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ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND 

PREZENTUL RAPORT DE CERCETARE

Ce am urmărit prin realizarea acestui raport?

Raportul de cercetare prezent a fost dezvoltat în cadrul proiectului FETE – Fete Echitate 

Toleranță Egalitate, implementat de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate și Universitatea 
din Bucureș$ , în perioada mar$ e – decembrie 2015. Proiectul și-a propus să iden$ fi ce 
vulnerabilitățile care afectează adolescentele cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, în special pe 
cele afl ate în situa$ i de difi cultate diverse: sarcină $ mpurie, trafi c și exploatare sexuală, violență, 
abuz, abandon școlar, tranzitarea vârstei adolescenței în mod semi-independent sau indepen-
dent, în condițiile în care părinții lucrează în afara țării, sărăcie profundă sau resurse foarte 
limitate, discriminare de gen, etnică sau mul$ plă etc.

Premisa de la care a pornit proiectul a fost aceea că grupul de apartenență sau comunitățile 
de proveniență rămân adesea purtătoare de prescripții ce se cons$ tuie în elemente puternice 
de vulnerabilitate pentru unele fete. Vulnerabilitățile de gen sunt preluate și se consolidează 
$ mpuriu, fi ind transmise inclusiv transgenerațional, prin intermediul $ parelor prestabilite de 
roluri de gen în familia de origine și la nivel comunitar. Referindu-ne la vulnerabilități de gen am 
luat în calcul, în cadrul proiectului, acel cumul de prescripții sociale privind capacitățile, 
potențialul, rolurile în viața profesională, privată și comunitară, $ parele de succes și de afi r-
mare asociate fetelor și femeilor, care uneori le expun pe acestea la s$ ma de sine scăzută, la 
devalorizarea educației formale avansate, la dependență emoțională, violență, discriminare de 
gen în relațiile de muncă, subocupare etc.

Cine a par! cipat la realizarea acestui raport?

Chiar dacă provocările cu care se confruntă adolescentele fac obiectul principal al acestei 
cercetări, par$ cipanții la acest studiu au fost atât fete (150), cât și băieți (47) afl ați la vârsta 
adolescenței (14-18 ani). În cele mai multe dintre cazuri, par$ cipanții la acest studiu sunt ado-
lescente și adolescenți care primesc suport din partea unei organizații, a unei școli sau a unui 
centru de zi, pentru anumite $ puri de situații de viață în care se regăsesc (abandonul școlar, 
nepromovarea examenelor, migrația, parentalitatea precoce etc.) sau pentru a tranzita anu-
mite perioade (trecerea de la un un ciclu de învățământ la altul, studiu, petrecerea $ mpului 
libe r, suport economic, școlar, medico-social, ac$ vități ce țin de profesionalizare și preprofesio-
nalizare, voluntariat etc). Selectarea lor a fost posibilă cu suportul organizațiilor care și-au dat 
acordul de a par$ cipa la proiect și care au ales respondenții din rândul benefi ciarilor și a bene-
fi ciarelor cu care lucrează. Prin urmare, adolescentele și adolescenții par$ cipanți au fost $ neri 
cuprinși direct sau indirect în variate $ puri de programe, cu scopul de a li se facilita tranziția 
spre vârsta adultă și spre rolurile asociate acesteia. Nu vom menționa, însă, numele organizațiilor 
care ne-au oferit sprijin pe parcursul realizării interviurilor și a focus grupurilor, la cererea 
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majorității acestora și pentru asigurarea unui nivel cât mai înalt de confi dențialitate în legătură 

cu iden� tatea benefi ciarelor și benefi ciarilor acestora.

Selecţia a fost facută, de asemenea, luând în calcul disponibilitatea adolescenților și a 

celor care îi susțin, respec� v disponibitatea părinților sau a reprezentanților legali de a-și da 

acordul pentru par� ciparea adolescentelor și adolescenților la interviu sau la focus grup. Par-

� ciparea lor la interviuri și la focus grupuri a pornit de la problema� ci complexe care le 

marchează semnifi ca� v viețile: structuri diverse de familie, părinți plecați la lucru în străinătate, 

tranziții școlare, risc de abandon școlar/situații de abandon, resurse limitate, situații de locuire 

precară, dizabilități, sarcini � mpurii, imigranți, care muncesc, de etnii diverse etc.

Ce am urmărit în cadrul interviurilor și focus grupurilor 

cu adolescente și adolescenți?

Toate datele prezentate în cadrul acestui raport sunt opinii ale celor 197 de adolescente 

și adolescenți (150 de fete și 47 de băieți) care au par� cipat la seria de focus-grupuri și interviuri 
realizate în perioada iulie – septembrie 2015. Aceș� a au fost invitați să refl ecteze la ce înseamnă 
pentru fi ecare dintre ei rolul de adolescent în diverse contexte (în viața de familie, la școală, 
în comunitate, între egali etc). De asemenea ei au discutat și despre propriile speranțe de viață 
și dorințe pentru viitor, precum și despre soluțiile pe care le așteaptă sau pe care își propun să 
le abordeze și despre percepțiile în legătură cu viața adultă. Adolescentele și adolescenții 
par� cipanți la focus grupuri, precum și adolescentele par� cipante la interviuri au provenit atât 
din mediul rural, cât și din mediul urban (mare si mic). Eșan� onul nu este reprezenta� v, rezul-
tatele neputând fi  generalizate, însă acestea au u� litate prac� că legată de:

