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§ 1. Introducere

Vârsta la care persoanele încep să consume băuturi alcoolice reprezintă un factor important atât pentru
efectele pe termen scurt, cât şi pentru efectele pe termen lung, asupra sănătăţii (Grube & Nygaard,
2001). În cazul persoanelor tinere, consecinţele consumului de alcool sunt destul de importante. Corpul
şi creierul unei persoane tinere se află într-un proces de dezvoltare, ceea ce face ca acestea să fie
sensibile la efectele toxice ale alcoolului. Adesea, adolescenţii nu se gândesc la consecinţele pe termen
lung; ei doresc să se distanţeze de părinţi şi să îşi petreacă timpul cu cei de vârsta lor (WHO – Organizaţia
Mondială a Sănătăţii, 2001; White, 2005). de aceea, consumul de băuturi alcoolice trebuie să fie
considerat o problemă serioasă.

Pentru prevenirea consumului de alcool în rândul adolescenţilor, este necesară cunoaşterea cauzelor
care declanşează consumul de alcool. Comportamentul, normele şi valorile legate de alcool nu
reprezintă numai o alegere personală; în cea mai mare parte, acestea sunt rezultatul influenţelor venite
din partea mediului în care trăiesc tinerii, de exemplu: felul în care părinţii îşi cresc copiii, influenţele
venite din partea prietenilor şi legislaţia privind alcoolul (Holder, 1999). Deoarece consumul de alcool
este în strânsă legătură cu multe influenţe venite din partea mediului în care trăiesc tinerii, trebuie să
abordăm întreaga comunitate, în ansamblu, nu numai individul. Numai aşa modelele şi problemele
legate de alcool la nivelul societăţii pot fi modificate. Este foarte importantă, în special, modificarea
comportamentului copiilor prin abordarea mediului în care aceştia trăiesc, în ansamblu, având în vedere
faptul că copii nu fac întotdeauna alegeri raţionale. Părinţii au o influenţă foarte mare asupra
comportamentului tinerilor faţă de consumul de alcool (Babor şi ceilalţi, 2010; Van der Vorst, 2007).

Proiectul DRAIN (Reţeaua Olandezo-Română de Implementare a Politicii privind Alcoolul) încearcă să
abordeze această problemă în România; el face eforturi în vederea reducerii numărului de probleme
legate de consumul de alcool. Proiectul este implementat în oraşul-experiment Piteşti, România, între
Aprilie 2008 şi Aprilie 2011. În acest oraş-experiment va fi dezvoltat un model pentru o politică locală
legată de alcool în România. Acest model va fi ulterior distribuit în alte oraşe din România. Proiectul se
bazează pe o abordare integrată. Obiectivul proiectului DRAIN este ca experţi din diferite entităţi din
cadrul comunităţii să formeze o reţea integrată şi să îşi unească forţele în vederea combaterii
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problemelor legate de alcool. Implicarea acestor entităţi este, de asemenea, importantă ca urmare a
concentrării proiectului asupra mediului consumatorului de alcool; aceste entităţi formează mediul
oamenilor din cadrul comunităţii. Intervenţiile implementate în cadrul proiectului sunt toate îndreptate
către diferite entităţi şi persoane din cadrul comunităţii şi nu către consumatorul individual de alcool.
Combinarea intervenţiilor generale la nivel de societate s-a dovedit a fi eficientă pentru reducerea
numărului problemelor legate de alcool (Babor şi ceilalţi, 2010; Holder, 1999).
Şcolile reprezintă o entitate foarte importantă din cadrul mediului tinerilor. Din acest motiv, în cadrul
proiectului DRAIN, a fost organizată o campanie educaţională, la mai multe şcoli din Piteşti. Un motiv
important pentru implicarea şcolilor în proiect îl reprezintă faptul că şcolile sunt un portal pentru a
ajunge la părinţii adolescenţilor. După cum s-a menţionat mai sus, părinţii au o mare influenţă privind
comportamentul faţă de consumul de alcool al adolescenţilor. Studiile au demonstrat faptul că copiii ai
căror părinţi restricţionează consumul de alcool consumă mai puţin alcool şi încep să consume alcool
mai târziu (Vet & Van der Eijnden, 2007). Principalul obiectiv al acestei campanii l-a reprezentat
informarea părinţilor cu privire la pericolele consumului de alcool în rândul tinerilor şi educarea acestora
cu privire la cea mai bună modalitate de a aborda problema consumului de alcool de către copiii lor.
Educarea adolescenţilor prin întâlniri în cadrul şcolilor nu s-a dovedit a fi eficientă pentru modificarea
comportamentului acestora faţă de consumul de alcool. Totuşi, combinarea educării copiilor cu
educarea părinţilor în cadrul unor întâlniri poate avea efect şi poate duce la scăderea consumului de
alcool de către copii (Koning şi ceilalţi, 2009). Din acest motiv, au fost organizate şi întâlniri cu elevi, dar
campania a fost destinată părinţilor.
Acest raport reprezintă o evaluare a campaniei. Scopul acestei evaluări îl reprezintă: Stabilirea unor linii
directoare pentru o campanie educaţională eficientă. Ca şi proiectul, campania a funcţionat ca un
experiment. Liniile directoare pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea campaniei atunci când aceasta va fi
repetată în alte oraşe din România.
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§ 2. Metodă

