță primară în 

procedura de comunicare între părinți și adolescenți, deoarece 

poate deveni un instrument constructiv și poate spori încrederea, 

care este esențială, în special în momentele extrem de sensibile. 

Se aplică sentimentul de considerație, nu numai că poate fi 

considerat un sfat și un instrument practic, dar cel mai important, 

poate afecta pozitiv dezvoltarea personalității adolescenților, 

ducând la impactul pozitiv relevant în viața lor personală 

▪ Concizie - Partea finală a acestei proceduri impune 

comunicatorilor să fie consecvenți în abordarea lor, deoarece 

acest lucru le poate oferi capacitatea de a deveni mai eficienți. 
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Acest sfat practic poate avea o implementare practică în cazul în 

care înțelegerea nevoilor adolescenților este înțeleasă în mod 

clar, mai ales în momentele dificile în care presiunea este ridicată 

și este nevoie de succes într-un mediu extrem de competitiv. 

Examinarea celor 7C ai comunicării constituie o adevărată provocare 

pentru părinți și adolescenți. Acestea sunt evaluate critic ca niște sfaturi practice 

care au o valoare practică și pot deveni niște factori serioși pentru o relație de 

succes care să reducă diferența de vârstă. 
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7.3. Avantajele sfaturilor practice de comunicare 

Toate problemele menționate mai sus constituie unele dintre cele mai 

importante sfaturi practice de comunicare care pot deveni un instrument util 

pentru părinți și adolescenți și ambii trebuie să acorde atenția relevantă pentru a 

se asigura că acest lucru va duce într-adevăr la unele beneficii importante pentru 

toate părțile implicate; acest lucru nu exclude mediul școlar formal care are un 

mare impact asupra adolescentului și ajută la dezvoltarea unui mediu sănătos. 

Desigur, lista de mai sus este departe de a fi una exhaustivă și trebuie să se 

stabilească o atenție suplimentară asupra problemelor relevante. 

Ca urmare, sunt identificate următoarele beneficii: 

• Părinții și adolescenții vor putea obține fapte și informații critice 

înainte ca lucrurile să se întâmple și vor evita ipotezele inutile care 

pot provoca confuzie și neînțelegere între cele două părți. Acest 

lucru poate spori sentimentul de încredere și poate crea oportunitatea 

evitării conflictelor (Damico, 2014) 

• Părinții și, mai ales, adolescenții, pot descoperi probleme subiacente 

care s-au „ascuns” ca urmare a comunicării deficitare, care le-a creat 

obstacole în capacitatea lor de a evalua situațiile și le permite să facă 

analize profunde (Johnston - Osburn, 2015) 

• Unul dintre cele mai importante beneficii care pot apărea pentru 

părinți și adolescenți se referă la faptul că ascultătorii activi au relații 
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interumane mai reușite, ceea ce creează oportunitatea de a construi 

legături mai puternice, de a promova încrederea și de a crea un 

mediu pentru stabilirea unor canale de comunicare mai bune. Acest 

beneficiu poate fi transferat în mediul școlar și poate contribui la 

incluziunea socială, considerată a fi un element vital în relațiile 

interumane. 

• Ca rezultat al comunicării pozitive, părinții își pot ajuta adolescenții 

să evite situațiile de risc, precum hărțuirea sexuală, abuzul de droguri 

și alcool, băutul și fumatul. Toate acestea trebuie privite ca o 

adevărată provocare pentru părinți, deoarece acest lucru îi poate 

pune pe adolescenți în fața unor provocări serioase pe care trebuie 

să le depășească; în consecință, permițându-le să profite de mediul 

pozitiv 

• Comunicarea pozitivă poate duce, de asemenea, la evitarea 

conflictelor, în special în cazurile în care există un decalaj de vârstă 

între părinți și adolescenți și poate duce la utilizarea substanțelor, 

implicarea în infracțiuni și performanțe școlare slabe. Acest lucru 

poate ajuta ambele părți în direcția abilităților lor decizionale și 

trebuie stabilit ca un obiectiv strategic pentru părinți 
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7.4. Concluziile capitolului 7 

Actualul capitol s-a concentrat pe furnizarea de recomandări practice și 

valoroase pentru o comunicare optimă între părinți și adolescenți, pentru a ajuta 

ambele părți să dezvolte un mediu adecvat care să îi ajute să evite conflictele, să 

asigure încrederea și să creeze un mediu adecvat care să conducă tinerii spre cea 

mai bună performanță posibilă. 