–  iden� fi carea unor caracteris� ci ale adolescentelor și adolescen� lor cu vârsta cuprinsă 
între 14 și 18 ani;

–  iden� fi carea cunoș� ntelor și percepțiilor despre adolescență și despre diverse aspecte 
ale vieții în adolescență;

–  iden� fi carea caracteris� cilor anumitor medii în care se dezvolta adolescenții, așa cum 
sunt percepute de către aceș� a;

–  listarea abilităților de viață, a punctelor tari și a vulnerabilităților proprii, asa cum le 
resimt adolescentele și adolescenții;

–  iden� fi carea unor situații în care există a� tudini diferențiate față de adolescen� , în ra-
port cu criterii precum etnia, genul, situa� a materiala, proveniența socială, mediul de 
rezidență etc.;

–  iden� fi carea unor modele comportamentale care sunt accesibile pentru adolescente și 
adolescenți și la care aceș� a pot să adere, precum și iden� fi carea unor comportamente 
și a unor pa# ernuri de relații;

–  iden� fi carea unor competențe de viață deținute și prac� cate de adolescente și ado-
lescenți etc.

Care au fost ac! vitățile și instrumentele de colectare a datelor calita! ve?

15 focus grupuri cu adolescente și adolescen� , cu par� ciparea a 101 fete și a 47 baieți. 
Acestea au avut număr variabil de par� cipan�  (5-17). În cadrul lor, adolescentele și adolescenții 
au fost cei care au prezintat propriile poveș�  de viață, difi cultățile, provocările, obstacolele cu 
care se confruntă, nevoile, dar și resursele de care dispun și modul în care acestea pot fi  capi-
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talizate pentru a face tranziția la viața de adult sau pentru a construi un sistem de suport mai 
bun la nivelul comunității, școlii, serviciilor de sănătate, familiei și grupului de egali (cei de 
aceeasi vârstă).

49 de interviuri aprofundate cu adolescente, selectate atât din cadrul focus-grupurilor 
(ca urmare a raportării unor problema! ci specifi ce), cât și din cadrul unor programe unde 
primeau suport (școli, ONG-uri, centre comunitare etc).

Prin ambele metode au fost explorate experiențe și perspec! ve ale adolescentelor și 
adolescenților în baza unui ghid semistructurat, care a cuprins următoarele arii tema! ce: 
situația adolescentei sau a adolescentului în prezent (povestea sa de viață), contextul familial, 
contextul social și relațiile sociale, roluri și asteptări legate de gen, valori și a! tudini, respon sa-
bilități și drepturi în adolescență, percepția despre experiențele de viață și despre consecințele 
lor, planurile de viitor, mesaje și solu! i legate de suportul primit în adolescență. Diferența din-
tre acestea a constat în aprofundarea tema! cii, preponderent în cadrul inteviurilor cu fete.

Care sunt limitele cercetării și difi cultățile întâmpinate?

Fiind dezvoltată în cadrul strict al unui proiect, cercetarea a fost strâns legată de condițiile 
acestuia: perioada de ! mp, resursele materiale și locale, obiec! vele proiectului. Grupul țintă, 
metodologia, perioada de culegere a datelor au fost precizate încă din etapa de redactare a 
proiectului. Între limite și difi cultăți se numără și:

Limite:

– Numărul de par! cipante și par! cipanți
– Regiunile geografi ce de proveniență (mai multe județe din partea sudică a țării)
–  Absența opiniilor și percepțiilor părinților, profesorilor, reprezentanților diferitelor 

auto rități în legătură cu difi cultățile și provocările adolescenței

Difi cultăți:

–  Re! cența unora dintre organizațiile contactate de a par! cipa, adesea din rațiuni legate 
de asigurarea protecției benefi ciarelor și benefi ciarilor cu care lucrează.

–  Neîncrederea și refuzul unora dintre adolescenți de a par! cipa sau neîncrederea și 
refuzu l părinților de a permite par! ciparea.

–  Numărul organizațiilor și adolescenților contactați a fost semnifi ca! v mai mare compa-
ra! v cu numărul par! cipanților la cercetare și a implicat un efort îndelungat și semnifi -
ca! v din partea echipei de proiect.

Cum putem u% liza datele obținute în cadrul cercetării?

Materialul a fost structurat pornind de la necesitatea ca vocea ! nerilor să fi e auzită. Ideea 
par! cipării ac! ve la viața comunității a adolescentelor și adolescenților poate trece de la dorință 
la realitate dacă aces! a sunt ascultați, respectați și validați în raport cu nevoile și speranțele lor.

Datele obținute sunt exploratorii, sunt grupate în funcție de temele abordate pe care le 
descriu adolescenții ca fi ind importante în „povestea lor de viață“. Acestea reprezintă informații 
valoroase despre o stare de fapt a unor adolescenți, însă nu pot fi  generalizate. O înțelegere 
nuanțată a lor poate permite celor interesați, actorilor relevanți, să iden! fi ce nevoi și să se dez-
volte în domeniul asistenței adolescenților și a celor care le sunt alături în mediul comunitar (părinți, 
educatori, personal medical, diferite autorități etc). De asemenea, pot ajuta la iden! fi carea de 
priorități sau la dezvoltarea de programe, refl ectând asupra mesajelor celor care trec prin 
vârsta adolescenței.
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Acest material, prin urmare, prezintă un punct de vedere al adolescentelor și adolescenților 
par� cipanți la studiu și face auzită vocea unei părți a celor care parcurg această perioadă de 
viață. Întrebată fi ind cu cine ar dialoga despre adolescență și despre soluțiile pentru a primi 
suport la aceasta vârstă, o adolescenta ne-a răspuns: „sinceră să fi u, nu ș� u dacă m-ar asculta 
cineva. Pentru că în concepția lor [a celor cu autoritate] noi suntem mici, nu ș� m ce vrem și nu 
ș� m ce înseamnă lucrurile, dar de fapt nu e așa. Poate de multe ori, unii dintre noi, au trăit mai 
multe drame decât ei.“