În vederea evaluării campaniei şi a stabilirii liniilor directoare necesare distribuirii, sunt colectate diferite
date. La campanie au participat în total zece şcoli din Piteşti. Campania s-a desfăşurat în anul şcolar 2009
– 2010.

Şase şcoli primare şi patru licee au fost selecţionate pentru a participa la campanie. A fost realizat un
acord cu şcolile privind organizarea lunară cel puţin a unei activităţi, pentru părinţi şi/sau elevi. Şcolilor li
s-a oferit câte o broşură pe care să o distribuie părinţilor şi elevilor cu informaţii legate de consumul de
alcool în rândul tinerilor. Şcolile au avut libertatea de a concepe propriul format al întâlnirilor. În timpul
campaniei au fost organizate două evenimente comune. La începutul şi la sfârşitul campaniei a avut loc
o manifestaţie în centrul oraşului Piteşti. La ambele evenimente au participat aproximativ 200 de elevi.
Ei au făcut bannere şi tricouri şi au oferit trecătorilor foi volante şi materiale informative legate de
pericolele consumului de alcool în rândul tinerilor. În timpul campaniei, mijloacele media s-au implicat
activ. Au apărut mai multe ştiri la TV şi articole de ziar cu privire la activităţile din cadrul campaniei. De
asemenea, un ziar a fost contractat în vederea publicării a şase articole diferite (câte unul la fiecare două
săptămâni) cu informaţii legate de consumul de alcool în rândul adolescenţilor.

Datele în vederea evaluării procesului campaniei au fost colectate la sfârşitul anului şcolar. Au fost
completate mai multe chestionare de către profesorii care au organizat întâlnirile (legate de campanie).
Toate şcolile care au participat la campanie au completat aceste chestionare, timp de câteva luni, după
fiecare întâlnire organizată. Analizarea acestor chestionare ne-a permis evaluarea întâlnirilor; informaţii
reale (numărul de participanţi, modalitatea prin care aceştia au fost invitaţi, etc.), o opinie generală
asupra întâlnirilor şi a punctelor care pot fi îmbunătăţite. Profesorii au completat opinii generale ale
elevilor şi părinţilor, dar şi tipurile de întrebări pe care aceştia le-au pus. Concluziile legate de opiniile
elevilor şi ale părinţilor (formate cu ajutorul chestionarelor) sunt analizate cu grijă, având în vederea
faptul că acestea provin din informaţii la a doua mână (de la profesori).
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În mai 2010, au avut loc zece interviuri, sub conducerea unui cercetător, în vederea colectării de date
calitative legate de întâlnirile care au fost organizate. Din cele zece şcoli care au participat la campanie
au fost selectate trei şcoli, iar din cadrul acestor şcoli, pentru fiecare şcoală, au fost selectaţi pentru
interviu un profesor (responsabil pentru organizarea întâlnirilor din cadrul campaniei), un părinte şi unul
sau doi elevi (care au participat la întâlniri). Au fost intervievate în total 10 persoane. Coordonatorul
proiectului a fost cel care a selectat persoanele participante la interviu, astfel încât nu se poate spune că
aceste persoane au fost reprezentative pentru toţi profesorii, respectiv părinţii sau elevii. Din acest
motiv, nu putem şi nu vom generaliza efectul întâlnirilor care a fost indicat de persoanele care au
participat la interviu, şi nici opiniile acestora legate de întâlniri. Totuşi, scopul acestui studiu nu este
acela de a măsura efectul general sau opiniile generale, ci de a evalua procesul. Datele necesare pentru
acest studiu reprezintă informaţii reale cu privire la anumite aspecte structurale ale întâlnirilor şi sugestii
ale persoanelor participante la interviu în vederea îmbunătăţirii acestora. Interviul a durat între 20 şi 30
de minute. Interviurile au fost înregistrate, iar datele au fost analizate după transcriere.