Atât Recomandările, cât și Sfaturile practice trebuie să fie înțelese în mod 

clar de către părinți pentru a-și transfera abilitățile și maturitatea către adolescenții 

lor, deoarece aceștia se află într-o situație vulnerabilă și au o nevoie mai mare 

decât ceilalți. În consecință, fiecare dintre recomandări are o valoare practică 

reală care trebuie identificată și dezvoltată în mod clar pentru a exprima cele mai 

bune rezultate posibile. 

Cei 7 C ai comunicării constituie un instrument puternic pentru aplicarea 

eficientă a comunicării la toate nivelurile, care poate ajuta părinții și adolescenții 

să devină mai eficienți și să se asigure că vor stabili fiecare element ca parte a 

abordării lor generale pentru evitarea conflictului potențial care constituie o 

amenințare pentru relațiile interumane. 
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Capitolul 8 – Identificarea și gestionarea comportamentelor riscante 

8.1. Introducere 

Comportamentele riscante dezvoltate de tineri, în diferite etape ale vieții 

lor, le creează o mulțime de provocări ca indivizi și, de asemenea, necesitatea 

depășirii problemelor fără a se expune în situații de pericol, legate atât de 

sănătatea lor fizică, cât și de cea mentală. Acesta este considerat a fi un aspect 

fundamental care trebuie să atragă atenția relevantă care să permită evitarea unor 

probleme și provocări suplimentare. 

Aceste comportamente riscante legate de tineri pot fi ușor urmărite în mai 

multe niveluri, cum ar fi: 

• Mediul familial care oferă dezvoltarea primară și permite 

adolescenților să devină personalități individuale 

• • Mediul școlar care, în formele sale formale sau informale, poate 

crea oportunități de incluziune socială și, de asemenea, crearea 

muncii în echipă 

• • Mediul social care se referă la activități cu prietenii sau cu orice 

alte grupuri sociale, cum ar fi sportul, artele etc.  
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8.2. De ce cresc comportamentele riscante în timpul adolescenței. O explicație 

din teoriile evoluționiste 

Identificarea termenului „Comportament riscant” este considerată a fi un 

element fundamental, deoarece aceasta permite identificarea științifică a mai 

multor probleme și creează posibilitatea de a aborda elementele relevante dintr-o 

abordare mai cuprinzătoare, mult necesare pentru realizarea efectivă a tuturor 

elementelor posibile. 

Ca rezultat, „Comportamentul riscant” este identificat ca „Orice 

comportament controlat conștient sau neconștient, cu o incertitudine percepută 

despre rezultatul său și/sau despre posibilele sale beneficii sau costuri pentru 

starea fizică, economică sau psiho-socială proprie sau a altora (Trimpop, 1994, p. 

5). Important, înțelegerea termenilor „conștient sau non-conștient” creează 

oportunitatea de a identifica și evalua conceptul general de comportament riscant 

și de a înțelege clar că acest lucru poate avea loc într-adevăr în cadrul mai multor 

concepte, care, totuși, conduc la același lucru similar și rezultate periculoase. 

Faptul că comportamentul riscant poate duce, de asemenea, la un posibil impact 

economic, trebuie examinat în cadrul conceptului de știință a economiei, 

incluzând atât elementele microeconomice, cât și cele macroeconomice. Ca 

urmare, definiția menționată mai sus constituie un aspect fundamental care 

trebuie evaluat în consecință. 
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Pentru a identifica mai bine impactul și rolul Comportamentului riscant în 

cadrul tinerilor, este într-adevăr important să ne concentrăm pe explorarea unora 

dintre teoriile majore care au condus la abordarea științifică a tuturor problemelor 

relevante. O astfel de abordare este considerată a fi de cea mai mare importanță, 

deoarece creează necesitatea unei analize mai cuprinzătoare și poate oferi, de 

asemenea, fondul științific relevant.  