Rezultatele pot folosi și drept bază pentru dezvoltarea unor abordări locale, axate pe 
problema� ca situației adolescentelor și adolescenților în urma stabilirii unor „hărți ale comu-
nităților“. Aceasta ar presupune explorarea și stabilirea unor „portrete locale“, ca efect al unui 
efort de documentare/cercetare locală, care să iden� fi ce probleme ale adolescen� lor prin 
prisma dinamicii și viziunii comunității respec� ve în legatură cu adolescenții. Inițiind o cercetare 
calita� vă care analizează opiniile adolescentelor și adolescenților cu privire la riscurile și vul-
nerabilitățile cu care se confruntă, încercăm să generăm inclusiv o poziționare a celor care au 
mandate în oferirea de suport și soluții acestora. Prin urmare, materialul invită la refl ecție pe 
to�  cei implicați în cunoașterea nevoilor adolescenților, așa cum le percep ei. Deopotrivă însă 
invită să căutam soluții.

Pentru a u� liza cât mai bine rezultatele cercetării și pentru a le comunica cât mai larg, 
avem disponibilitatea de a organiza noi prezentări ale raportului de cercetare, de a oferi suport 
în realizarea unei as! el de cercetări sau a unei hărți a comunității la nivel local, de a oferi posi-
bilitatea de a accesa instrumentele de cercetare u� lizate sau de a împărtăși modul în care am 
transpus informațiile obținute în cadrul cercetării în lucrul cu adolescente vulnerabile. Pentru 
oricare dintre acestea, puteți contacta CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, persoană de 
contact Livia Aninoșanu, Directoare de Programe,– laninosanu@cpe.ro.
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CUM SE VEDE ADOLESCENȚA PRIN OCHII 

ADOLESCENTELOR ȘI ADOLESCENȚILOR?

„E interesant să te gândes�  la � ne, să te vezi de dinafară ca să gândes�  logic 

și să spui ceva coerent, dar e foarte greu de fapt să faci acest lucru, pentru 

că este ca și cum te-ai gândi pe � ne într-o oglindă.“ (focus grup)

Tinerii cresc și trăiesc astăzi la intersecția infl uențelor sociale și culturale mul% ple, care le 
infl uențează percep% a asupra vârstei pe care o traversează. Aceste intersecții sunt posibile ca 
urmare a accesului la tehnologie, mobilității, accesului la informații din proximitate, dar și glo-
bale, mul% culturale: „din America pornește cam tot ce infl uenteaza adolescenții din Europa“ 
spune o adolescentă par% cipantă la studiu. Ca atare, adolescența apare ca „un construct“ care, 
sub o forma sau alta, capătă un specifi c al % mpurilor noastre și al fi ecăruia dintre adolescenți 
– este un construct contemporan și personal. Dincolo de aspectele care țin de co% dian, 
informațiile circulă și intensifi că preocupările adolescenților pentru a-și exprima iden% tatea, a 
adopta scheme de comportament care să îi reprezinte în spațiul cultural în care trăiesc sau 
doresc să traiască în viitor, de la cele legate de alimentație la cele legate de relații, de la cele 
legate de expresie culturală la cele legate de exprimarea opiniilor, mobilitate socială, roluri 
profesionale, parentale.

Nu mai este o surpriză că o adolescentă sau un adolescent, uneori chiar cu mult înainte a 
traversa aceasta perioadă, începe să își pună întrebări despre ce poate și ar putea experimenta, 
despre abilitățile sale reale, despre cum să încerce să se exprime și să caute repere de orice fel 
în dezvoltarea sa. Ce cred adolescenții despre ei înșiși și cum apreciază ei că îi văd ceilalți, este 
o preocupare care nu poate fi  trecută cu vederea. În acest sens, materialul nostru prezintă o 
radiografi e a adolescenței, mai precis a perioadei cuprinse intre 14 și 18 ani, asa cum este ea 
trăită, văzută, percepută chiar de către cei ce au aceasta vârstă.

Mai jos sunt prezentate selecții ale răspunsurilor date de adolescenți, în încercarea de a 
crea un portret al acestei perioade, așa cum le apare el schițat adolescentelor și adolescenților 
par% cipanți la cercetare.

1. Cum se vede adolescența prin ochii adolescenților?

Debutul adolescenței este punctat diferit de par% cipanții la studiu, percepția fi ind legată 
de anumite repere: când eș%  lăsat singur acasa, pe strada, „atunci când intri la liceu“ (focus 
grup).  „Pot să ies singură. Nu mai trebuie să iasă mama cu mine sau sora. Pot să fac totul de 
una singură. Nu mai trebuie să cer ajutorul.“  (interviu) Fetele și băieții localizează uneori peri-
oada adolescenței în mod diferit la debut, „la 12 ani“ spune o adolescentă (focus grup) sau mai 
târziu, „la 16 ani e ca la 14 ani“ spune un adolescent (focus grup). Diferențele sunt punctate și 
în legatură cu abilitățile autopercepute:  „nu ș% u ce să zic, eu sincer cred că de obicei fetele pot 
să dezbată mai ușor… deoarece băieții încă la vârsta de 16 ani nu ajung să se maturizeze destul 
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încât să își dea seama ce se întâmplă în viață“  și  „ca băiat, la 16 ani e ca la 14 ani. Trece pe 
lângă � ne, nu ai nicio treabă. Eș�  în lumea ta. Nu te interesează ce se întâmplă în jur.“  (focus 
grup).