6

§ 3. Rezultate

La campanie au participat zece şcoli. Unele dintre aceste şcoli au organizat întâlniri foarte frecvente, iar
altele s-au limitat la numărul minim de o activitate pe lună. La activităţile organizate în cadrul acestei
campanii au participat 87 de părinţi, 105 elevi şi 12 profesori. Majoritatea participanţilor au luat parte la
mai multe întâlniri. În total, au avut loc 58 de întâlniri organizate, între lunile noiembrie şi mai, de către
şcolile participante la campanie.

§ 3.1 Linii directoare pentru o campanie educaţională eficientă

Multe dintre informaţiile legate de campanie au fost obţinute în urma analizării interviurilor şi a
chestionarelor. Din aceste date derivă patru subiecte principale legate de organizarea întâlnirilor privind
consumul de alcool în rândul adolescenţilor: Cum să invităm părinţii; care sunt metodele educaţionale
care ar trebui să fie utilizate; care sunt informaţiile care ar trebui să fie furnizate şi care ar trebui să fie
rolul mijloacelor media. În acest sub-capitol veţi găsi diferite linii directoare privind aceste patru subiecte
care derivă din datele obţinute.

§ 3.1.1 Cum să invităm părinţii
Organizarea unei întâlniri începe cu invitarea participanţilor. Deciziile privind ‘participanţii pe care
trebuie să îi invităm’ şi ‘modul în care îi motivăm să participe la întâlnire’ sunt foarte importante. Încă de
la început este clar că părinţii reprezintă un grup important din cadrul campaniei. Totuşi, părinţii nu sunt
întotdeauna motivaţi şi dornici să participe la întâlnirile din cadrul şcolilor şi să discute despre subiectul
alcool.

În urma analizării interviurilor, este clar că există diferite metode de a motiva părinţii să participe la
întâlnirile care abordează subiectul alcoolului:
-

Este necesar ca părinţii să cunoască importanţa unei întâlniri; şcoala poate trimite tuturor
părinţilor o scrisoare personalizată. Prin această scrisoare părinţii ar trebui să fie informaţi cu
privire la importanţa subiectului ‘consumul de alcool în rândul adolescenţilor’ şi să fie invitaţi
personal să participe la întâlnire.
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-

Unii părinţi pot considera că o primă întâlnire specifică care abordează subiectul consumului de
alcool este un afront, alţii pot considera că nu sunt interesaţi de un astfel de subiect, iar alţii pot
să nu perceapă un astfel de subiect ca unul despre care să discute cu şcoala. Din acest motiv, ar
fi înţelept să se facă apel la întâlnirile structurale din cadrul şcolilor (în cazul în care şcoala
organizează astfel de întâlniri) pentru discutarea subiectului consumului de alcool în rândul
adolescenţilor. În timpul unor astfel de întâlniri structurale (care au loc cel mai adesea lunar) se
discută diferite subiecte. Acest lucru face ca întâlnirea să nu pară un afront, ci una care
abordează subiecte generale. Uneori, părinţii sunt obligaţi să vină la astfel de întâlniri. Având în
vedere faptul că părinţii ar trebui să fie prezenţi la astfel de întâlniri, este mai uşoară abordarea
acestora şi discutarea cu ei a subiectului consumului de alcool.