Dodge și Albert (2012) s-au concentrat pe rezumarea celor mai importante 

abordări legate de problemă și au subliniat câteva puncte de cotitură relevante 

care trebuie luate în considerare: 

• Teoriile evolutive au permis în ultimele decenii profesioniștilor din 

domeniul sănătății să abordeze tinerii care se confruntă cu unele 

probleme grave, cu o manieră mai științifică și profesională 

• Integrarea teoriilor evolutive contemporane oferă profesioniștilor 

din sănătate instrumente științifice suplimentare pentru a se asigura 

că acest lucru va duce la cele mai bune rezultate posibile și, de 

asemenea, pentru a se asigura că abordarea lor față de tineri și 

familiile lor va duce la implementarea de măsuri practice. 

• Ellis și colab. (2017) au oferit unele dintre cele mai importante 

abordări legate de tineri și comportamentele lor riscante, explicând 

câteva probleme cruciale care permit abordarea critică care trebuie 
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luată în considerare. În consecință, sunt identificate următoarele 

elemente: 

▪ Unele dintre comportamentele riscante pot fi adaptate 

la caracteristicile indivizilor, prin urmare, necesitatea 

ca profesioniștii din domeniul sănătății să își adapteze 

abordările la nevoile și cerințele lor particulare este 

considerată un factor cheie de succes (KSF) 

▪ Intervențiile asupra comportamentelor riscante ale 

adolescenților sunt într-adevăr importante; cu toate 

acestea, aceste intervenții ale profesioniștilor din 

domeniul sănătății nu trebuie să meargă întotdeauna 

împotriva adolescenților; în schimb, ar putea fi mai util 

să urmeze propriile căi 

• Trickett et al (2014) s-au concentrat asupra problemei relevante și 

identifică în mod important faptul că comportamentele riscante sunt 

afectate de mai multe elemente care pot fi clasificate în mai multe 

grupuri și se referă la următoarele: 

▪ Condițiile de stres prin care trec tinerii; prin urmare, 

comunicarea cu tinerii trebuie să ia în considerare acest 

lucru și să ia în considerare și circumstanțele personale 

și sociale, care pot fi vizibile atât în mediul școlar, cât 

și în cel familial. 
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▪ Diferențele dintre fete și băieți sunt fundamentale în 

dezvoltarea comportamentelor riscante, întrucât lumea 

sentimentală a celor două sexe este total diferită, 

solicitând abordarea relevantă de către profesioniștii 

din domeniul sănătății pentru a deveni mai concentrați 

• Shulman și colab. (2016) au adoptat o abordare diferită și au explicat 

că comportamentele riscante pot fi dezvoltate ca urmare a lipsei 

„Modelului sistemelor duale: revizuire, reevaluare și reafirmare.”  

• McLeod (1987) a subliniat câteva elemente importante care pot fi, 

de asemenea, evaluate ca fiind esențiale și care pot fi rezumate în 

următoarele: 

▪ să iasă în evidență - să dezvolte o identitate și să 

urmărească autonomia 

▪ să se potrivească - pentru a găsi afiliații confortabile și 

pentru a obține acceptul din partea colegilor 

▪ să măsoare - să dezvolte competența și să găsească 

modalități de realizare 

▪ a lua stăpânire - să-și asume angajamente față de 

anumite obiective, activități și credințe. 

Toate problemele menționate mai sus oferă o identificare a celor mai 

importante abordări teoretice care trebuie luate în considerare și evaluate în 
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consecință. Succesul acestor strategii depinde în mare măsură de aceste teorii care 

pot fi considerate drept fundal științific relevant și sprijin care este vital la toate 

nivelurile.   
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8.3. Comportamente clasice și noi cu risc 

Dezvoltarea societăților contemporane a condus la identificarea mai multor 

elemente care pot fi considerate ca fiind asociate direct comportamentului riscant. 

Astfel, sunt explicate următoarele: 