Așadar, în funcție de abilitățile autopercepute, adolescenții se poziționează diferit pe axa 
� mpului și găsim opinii că vârsta cronologică este mai mult sau mai puțin un indicator al înce-
perii adolescenței așa cum o înțeleg ei în par� cular. Pentru adolescenți, abilitățile de viață sunt 
un indicator diferențiator care-i mo� vează sau nu să se implice în diferite ac� vități pe care 
ceilalți le apreciază a fi  potrivite în adolescență.  „E stresant, încă e puțin stresantă [perioada], 
dar…e foarte ciudată trecerea de la copil la adolescent, la adult. E ca și cum am 17 ani și 12 luni 
și mâine e ziua mea și mâine e ca și cum aș fi  adult și am toate responsabilitățile. Poți să ajungi 
la închisoare adică…“  (focus grup)

Perioada este catalogată metaforic ca o „cursă de formula 1“ (focus grup).

 Adolescenții percep trecerea de la copilarie la vârsta adultă 

comparând pa� ernurile de comportament specifi ce acestora

Angajarea personală în roluri specifi ce vârstei adulte, valorile, credințele autopercepute, 
îi fac pe adolescenți să aibă diferite poziții față de solicitări. Apariția responsabilităților este cea 
care face diferența între cele doua etape de viață:  „păi nu prea mă simt aşa ca o adolescentă, 
adică � nd mai mult spre trecut, spre copilărie. Acuma ş� u că sunt în creştere şi am mai multe 
responsabilităţi faţă de cum eram mai mică, eram mai răsfăţată… acum sunt mai multe res pon-
sabilităţi, trebuie să fi u mai casnică pentru că părinţii mei au aşteptări de la mine mai mari şi în 
legătură şi cu şcoala şi îi mai ajut şi la curăţenie, am şi nişte nepoţi care stau la noi.“  (interviu)

„Adolescența este etapa care duce spre maturitate“  (focus grup), iar maturitatea este 
es� mată ca moment fi resc al responsabilităților. Legat de acest aspect, adolescenții constată o 
oarecare ambivalență a persoanelor semnifi ca� ve care deși solicită ca ei să facă anumite lu-
cruri mai complexe, nu sunt constante în a le valida capacitățile, așteptând  „să fi u o persoană 
care trebuie să facă anumite lucruri și ni se spune că, hai că ai crescut, eș"  o persoană mai 

matură, trebuie să faci aceste lucruri, dar în același � mp dacă vreau să fac un alt lucru care lor 
nu le convine neapărat ni se spune că nu ai încă vârsta necesară. Și nu spun acum că trebuie să 
fac ceva ilegal, dar mă refer că mi se spune că eș"  destul de matur, și după: nu, nu eș"  destul de 

matur.“  (focus grup)
A avea grijă de sine însuși, este pentru adolescent o preocupare nouă față de care părinții 

se poziționează diferit:  „uneori mi se spune că ai ajuns la vârsta asta, te descurci singură și apoi 
vreau să plec undeva… am vrut să plec în mai multe locuri și mi-a spus mama nu, nu eș"  destul 

de mare, nu te vei descurca.“  (focus grup ) Autogospodărirea, ges� onarea resurselor, asumare a 
deciziilor sunt aspecte care deși sunt dorite de anumiți adolescenți, par a fi  difi cil de asumat cu 
� mpul:  „[am vrut] să încep să fac ches� ile singură. Și la început era cea mai tare idee să stau 
singură că nimeni nu spune ce să fac și când să fac, dar după un � mp era așa, parcă eram prea 
adult. Era nașpa. Acum nu mai stau singură, m-am mutat cu o prietenă. Adică nu mai era așa 
interesant, uneori o sunam pe mama și îi spuneam: vezi că ies în seara asta, mă lași? Dar de ce 
mă întrebi pe mine, că oricum stai singură. Dar mai aveam nevoie de ches� a aia, să fi u copil 
încă, să-mi spună nu ai voie să ieși“  (focus grup).

Difi cultățile de pozi� onare față de cerințele vieții ca viitor adult sunt legate în mare 
măsură de expectații. În ani adolescenței, � nerii își pun întrebări:  „de exemplu nu am înțeles 
niciodată ches� a asta, acum două luni eram clasa a XII a și stăteam în bancă și trebuia să cer 
voie unui profesor să mă duc la toaletă și acum trebuie să-mi aleg des� nul? Adică facultatea? 
Se bat un pic cap în cap“  (focus grup) Confuziile sunt uneori sporite de prescripțiile de rol, păreril e 
egalilor, părinți sau alte persoane semnifi ca� ve. Tinerii solicită � mp pentru a explora alter na� ve 



9

și a decide. Pa� ernurile culturale legate de urmarea unui ciclu de învățământ suprior imedat 
după terminarea celui obligatoriu reprezintă pentru unii dintre ei un aspect presant. Uneori, 
fără o refl ecție prealabilă, � nerii refuză sau se angajează formal pe anumite rute profesionale.

