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Activitatea 4. Activități pentru părinți 

Subactivitatea 4.3 Derularea programului educativ „Școala pentru părinți” (8 ateliere de educație 

parentală) 

 

Atelier 1. Autoîngrijirea 

 

Abilitățile de autoîngrijire presupun adoptarea unui stil de viață sănătos, igienă și 

siguranță personală. 

Pentru copiii noștri, cunoscuți și ca „generația NET” (generația care s-a născut cu 

internet și care își petrece mare parte a timpului pe internet) autoingrijirea inseamna stil de 

viata activ, adoptarea unei diete sanatoase, existenta unui ecchilibru profesional-personal si 

reducerea riscurilor pentru sanatate. 

 



 

 

 

 

 

 

Potrivit studiilor lansate de specialiști, consumatorii din generatia NET se axeaza pe 

tratarea problemelor medicale pe masura ce acestea apar si nu pe preventie. In acelasi timp, 

expertii din domeniul sanatatii considera ca ar trebui mutata atentia de la tratament la 

preventie. 

 

Nativi in era digitalului, consumatorii din Generatia Net considera internetul ca fiind 

cea mai importanta sursa de informatii despre ingrijire personala, chiar mai importanta decat 

recomandarea profesionistilor din domeniul sanatatii. Insa 59% dintre profesionistii din 

domeniul sanatatii, cred dimpotriva, ca reprezentantii acestei generatii NU fac destul 

pentru a se ingriji, in ciuda informatiilor care le sunt la indemana. De asemenea, acestia 

declara ca increderea in informatiile online ar putea provoca, in mod paradoxal, ingrijorari 

inutile acestei generatii. 

Generatia Net se confrunta cu noi presiuni cotidiene precum nesiguranta locului de 

munca, responsabilitati financiare in crestere, carora li se adauga cresterea puterii de influenta 

a retelelor de socializare. De aceea nu este o surpriza ca mentinerea si gestionarea propriei 

stari de sanatate devine din ce in ce mai importanta pentru aceasta generatie. Totusi, acelasi 

raport arata ca ei nu fac intotdeauna alegerile corecte cand vine vorba de autoingrijire, desi au 

acces la mai multe informatii decat oricare dintre generatiile anterioare. De aici si nevoia din 

ce in ce mai mare a educarii, maturizarii si responsabilizarii consumatorului in privinta 

gestionarii propriei sanatati", este de parere Iulia Rosian, Consumer Healthcare General 

Manager, Sanofi Romania & Moldova. 

Principalele aspiratii ale Generatiei Net asociate cu autoingrijirea  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

„Cea mai mare parte dintre vicii  

au începuturi dulci şi urmări amare” (Balzac)  

 

Modul de viaţă şi stilul de viaţă sunt două noţiuni apropiate în conţinut şi tratate de 

multe ori ca sinonime. Ele desemnează totalitatea activităţilor care compun viaţa unei persoane, 

a unui grup, a unei colectivităţi, organizarea vieţii lor pentru satisfacerea trebuinţelor lor 

materiale şi spirituale. Totuşi, cele două noţiuni nu sunt identice deşi utilizarea lor este 

complementară. 

 
Astfel, modul de viaţă se referă la elementele obiective ale traiului, la condiţiile 

materiale, economice şi sociale ale vieţii oamenilor. Principalii indicatori ai modului de viaţă 

sunt: natura muncii şi durata ei; învăţământul, calificarea profesională şi accesibilitatea 

formelor acestora; rezidenţa şi circulaţia (timpul afectat şi mijloacele de transport disponibile 

şi utilizate); spaţiul locuinţei şi gradul acesteia de confort; condiţiile de igienă şi asistenţă 

sanitară; mijloacele de comunicare; informaţiile şi cultură; timpul liber (durata şi folosirea 

acestuia). La aceştia se adaugă sistemul tradiţiilor, obiceiurilor, morala şi cultura societăţii. 

 

Stilul de viaţă se referă la aspectul subiectiv al modului de viaţă. El reprezintă o 

strategie de viaţă pentru care individul optează şi care orientează toate manifestările sale 

particulare. Această strategie are la bază anumite credinţe, imagini şi reprezentări ale 

individului despre lume şi viaţă, în virtutea cărora el alege, se comportă, acţionează, face 

opţiuni care îl pot conduce la reuşită sau la eşec. Din stilul de viaţă fac parte şi alegerile 

referitoare la sănătatea individuală, inclusiv o serie de riscuri autoasumate, cum ar fi:  

 tabagismul,  

 abuzul de alcool,  

 consumul de droguri,  

 alimentaţia excesivă, dezechilibrată sau subnutriţia,  

 promiscuitatea sexuală, practicile sexuale riscante,  

 stilul de conducere auto imprudent,  

 sedentarismul,  

 lipsa timpului liber,  

 insuficienţa odihnei/somnului,  

 incapacitatea de a face faţă stresului cotidian şi profesional într-un mod 

adecvat.  