• Fumatul a fost identificat științific ca fiind legat de dezvoltarea 

comportamentului antisocial și riscant din mai multe motive, cum ar 

fi imaturitatea adolescenților, sentimentul lor că prin fumat ei pot fi 

văzuți ca „adulți” și poate dezvolta comportamente și acțiuni care 

sunt fără legătură cu vârsta lor (Zigrand, 2019). Acest lucru poate 

afecta si dezvoltarea creierului și a corpului de-a lungul timpului 

• Social Media și Internetul au fost asociate de mult timp cu 

dezvoltarea unui comportament antisocial și riscant în rândul 

tinerilor, deoarece adolescenții se izolează de mai multe ori de 

prietenii și familiile lor și acest lucru poate provoca probleme grave 

într-o gamă largă de dimensiuni, expunându-i la pericole mentale și 

fizice (Ma, 2011). Această izolare trebuie evaluată în stadii 

incipiente pentru a evita potențialele probleme 

• Activitatea sexuală în cadrul tinerilor este considerată a fi un risc 

major care necesită o atenție specială, în special în ceea ce privește 

sănătatea, care poate duce la alte probleme care pot fi asociate cu 

capacitatea de dezvoltare ca personalitate. Acest lucru poate duce, 
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de asemenea, la mai multe impacturi familiale, educaționale, etice și 

economice, care trebuie toate luate în considerare și evaluate în 

consecință. Acest lucru este vizibil în toate societățile, iar cele 

occidentale contemporane sunt pe primul plan. Un studiu recent 

(2017) realizat în SUA a condus la următoarele:  

▪ 40% au avut  relații sexuale dezorganizate 

▪ 10% au avut patru sau mai mulți parteneri sexuali  

▪ 7% au fost forțați fizic să întrețină relații sexuale atunci 

când nu doreau 

▪ 30% au avut relații sexuale în ultimele 3 luni și, dintre 

acestea (46% nu au folosit prezervativ ultima dată când 

au făcut sex, 14% nu au folosit nicio metodă pentru a 

preveni sarcina, 19% au băut alcool sau au consumat 

droguri înainte de ultimul act sexual) 

▪ Mai puțin de 10% fost testați pentru HIV. 
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8.4. Cum să gestionați comportamentul riscant  

Comportamentele riscante constituie într-adevăr o amenințare serioasă 

pentru adolescenți și este un fapt evident că acest lucru poate fi transferat în 

mediul mai larg, care poate fi, în funcție de fiecare situație dată, asociat cu mediul 

familial, cu performanța școlară, cu relația personală mai ales în ultimele etape 

ale adolescenței. Identificarea relevantă se concentrează pe asigurarea faptului că 

profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să lucreze îndeaproape cu mediile 

adecvate pentru a stabili cele mai bune canale de comunicare posibile, care să 

aibă la bază adolescenții, cu scopul strategic de a influența și gestiona 

comportamentul riscant. Acest management trebuie să ia în considerare 

caracteristici specifice, cum ar fi: 

• Specific - Concentrați-vă asupra problemelor fiecărei probleme 

date și abordarea situației unice pentru a deveni mai eficienți în 

termeni de timp și rezultate 

• Realist - Când lucrurile devin foarte dificile, familiile și 

profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să dezvolte strategii 

realiste și realizabile care să conducă într-adevăr la rezolvarea 

problemei 

• Incluziune - Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să se 

concentreze pe asigurarea incluziunii sociale a adolescenților, 
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deoarece aceasta constituie una dintre cele mai frecvente probleme 

cu consecințe negative.  

Având în vedere faptul că comportamentul riscant este direct asociat cu 

acțiuni precum agresivitatea, absența de la școală, comportamentul sexual riscant, 

consumul de alcool, utilizarea substanțelor ilegale (în principal marijuana), 

fumatul tutunului, conducerea periculoasă, activități ilegale precum abuzuri fizice 

sau vandalismul și alte activități relevante, managementul comportamentului 

riscant trebuie să ia în considerare măsuri practice care se vor concentra pe 

reducerea riscului și pot lua în considerare unele dintre următoarele măsuri: 

• Ajutați adolescentul să evalueze riscul - Este evident că viața de 

adolescent a fost întotdeauna asociată cu asumarea riscurilor. 