Pentru adolescenții cu resurse limitate, munca este o alterna� vă care este asociată cu 
supravietuirea. Ei incep să lucreze � mpuriu:  „am lucrat în mai multe locuri. Am lucrat la un ma-
gazin de haine, am lucrat la un hipermarket și ul� ma dată am lucrat la mine în car� er, la un mic 
bar, care avea palate si pariuri spor� ve. La el am lucrat. Abia împlinisem 18 ani.“  (interviu). 
Problemele de sănătate din familie îi determina pe unii adolescenți să muncească: „păi de 
curând m-am angajat ca să mă pot întreţine și să o ajut și pe mama… care este bolnavă…nu am 
avut așa o viaţă de adolescent, am fost foarte matură pentru că de la o vârstă fragedă a trebuit 
să am grijă de mama și m-am descurcat cu toate, toate ches� ile care trebuiesc făcute de un 
adult și, nu ș� u, trăiesc ca să pot să o fac pe mama fericită, să o ajut, ăsta e scopul meu“. (focus 
grup) Pentru ei munca este cea care permite independența și acest lucru este un deziderat: 
„Îmi place să mă plimb cu prietenii, să muncesc ca să mă pot întreține, să devin independentă.“ 
(interviu)

Tinerii localizează perioada adolescenței pe un con� nuum în � mp, apreciindu-i unicitatea. 
Metaforic, u� lizând un citat, unul dintre adolescenți spune:  „Cred că pur și simplu este începu-
tul � nereții propriu-zise, când te gândeș�  că eș�  mai tânăr decât vei fi  vreodată și mai bătrân 
decât ai fost până acum.“  (focus grup) „Când am început clasa acum a XI-a, am fost foarte 
fericită. Când am împlinit 17 ani, nu ș� u, am zis și eu că m-am făcut mai mare, am 17 ani, nu am 
13 ani. Și când am început clasa, eram foarte, foarte fericită, am zis că am crescut și eu, mai am 
puțin și termin și eu clasele“ (interviu), descrie o adolescentă aceasta perioadă.

Cu toate încercările, vârsta adolescenței  „e frumoasă, e mai deschisă… înveți alte ches� i 
decât cei mai mici, ca să spun așa… îți dai seama de anumite probleme din viața ta, care apar la 
o anumită vârstă.“  (interviu)

Percepția transformărilor este legată de experiențele de viață

Experiențele devin pentru � neri defi nitorii: „adolescența mi se pare o perioadă în care 
oamenii încearcă să facă cât mai multe lucruri și să aibă cât mai multă experiență de viață. Și da, 
prin asta ne formăm, adică ne dăm seama de reacțiile celorlalți și ne dăm seama și de comporta-
mentul nostru, sau de persoana noastră. Ne cunoaștem mai bine prin toate experiențele aste a.“ 
(focus grup) Este o „perioadă în care experimentezi, te construieș�  într-un fel. Comportamen-
tul tău, modul în care gândeș� , muzica pe care o asculți. Te construiește pe � ne și e o perioadă 
în care experimentezi“ (focus grup). De asemnea, unii adolescenți refl ectează asupra posibilelor 
experiențe: „când nu trăieș�  momente nu ai de unde să ș� i. Cum poți să ș� i ceva ce n-ai făcut?“. 
(focus grup)

Adolescența este percepută ca un loc al diversității experiențelor de viață: „se schimbă 
lumea foarte des, [experientele] sunt diverse și…frumoase …interesante… incitante“ (focus 
grup) Poziționarea față de acestea este diferită de la unii adolescenți, contactul cu realitatea 
este perceput adesea șocant: „adolescența este perioada care te formează pe � ne ca adult. 
Și mie îmi vine să mă leg de ches� a cu șocul, pentru că în perioada asta capeți experiență, multe 
te vor ajuta pe viitor…Mi se pare o perioadă foarte u� lă din viața noastră, înveți o grămadă 
de ches� i u� le, pentru viitor bineînțeles“. (focus grup) Pentru alți adolescen�  este însă „peri-
oada despre care toată lumea povestește că ar fi  grozavă și nu este de fapt“ (focus grup) sau 
„e perioada răutăților și a schimbărilor și cred că cuvântul (defi nitoriu) ar fi  nou poate, sau 
schimbător.“ (focus grup) „În adolescență, cel puțin în cazul meu, am avut multe șocuri. Cam 
așa învățăm și noi că nu e toată lumea roz, cam de prin adolescență „ (focus grup), apreciază 
o adolescentă. Pentru unii adolescenți, experiențele adolescenței nu sunt apreciate ca difi cile, 
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ei bazându-se pe abilitățile de viață: „mă adaptez foarte ușor și parcă nici nu simt diferențele și 

nu mi-am dat seama“. (focus grup)
Opiniile sunt diferite și în comparație cu modelele altor generații legate de prac� cile din 

adolescență din trecut, la care adolescenții de azi se raportează uneori. Prin intermediul me-

sajelor intergeneraționale despre cum era adolescența în trecut, unii dintre adolescen� i de azi 
se văd privilegiați: „ca adolescent am foarte multă libertate ceea ce este foarte bine. Adică stau 