 



 

 

 

 

 

Fiecare individ este protagonistul unui anumit stil de viaţă propriu şi constant, precum 

şi al unor „subvariante” proprii fiecărei etape de viaţă parcurse. Dacă la un copil nu se poate 

vorbi încă de un stil de viaţă propriu-zis, o dată cu adolescenţa, cu procesul de cristalizare a 

personalităţii, începe să se contureze şi un stil de viaţă propriu, pe care tinereţea şi maturitatea 

îl vor desăvârşi.  

În structurarea lui, influenţa familiei, a şcolii, a altor instituţii educative se interferează 

cu influenţa celor apropiaţi, cu influenţa literaturii, a televiziunii, a mass-media în general, care 

pot oferi tipologii diferite ale stilurilor de viaţă şi care pot fi copiate, refuzate, prelucrate critic 

şi valorizate de către individ.  

Alături de stiluri de viaţă defavorabile pentru sănătate – care cuprind factorii de risc 

menţionaţi anterior – există şi pot fi modelate prin acţiuni de educaţie stiluri de viaţă 

favorabile sănătăţii:  
 practicarea sistematică a exerciţiilor fizice şi evitarea sedentarismului, 

  alimentaţia echilibrată şi variată (bogată în legume şi fructe proaspete, săracă 

în grăsimi),  

 evitarea fumatului şi a consumului de droguri,  

 consumul moderat de alcool,  

 igienă personală şi sexuală,  

 prudenţa în alegerea partenerilor sexuali şi utilizarea mijloacelor de protecţie 

pentru evitarea bolilor cu transmitere sexuală, inclusiv SIDA,  

 efectuarea de controale medicale periodice,  

 folosirea strategiilor adecvate de ajustare la stresul cotidian, profesional. 

 
Nu avem o reţetă universală care să vă ajute să discutaţi cu copiii dumneavoastră teme 

diverse, fie că este vorba de copii „cuminţi” sau copii „rebeli”. Putem însă profita de 

experienţa specialiştilor care lucrează cu tinerii pentru a vă da câteva idei despre ceea ce face 

adolescenţa o perioadă riscantă nu numai în viaţa copilului, dar şi a părintelui. Pentru că 

adolescenţa este vârsta la care se înregistrează cele mai multe debuturi în comportamente de 

viaţă nesănătoase, pentru că există situaţii de risc la care copilul se expune zi de zi, încercaţi 

să adoptaţi un comportament preventiv, care să evite apariţia pericolului pentru copilul 

dumneavoastră.  

 

 

 



 

 

 

 

 

De ce adolescenţa este vârsta la care se înregistrează cele mai multe 

debuturi în comportamente de viaţă nesănătoase? Pentru că:  

 
1. În perioada adolescenţei tinerii au mai multă încredere în:  

Părinţi  

Profesori  

Grupul de prieteni.  

 

2. Adolescentul este înclinat să adopte:  

Comportamente conformiste, acceptate social.  

Comportamente nonconformiste, care încalcă normele şi valorile sociale. 

 

3. Adolescenţa este o perioadă:  

În care tinerii ştiu foarte bine cine sunt, care sunt valorile lor, ce este bine şi ce este 

rău  

De confuzie valorică.  

 

4. În deciziile sale, adolescentul este influenţat mai mult de  

Familie  

Profesori  

Persoane vârstnice  

Grupul de prieteni.  

 

5. Majoritatea adolescenţilor vor:  

Să fie în siguranţă, protejaţi  

Să trăiască emoţii noi, intense.  

 

6. Adolescenţa este o perioadă în care:  

Comportamentul adolescentului poate fi uşor prevăzut prin reacţii anterioare  

Se încearcă tot felul de comportamente, chiar şi comportamente străine de 

propria personalitate, cu scopul cunoaşterii de sine.  

 

7. Majoritatea adolescenţilor se caracterizează prin:  

Chibzuinţă, se gândesc mult înainte de a lua o decizie  

Reacţii rapide, ei nu se gândesc prea mult la consecinţe.  
 

8. Viaţa afectivă a adolescenţilor este:  

Relativ echilibrată  

Adolescenţa poate fi considerată vârsta maturităţii afective  

Echilibrul afectiv este fragil.  
 

9. Adolescenţa este o perioadă în care copilul:  

Este foarte preocupat de pericolele care există şi de care este bine să se ferească  

Crede că tot ceea ce este rău nu îl poate atinge. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Concluzie: 

Adolescenţa este o perioadă de confuzie valorică în care adolescentul adoptă cu uşurinţă 

comportamente nonconfomiste, de multe ori la sugestiile prietenilor; părinţii au o autoritate 

mai scăzută în faţa lor. Chiar şi scăzută, autoritatea dvs. asupra fiicelor/fiilor adolescenţi îi 

poate ajuta să nu adopte comportamente nesănătoase; reţineţi însă că în această perioadă, mai 

ales, comunicarea deschisă cu copilul este esenţială. Abordaţi diverse strategii, în funcţie de 

personalitatea copilului, apelând la specialişti atunci când consideraţi că eventualele probleme 

apărute depăşesc capacitatea dvs. de a face faţă. 