Spiritul rebel trăiește în inimile și sufletele tuturor adolescenților, la 

diferite niveluri, pe baza mediilor lor personale, familiale, 

economice și sociale. Având în vedere acest fapt, profesioniștii din 

domeniul sănătății și părinții trebuie să ofere adolescenților 

posibilitatea de a-și asuma un anumit risc; cu toate acestea, ajutați-i 

să evalueze riscul pentru a evita problemele care pot apărea ca 

urmare a fiecărei situații date. Acest lucru va satisface nevoia 

adolescenților de „asumare a riscurilor”; cu toate acestea, în același 

timp îi va ajuta să evite potențialele probleme care vor pune 

sănătatea fizică și mentală într-un cadru riscant serios. Având în 
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vedere că acest lucru poate avea un impact negativ grav asupra 

adolescenților și familiilor acestora, această primă măsură practică 

este considerată fundamentală pentru următoarele măsuri propuse 

care vor contribui la minimizarea expunerii la risc 

• Elaborați câteva reguli de bază convenite - Familiile și adolescenții 

trebuie să se asigure că vor stabili câteva reguli comune care vor fi 

obligatorii pentru ambele părți și vor lua în considerare nevoile 

fiecărei părți. Acest lucru necesită flexibilitate și respectarea vieții 

private, ceea ce va elimina conflictele dintre părți 

• Discutați despre valori - Cu cât părinții vorbesc mai repede cu copiii 

lor despre valorile sociale și familiale, cum ar fi respectul și 

demnitatea, cu atât rezultatele vor fi mai bune pentru toate părțile. 

Prin urmare, este vital să ne asigurăm că părinții investesc timp 

pentru a vorbi despre problema anume, care necesită timp și răbdare 

• Urmăriți adolescentul - Este important să acordați spațiul relevant 

adolescenților, în funcție de nevoile fiecărei etape; cu toate acestea, 

acest lucru nu ar trebui dezvoltat fără controlul relevant. 

Supravegherea discretă va duce la beneficii precum asigurarea unui 

anumit nivel de libertate dar și asigurarea, de asemenea, a controlului 

discret 

• Încurajați o rețea socială largă - Aceasta reprezintă o provocare 

serioasă, deoarece participarea la asistență socială, cum ar fi 
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voluntariatul, poate duce la unele beneficii mari care pot fi 

transferate în restul activităților și pot promova spiritul de lucru în 

echipă care poate fi aplicat atât la nivelul mediul școlar și familial 

(Healthy Families BC, 2014). 
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8.5. Comparații între țările participante 

Examinarea problemelor de mai sus duce la identificarea faptului că există 

o mulțime de lucruri comune care se aplică în țările participante. Prin urmare, este 

vital ca problemele și provocările comune să necesite politici comune pentru a 

aborda problema și a se asigura că aceasta va avea beneficii comune și schimb de 

bune practici între țările participante. Tabelul 8.1. prezintă o comparație între 

țările participante:  

Tabel 8.1. Comparații între țările participante 

Țara Comportamente riscante 

România • Consumul de alcool și tutun 

• Droguri 

• Trafic de persoane și exploatare sexuală (UNICEF, 

2013) 

Italia  • Alcool și droguri, în principal marijuana 

• Relații sexuale neprotejate cu diferiți parteneri 

• Comunicare slabă (Perri și colab., 2019) 

Cipru • Abuzul de droguri 

• Activitate sexuală riscantă 

• Anti-social (Georgiou, 2015) 
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8.6. Concluziile capitolului 8 

 Actualul capitol s-a concentrat pe examinarea unor aspecte importante care 

sunt legate de expunerea adolescenților la situații care pot avea un impact asupra 

vieții lor personale și îi pot pune într-o situație riscantă. Acest lucru poate duce la 

probleme grave atât pentru adolescenți, cât și pentru familiile acestora, solicitând 

profesioniștilor din domeniul sănătății să se asigure că aplică strategii eficiente și 

cele mai bune practici pentru a depăși problemele. 

Examinarea teoriilor particulare a oferit capacitatea de a obține o „prezentare mai 

detaliată” a modului în care problemele sunt dezvoltate pe baza unei abordări clar 

științifice. Dezvoltarea teoriilor constituie o adevărată provocare pentru 

implementarea măsurilor practice și, de asemenea, permite o mai bună înțelegere 

a problemelor relevante. 

Examinarea problemelor care se aplică în țările participante conduce la concluzia 

sigură că există probleme comune în anumite țări. Acest lucru presupune 

necesitatea de a se asigura că comunicarea dintre acestea, precum și restul țărilor 

europene ar trebui să se aplice pentru a face schimb de informații și cele mai bune 

practici care vor duce la evitarea problemelor. Comunicarea între toate țările în 

contextul Uniunii Europene este considerată fundamentală pentru soluționarea 

problemelor și acest lucru trebuie stabilit.  
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