şi realizez că acum 20 de ani nu cred că era ches� a asta“. (focus grup) Unii dintre ei asociaza 
tranziția spre vârsta adultă cu o „tradiție“: „pentru mine e ciudat într-un fel, adică e o tradiție 

foarte ciudată, o perioadă mai lungă între viața de adult și adolescență, copilărie.“ (focus grup)
Pentru a sublinia cumva transformările pe care le trăiește, o adolescentă spune despre 

această perioadă pe care o traversează: „eu vreau să o numesc grădinița adultului“ (focus 
grup). Cu acelasi sens, dar cu trimitere la vârsta adultă, o alta apreciază că „e mai mult un 

intershi p, pentru că este vorba de adulți, capeți experiență și ai tot felul [de experiențe]…“ 
(focu s grup). Percepția legăturilor dintre perioada copilariei și a vârstei adulte, cu suprapunerile 
lor în adolescență sunt refl ectate sinte� c as" el: „cam în perioada asta ți se formează caracterul, 

să zic, adică ți se formează de când es�  mic dar în pragul adolescenței se mai conturează 

trăsăturile și felul de a fi “ (focus grup) sau „perioada în care îți dezvolți majoritatea [aspectelor] 

personalității“. (focus grup) Adolescenții devin conș� enți de transformarea prin care trec: „ceea 

ce mi se pare cel mai important în portretul acesta este de fapt formarea, trecerea către etapa 

de adult“. (focus grup) Unii adolescenți o traiesc amestecat, cu entuziasm, curiozitate, anxietat e, 

rebeliune, sen� mentul dat de starea de libertate, părându-li-se și o „perioadă de maturitate, 

într-un singur cuvânt, e ciudată.“ (focus grup)

Raportarea la experiențele din adolescență se face și cu sensul de a găsi o scuză la în de-

mână pentru acțiuni, ceea ce la vârsta adultă nu mai este acceptabil: „aș spune că e ca o scuză 

adolescența, adică orice pros� e aș fi  făcut și toată lumea mă certa, scuza mea era că sunt ado-

lescent și că și tu ai trecut prin asta. E o ches� e în care faci tot ce-și trece prin cap și ai o scuză. 

Deja la maturitate nu mai poți să faci asta.“ (focus grup)

Aspectele legate de transformări sunt percepute și descrise polarizat. Mai jos sunt prezen-

tate câteva direcții:

– Adolescenții descriu perioada ca un con� nuum între „a fi  matur“ și „a fi  imatur“

Adolescenții își atribuie caracteris� ci în funcție de cum reusesc sau nu să facă fața unor 

ac� vități în raport cu egalii:  „eu mă vad ac� v si cam prostuț asa, nu mă descurc în unele situații 

în care ar trebui să se descurce un adolescent, deși am unele momente în care mă descurc în 

lucruri în care un adolescent nu se descurca“  (focus grup) și  „în general gândesc la tot ceea ce 

se întamplă, mai profund decât alții.“  (focus grup) Există și diferențe de percep� e, as" el o 

adolescentă spune:  „consider că sunt mai matură decât ceilalți dar și uneori mai copilaroasă 

pentru că nu vreau să înteleg, nu vreau să las de la mine.“  (adolescentă, focus grup)

–  Adolescenții descriu perioada ca un con� nuum între „a fi  dependent“ 

și „a fi  independen t“

Tiparele de comportament sunt valorizate diferit, pentru unii adolescenți a fi  indepen-

dent este un deziderat, pentru alții o realitate pe care o exersează:  „…în primul rând ar fi  de-

scoperirea independenței și ce înseamnă asta. Adică până în adolescență eș�  tot � mpul ajutat 

și susținut de părinți sau de membrii ai familiei și atunci când ajungi în adolecență înveți să te 

descurci singur și să vezi cum e de fapt lumea. La început e un joc și după începi să te obișnuieș� . 

Capeți experiență.“  (focus grup)
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Pentru unii adolescenți dependența de adulți este încă o așteptare:  „deși eu încă nu am 
experimentat anumite părți ale adolescenței, încă sunt în șoc pentru că îmi place să fi u servit și 

să mă ajute cineva…da, asta este. Adolescența e perioada în care începi să te dezvolță și trebuie 
să încerci să te descurci singur.“  (focus grup) Pentru alții, dependența de suportul adultului 
este o stare pe care o percep mai degrabă ca o limită a propriilor abilități și decizii. O adolescentă 
mărturisește:  „aș vrea să nu mai fi u așa dependentă de mama. Dacă mie îmi place, să zicem, o 

pălărie, dacă mă duc acuma să o probez și mama îmi spune da, îmi place mult… dar dacă mama 

îmi spune că nu e frumoasă și că nu-mi stă bine, păi peste două secunde mie nu-mi mai place 

pălăria.“  (focus grup)

Percepția separării de mamă îi îngrijorează pe anumiți adolescenți: „e ușor să iei o 
hotărâre cum te îmbraci, cum vorbeș!  sau să-ți alegi prietenii, dar mai greu este să te vezi sin-
gur… după ce ne ducem la facultate. Dau un exemplu, dacă mergem la facultate, eu sunt 
obișnuită cu mama mereu și să ș! u că este acolo, dar când n-o să mai fi e, eu tot mă gândesc 
dacă n-o să mai fi e ea, eu ce o să fac?… o să fi e ruptură, aceea care o să ne schimbe viața“. 
(focus grup)) „Nu-mi place să rezolv ches! ile singură, nu ș! u de ce“ (focus grup)