 

Mituri referitoare la regimul de viaţă  

 

 
 

Fumatul şi dependenţa de nicotină  

1. Majoritatea tinerilor pot să se lase uşor de fumat.  

2. Fumatul previne consumul de alcool şi de droguri.  

3. Fumatul te relaxează.  

4. Tinerii nu se pot îmbolnăvi de la fumat.  

 

Alcool şi dependenţa de alcool  

1. Un duş sau o cafea elimină efectele consumului de alcool.  

2. Este mai sănătos să consumi bere sau vin decât să consumi vodcă sau ţuică.  

3. Alcoolismul este un semn de slăbiciune morală.  

4. O picătură de alcool îţi dă curaj.  

 

Drogurile şi dependenţa de droguri  

1. Nu poţi deveni dependent dintr-o doză de droguri.  

2. Poţi renunţa oricând la consumul de droguri, trebuie doar să vrei acest lucru.  

3. Adolescenţii nu pot deveni dependenţi.  

4. Drogurile produse natural nu au efecte negative.  

 

Alimentaţia  

1. Oamenii graşi sunt sănătoşi.  

2. Consumul de pâine îngraşă.  



 

 

 

 

 

3. Dulciurile sunt bune pentru memorie.  

4. Înfometarea este cea mai sigură cale de a slăbi.  

 

Ce este responsabilitatea? 

Responsabilitatea, așa cum este definită în American Heritage Dictionary „implică asumarea 

sau abilitatea de a acționa fără îndrumarea unei autorități superioare.” 

Ca părinți așteptăm de la copiii noștri să se poarte din ce în ce mai responsabil, pe 

măsură ce cresc: să-și facă temele, să-și strângă lucrurile și să facă curat, să-și pregăteasca ceva 

de mâncare, chiar să aibă grijă de frații mai mici … 

Și realitatea este că, încă de mici, din primii lor ani de viață, copiii pot învăța să fie mai 

responsabili, cu condiția ca, noi părinții, să-i orientăm în acest sens.  

 

Cum dezvoltăm responsabilitatea la copii? Repere. 
 

 
 

Cele mai recente cercetări ne propun să le permitem copiilor să facă cât mai multe alegeri în 

propriile lor vieți,chiar de când sunt foarte mici, iar acest tip de responsabilitate este mai util și 

mai solid pentru că apare din experiența lor directă. Iată mai jos câteva repere în acest sens: 

  

 Aveți în minte faptul că un copil nu poate „eșua” în niciun fel. 
Copilul nu poate fi prea lent, prea nerăbdător, prea neîndemânatic, prea activ, prea tăcut ori 

prea„visător”. El este pur și simplu unic, având propriul său ritm de dezvoltare. 

Fiți deci curioși și să descoperiți cum este copilul dumneavoastră. 

 

 Lăsați copilului libertatea să aleagă ceea ce vrea sau are nevoie, intervenind în mică 

măsură, dar având grijă ca siguranța și sănătatea lui să fie cele mai importante. 
Când le pretindem copiilor să fie mai responsabili și mai disciplinați, dar fără să le permitem 

explorarea liberă, cu timpul, ei dezvoltă comportamente opoziționiste, de revoltă. 

 

 Încurajați copilul să observe și să reflecteze asupra a ceea ce face și experimentează, fără 

să interveniți imediat pentru a-l ajuta. 
 

 Încurajați copilul să participe la propria lui îngrijire. 
 

 Sprijiniți copilul să simtă, încurajând și validând ceea ce simte. 



 

 

 

 

 

 

 Permiteți copilului să își exprime sentimentele, gândurile și semnificațiile experiențelor 

lui. 
Copiii au propriile lor experiențe și sentimente pe care au nevoie să le exprime în propriul lor 

mod. Printre emoții, pentru copiii mici, tristețea, frica și furia sunt puternice. 

Pentru a-i sprijini, descrieți ceea ce vedeți și împărtășiți cu ei sentimentele dumneavoastră. 

 

 

În concluzie 

 

Învațăți copiii să aibă încredere în ei înșiși pentru ca ei să își dezvolte încrederea și 

responsabilitatea. În acest fel le oferiți copiilor oportunitatea de a se confrunta, de a rezolva 

ceva pe cont propriu și în stilul lor și apoi de a se bucura de succesul lor înainte de a se îndrepta 

spre o nouă provocare.  

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,  

Expert formare,  

Marin Ioana Emilia  