-

În tipul primei întâlniri, este important ca părinţii să primească cele mai urgente şi importante
informaţii. Părinţii ar trebui să ştie că pot veni la şcoală pentru a discuta astfel de subiecte. După
această întâlnire pot avea loc întâlniri regulate de bilanţ cu părinţii care sunt interesaţi. Aceste
întâlniri pot avea un caracter mai puţin formal; acest lucru ar putea face ca părinţii să discute cu
mai multă uşurinţă despre acest subiect. Persoanele care au participat la interviu au indicat
faptul că ar fi bine să aibă loc lunar o astfel de întâlnire.

-

În urma analizării interviurilor, este clar că părinţii elevilor din primul an de liceu sunt mai
motivaţi şi mai implicaţi (având în vedere faptul că copilul lor abia a început liceul). Organizarea
unor întâlniri în fiecare an cu acest grup de părinţi poate fi o idee bună. De asemenea, a devenit
clar faptul că dirigintele unei clase este persoana cea mai potrivită pentru organizarea unor
astfel de întâlniri. Dirigintele cunoaşte cel mai bine atât copiii, cât şi părinţii

După cum s-a menţionat şi în introducere, accentul întâlnirilor din cadrul campaniei educaţionale
trebuie să fie pus pe abordarea părinţilor.

Totuşi, ar fi bine ca organizarea întâlnirilor cu părinţii să fie combinată cu organizarea unor întâlniri cu
elevii. Întâlnirile cu acest grup pot fi organizate mai uşor, având în vedere faptul că şcoala le poate
organiza pe clase.
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§ 3.1.2 Metode educaţionale
Există diferite metode de comunicare a aceluiaşi mesaj. Modalitatea de comunicare a informaţiilor este
cea care face diferenţa. Pentru unii oameni poate fi dificil să discute pe marginea consumului de alcool.
Prin utilizarea metodelor de comunicare corecte, oamenii pot interacţiona mai mult în timpul
întâlnirilor, îşi pot aminti şi pot accepta mesajul mai bine.

Din analiza interviurilor rezultă clar diferite metode
educaţionale, atât pentru părinţi, cât şi pentru copii:
-

Instrumentele vizuale reprezintă un stimulent
pentru procesarea informaţiei. Atât elevii, cât şi
părinţi menţionează faptul că informaţiile sunt
mai uşor de procesat în cazul utilizării
instrumentelor

vizuale

de

informare.

Informaţiile vizuale fac apel la imaginaţie şi au
un impact mai mare. De asemenea, ele
generează mai multe întrebări şi creează un bun
punct de pornire pentru discuţii.
Exemple de instrumente vizuale: un film care
abordează acest subiect, o broşură cu imagini
însoţite de text sau o prezentare în Power Point
însoţite de un mesaj oral. Pentru copii, poate fi
bine să fie puşi în situaţia de a îşi exprima

Figura 1: Un desen făcut de un copil despre
consecinţele alcoolului: “Alcool + Copil = X, Alcoolul
dăunează creierului copiilor!”

opiniile, emoţiile şi cunoştinţele într-un mod
creativ; prin interpretarea unei piese sau prin desene (vezi figura 1).
-

O altă metodă educaţională poate fi ilustrarea unui caz concret cu privire la un subiect specific
legat de alcool pe care doriţi să îl discutaţi. Părinţii sau copiii pot considera că este dificil să
înceapă să vorbească despre consumul de alcool din proprie experienţă. Dacă este dat un caz
concret, ar putea fi mai uşor pentru oameni să înceapă să discute pe marginea lui.

-

Un alt punct de pornire a unei discuţii îl reprezintă utilizarea chestionarelor, fapt ce a putut fi
constatat în urma analizării interviurilor. Completarea de către părinţi a unui chestionar anonim
ne poate lămuri cu privire la modul în care părinţii gândesc în legătură cu consumul de alcool,
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precum şi cu privire la experienţele sau întrebările acestora privind consumul de alcool în rândul
adolescenţilor. Aceste informaţii pot reprezenta un punct de pornire foarte bun pentru discuţii,
prin utilizarea informaţiilor anonime. În acest mod, moderatorul întâlnirii poate aborda subiecte
foarte concrete şi utile. De asemenea, un chestionar anonim completat de copiii respectivilor
părinţi poate fi un punct de pornire foarte bun pentru discuţii, atât în timpul unei întâlniri pentru
părinţi, cât şi al unei întâlniri pentru copii. Un joc-concurs poate fi, de asemenea, o modalitate
drăguţă şi prietenoasă de a începe o întâlnire sau o discuţie. Se pot adresa întrebări legate de
fapte interesante, şocante sau amuzante privind alcoolul.