A fi  independent este o așteptare, dar și o experiență care poate începe în adolescență: 
„eu întotdeauna mi-am dorit să fi u independentă de părinți, de prieteni, de iubit, de orice și 
cred că primul pas a fost când m-am mutat singură și am avut noroc cu sprijinul alor mei. Și de 
acolo… adică m-am mutat singură în clasa a XI-a și deja începusem să văd totul al# el. Adică 
trebuia să îmi fac singură de mâncare, să-mi spăl hainele, să mă întrețin“. (focus grup) O alta 
spune: „nu ș! u, mie îmi place să mă descurc singură, nu îmi place să stea cineva după mine. Îmi 
place să fac singură.“ (focus grup)

Independența fi nanciară pentru adolescenții cu resurse limitate este un semn perceput 
ca diferențiator: „multor adolescenți pe care-i cunosc, care au vârsta mai mare decât a mea, le 
place să stea degeaba, adică să stea pe buzunarul altuia, nu sunt independenți cum sunt eu. 
Faptul că vreau să fac ceva cu viața mea mă deosebește de mulți ! neri care nu ș! u lucrul ăsta 
și care nu s-au maturizat încă la vârsta asta.“ (interviu)

– Adolescenții înteleg perioada ca un con� nuum între „a fi  decis“și „a fi  indecis“

Indecizia legată de cariera este punctată cel mai adesea de adolescenți: „încerc mai multe 
variante. Mă documentez despre fi ecare variantă în parte și încerc să restrâng, să ajung la acea 
variantă care îmi place mie cel mai mult… că acum doi ani îmi plăcea ceva, acum am alte idei de 
viitor, poate mai târziu găsesc ceva ce mă pasionează mai mult, nu e ceva sigur până nu mă 
hotarăsc 100%…. și cred că toți suntem la fel“ (focus grup). Alegerile personale sunt importante 
iar adolescenții nu resping suportul persoanelor pe care le consideră „de încredere“: „eu sunt 
în felul meu și mie îmi place să fac lucrurile cum vreau eu… adică cred că am destul cap pe umeri 
ca să-mi dau seama ce este bine și ce este rău. Că pot să aleg de la cineva ce e bun și ce e rău și 
nu sunt… adică mă las infl uențată doar de persoane în care am încredere, adică în familie“. 
(focus grup)

Abilitatea de a lua decizii pentru propria viață este apreciată în adolescență ca un punct 
forte: „îmi dau și eu seama când am vârsta necesară să fac anumite lucruri și când nu, dar 
uneori nu sunt de acord cu ei (cu părinții) și cred că m-aș putea descurca în anumite situații 
chiar dacă ei nu cred asta“. (focus grup) A nu fi  consultați în deciziile care îi privesc, îi determină 
pe adolescenți să insiste pentru a convinge adulții în legătură cu abilitățile lor de a decide: 
„înainte nu prea eram întrebați. Adică eram mai mult, cum zice mama, fac ca mama. Acuma 
noi vrem să ni se asculte și nouă punctul de vedere, adică să fi m băgați în seamă, să luăm si 
noi decizii când credem noi de cuviință, chiar dacă nu este aceeași părere, dar ne-o susținem 
ca atare“. (focus grup)
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Adolescenții apreciază că abilitatea de a lua decizii este cea care face diferența față de 
vârsta copilăriei: „diferența ar fi  uimirea ei (a mamei) față de deciziile pe care le fac, nu credea 
ca are o fată atât de… că sunt așa cu picioarele pe pământ, credea că sunt așa cu capul în nori 
și că ia ea deciziile pentru mine“. (focus grup)

În ansamblu, adolescența este cum ar veni, etapa tuturor posibilităţilor, cel mai bine pentru 
un adolescent este să încerce din toate.“ (focus grup) Metaforic, adolescenții fete și băieți o văd 
ca pe o „perioadă schimbătoare, că se schimbă ca vântul“, „grea“ sau, din contră, „e o perioadă 
foarte frumoasă“ și este bazată pe „diversitate, o perioada a curiozităților și a întrebărilor“. 
(focus grupuri) „Această perioadă nu este nici rea, dar nici bună. Mă mulțumesc așa cum este 
ea.“ (interviu)

Autoefi cacitatea percepută de adolescenți în experiențele de viață

Comportamentul în anumite situații de viață este strâns de portre! zarea pe care și-o fac 
adolescenții, pornind de la cât de competenți se autopercep a fi . În diferite conjuncturi sau 
sarcini, adolescenții își confi rmă sau infi rmă percepțiile despre sine și despre cum pot acționa 
în raport cu anumite cerințe, nevoi etc. Aspecte importante autopercepute și descrise de ei sunt:

– Comunicarea și competențele lingvis� ce

În cadrul anumitor ac! vități, adolescenții se surprind pe ei înșiși în legătură cu abilitățile 
de comunicare pe care le au: „sunt leneță, renunț usor și sunt tăcută. Surprinzator, aicea am 
reușit să deschid gura, surprinzator! dar în alte situații probabil nu… mă bazez mult pe opiniile 
celorlalți“. (focus grup) Abilitățile legate de comunicare îi ajuta să se poziționeze în grupuri, 
societate, între egali, să rezolve situații pe care le percep a fi  problema! ce. De exemplu, comu-
nicarea cu părinții este văzută ca salvatoare: „mi-a luat foarte mult să înțeleg că în adolescență 
trebuie să ai o relație foarte bună cu ai tăi. Adică eu am învățat să îi educ oarecum pe ai mei“. 
(focus grup) Pentru unii adolescenți, odată cu iesirea din copilarie, barierele de comunicare se 
accentuează: „discuţia dintre părinţi şi cu mine nu e atât de deschisă faţă de [cum era] când 
eram mic, acum nu poţi să le spui chiar tot părinţilor tăi. Te înţeleg greşit uneori.“ (focus grup)