§ 3.1.3 Care sunt informaţiile care ar trebui să fie furnizate?
Pe lângă modalităţile de furnizare a informaţiilor, tipul de informaţii furnizate este, de asemenea, foarte
important. Este dificil să ştim care sunt cunoştinţele legate de consumul de alcool pe care participanţii le
au deja şi ce tip de informaţii sunt mai urgente şi mai importante.

A devenit clar faptul că este foarte util şi important să furnizăm diferite tipuri de informaţii în timpul
întâlnirilor:
-

Primul tip de informaţii, care reprezintă şi o metodă educaţională, îl putem furniza prin invitarea
unor experţi care să vorbească despre cunoştinţele şi experienţele lor legate de consumul de
alcool. Puteţi să vă gândiţi la medici, ofiţeri de poliţie care pot furniza informaţii legate de
consecinţele pentru sănătate ale consumului de alcool în rândul copiilor sau de restricţiile legale
şi consecinţele acestora privind cumpărarea şi consumul de alcool de către copii. Prin faptul că
informaţiile sunt furnizate participanţilor de către experţi, acestea au un impact mai mare.
Experţii pot face ca mesajul să fie mai real, prin faptul că pot da exemple concrete din
experienţa lor. De asemenea, acest lucru ne asigură informaţii de calitate, având în vedere faptul
că aceste persoane sunt experte în acest subiect.

-

Este foarte important ca părinţii să ştie, după participarea la întâlnire, că au o influenţă foarte
mare asupra comportamentului legat de consumul de alcool al copiilor lor. Din analiza
interviurilor cu profesorii, a rezultat că părinţii adesea consideră că ei nu pot influenţa
comportamentul legat de consumul de alcool al copiilor lor, sau că ei atribuie şcolii sau altor
autorităţi responsabilitatea educării copiilor lor cu privire la acest subiect. Trebuie să fie clar
pentru părinţi că ei trebuie să îşi asume responsabilitatea în stabilirea unor limite legate de
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consumul de alcool de către copiii lor. Din acest motiv este, de asemenea, important ca ei să
primească informaţii exacte legate de riscurile privind sănătatea la care se expun adolescenţii
care consumă alcool; acest lucru ar putea ajuta părinţii să devină conştienţi de importanţa
acestui subiect.
-

Acest subiect poate unul dificil de discutat, dar din analiza interviurilor a rezultat clar faptul că
consumul de alcool de către părinţi sau în cadrul familiei poate fi o problemă serioasă. Aceste
probleme au un impact mare asupra copiilor şi pot influenţa comportamentul lor legat de
consumul de alcool. Este important ca părinţii şi elevii să devină conştienţi, în timpul întâlnirilor,
de faptul că pot discuta acest subiect la şcoală / cu profesorii, în particular.

-

Din analiza atât a interviurilor, cât şi a chestionarelor, a rezultat clar faptul că cifrele legate de
consumul de alcool în rândul adolescenţilor la nivel local (în cadrul comunităţii relevante) au un
mare impact. Oamenii au tendinţa de a crede că cifrele generale legate de consumul de alcool
nu li se aplică şi lor. În cazul în care datele se referă la comunitatea respectivă, aceste informaţii
au un impact mai mare.

-

În timpul acestor întâlniri, a devenit clar faptul că părinţii au o influenţă mare asupra
comportamentului copiilor lor. Dacă părinţii stabilesc reguli pentru copiii lor, aceştia consumă, în
general, mai puţin alcool. O bună idee ar fi ca părinţii să fie lăsaţi să se gândească la regulile pe
care să le stabilească în legătură cu copiii lor şi să le menţioneze în timpul întâlnirilor. Părinţii se
pot simţi mai încrezători în aplicarea unor reguli dacă şi alţi părinţi fac la fel.

§ 3.1.4 Atenţie din partea mijloacelor media
În timpul campaniei, mijloacele media au avut o implicare activă. Au apărut mai multe ştiri de
televiziune şi articole de ziar legate de activităţile din cadrul campaniei. De asemenea, un ziar a fost
contractat în vederea publicării a şase articole diferite (câte unul la fiecare două săptămâni) cu
informaţii legate de consumul de alcool în rândul adolescenţilor. Din analiza interviurilor a rezultat clar
faptul că atenţia din partea mijloacelor media este importantă în sensibilizarea publicului cu privire la
acest subiect. Unele persoane care au răspuns la interviu au menţionat mesajele media cu privire la
proiect. Ei nu au menţionat în mod specific ştirile şi articolele apărute legate de consumul de alcool în
rândul adolescenţilor. Din acest motiv, ei nu au putut să reflecteze la această intervenţie.
Totuşi, atenţia din partea mijloacelor media poate fi foarte importantă, având în vedere faptul că numai
un număr limitat de părinţi pot fi abordaţi prin organizarea de întâlniri, dar mult mai mulţi părinţi
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primesc mesajele din partea media. Din acest motiv, se recomandă implicarea mijloacelor media în
campanie.
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§ 4. Concluzii

Şcolile reprezintă un mijloc de comunicare foarte important şi util a informaţiilor legate de consumul de
alcool. Este vorba despre un mijloc direct care se adresează unui grup-ţintă; copiii şi părinţii. În speciali
părinţii sunt consideraţi un grup important asupra căruia este necesar să ne concentrăm atenţia. Părinţii
au o influenţă mare asupra consumului de alcool de către copiii lor. Din analiza atât a interviurilor, cât şi
a chestionarelor, a rezultat clar faptul că părinţii nu par să realizeze în totalitate (încă) că ei sunt cei care
ar trebui şi care pot să aibă o influenţă foarte mare asupra comportamentului legat de consumul de
alcool al copiilor lor. Din acest motiv, organizarea unei campanii educaţionale pare să reprezinte un pas
important în direcţia cea bună.

Din acest studiu derivă mai multe linii directoare pentru organizarea întâlnirilor din cadrul unei campanii
ca aceasta. A devenit clar faptul că există patru subiecte principale asupra cărora este necesar să ne
concentrăm atenţia: Cum să invităm părinţii la întâlniri; care sunt metodele educaţionale care ar trebui
să fie utilizate; care sunt informaţiile care ar trebui să fie furnizate şi cum ar trebui să contribuie la
acestea mijloacele media.

În general, părinţii sunt dificil de motivat în vederea participării la întâlniri. Uneori, părinţii nu le percep
ca abordând un subiect important, iar alţii le consideră un afront. Este important ca, în special, acest
grup de părinţi să fie motivaţi să participe la întâlniri. Mai multe linii directoare, care au fost deja
descrise, pot ajuta în atingerea acestui obiectiv, de exemplu; Trimiterea unei invitaţii personalizate şi
utilizarea întâlnirilor structurale.

Subiectul întâlnirii este, de asemenea, foarte important. În special cu privire la un subiect ca cel legat de
alcool, modalitatea transmiterii mesajului este foarte importantă. Oamenii pot considera că nu le este
uşor să discute despre consumul de alcool în public. Metodele educaţionale bune pot duce la creşterea
importanţei impactului şi a rezultatelor întâlnirii, de exemplu; utilizarea instrumentelor vizuale sau a
unui chestionar, ca punct de pornire al unei discuţii.

13

Este important să fim atenţi la tipul de informaţii care vor fi furnizate. De exemplu, pentru unii părinţi
sau elevi, informaţiile legate de riscurile privind sănătatea pot fi considerate un afront sau pot speria.
Totuşi, este important ca ei să fie conştienţi de cele mai importante detalii, cum ar fi; influenţa părinţilor
asupra comportamentului legat de consumul de alcool al copiilor lor şi consecinţele consumului de
alcool prezentate de un medic.

După cum s-a menţionat şi mai sus, acest studiu nu măsoară efectele campaniei. Nu se pot trage
concluzii generale cu privire la modificarea comportamentului legat de consumul de alcool şi a
cunoştinţelor privind consumul de alcool în rândul adolescenţilor. Totuşi, ar fi foarte interesant să putem
măsura şi acestor tipuri de efecte.
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