Soluțiile propuse pentru îmbunătațirea comunicarii vin din diferite experiențe ale adoles-
cenților. Dacă ar fi  mamă, o adolescentă ar vorbi cu fi ica ei „absolut orice subiect care ar putea 
să o facă să se simtă mai bine. Ar fi  clar că nu aș lua-o dintr-o dată. Aș lua-o printr-o glumă, 
de exemplu cum face mama și mă ia și mă ia pe ocolite, și mă întreabă și mă ocolește peste tot 
și afl ă tot ce vrea mama de la mine. Și vorbim absolut orice – de la viață sexuală până la nu ș! u, 
anturaj, ce facem la școală deci toate subiectele posibile – și același lucru l-aș face și eu cu fi ica 
mea“. (interviu)

Comunicarea, ca strategie rezolu! vă pentru confl ictele cu părinții, este listată și în cazul 
relațiilor cu părinții plecați: „am încercat să îi explic într-o zi că nu-i chiar OK așa, că și pe mine 
mă deranjează. Că ea nu vedea faptul că eu cresc, stând departe de mine nu vedea ches! a asta. 
Am încercat să comunic cu ea și când am început să vorbesc orice cu ea, să comunicăm, s-a 
schimbat totul radical. Adică acum iese afară cu prietenii mei și cu mine. Adică chiar face parte 
din anturajul meu. Poți să vorbeș!  absolut orice cu ea și eu și prietenii mei. Și este foarte OK.“ 

(interviu) Uneori, adolescenții percep mesajele duble ale celor doi părinți și caută soluții: „atunc i 
când eram în clasa a IX a, țin minte că voiam să ies în club cum ieșea toată lumea și mă duceam 
la mama să întreb: mama, mă lași în club? și ea spunea da, OK, mă duceam la tata: tata, mă lași 

în club? Nu. Ce mă fac?“ (focus grup)

Competențele lingvis! ce validate de comunicarea în medii culturale diferite permit unor 
adolescenți să traiască sen! mente de mândrie a performanțelor lor, dar și să creeze alianțe cu 
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egali din culturi diferite, ca bază pentru mobilități/oportunități de colaborare în viitor: „la mine 

cea mai frumoasă experiență a fost când am plecat în Italia în schimb de experiență prin mai 

multe țări și toate țările astea aveau ca și mijloc de comunicare engleza și trebuia să și lucrăm 

în echipa și chiar ne trebuia, fi ind la munte. Și prin diferite probe ne-am cunoscut mai bine și 
vorbeam în engleză și la fi nal, cea mai mare realizare a fost că am putut să fac față altor per-
soane care erau mult mai mari decât mine și am trecut testul ăla și l-am îndeplinit și acum 
aștep t rezultatul.“ (focus grup)

– Competenţele academice și cele de adaptare într-un mediu nou

Competentele academice, rezultatele școlare sunt repere puternice în viața multor 
adolescenți. Acestea sunt asociate cu performanța, succesul sau eșecul în sarcini școlare: „pentr u 
mine cea mai frumoasă experienţă a fost [când] eu am terminat clasa a VIII-a şi am avut exa-
mene şi după ce am ieşit de la examenul de matema# că şi am văzut că făcusem bine, am fost 
foarte fericită. Și la fel şi prietena mea cea mai bună şi ne-am luat în braţe. Ne-am simţit bine 
atunci, a fost un moment de euforie“. (focus grup) Performanțele școlare scăzute sunt însoțite 
de sen# mente de inadecvare, devalorizatoare, sunt asociate cu durerea: „mă simt aiurea 
pentr u că altul trece și eu rămân, am fost patru ani parte dintr-o clasă și în al cincilea an am 
rămas repetent. Nu cred că m-au privit cu aceeași ochi… O durere.“ (focus grup)

Tehnicile de parentaj pot s# mula sau bloca dezvoltarea acestor competențe, de exemplu, 
adolescenții percep devalorizator nemultumirea arătată permanent de către un părinte: „tata 
nu era multumit niciodată, dacă luam să zic un 8, 9, să zic la școală. După aia puteam să iau și 
10. Luam 10, și ce că nu înveți pentru mine. Adică niciodată nu auzeam un Bravo! Adică eu 
eram, sunt genul ăla de persoană care chiar simt nevoia să mă aprecieze cineva și să îmi spună 
că am făcut o treabă bună. Pentru că al$ el, nu ș# u, simt că am făcut degeaba și că nu mi-a ieșit 
bine, că nu fac nimic bine“. (interviu) Un adolescent spune „aaa, am luat 6 în teza de la 
matema# că…aia nu poți să remediezi… și m-am sim# t așa de prost pentru că mi s-a luat tele-
fonul, calculatorul și viața socială“. (focus grup)

Adolescenții pot avea convingeri despre competențele academice pornind de la percepția 
legată de fosta școală sau locul de proveniență: „primul an a fost tot asa, o încercare… pentru 
că pe majoritatea îi credeam superiori mie pentru că au studiat. Mai departe la liceu credeam 
că o sa fi u probabil la coada clasei, dar n-a fost așa și îmi pare bine că acuma văd că nu contează 
de unde ai venit [mediul rural], contează dacă ai ambiții și dacă lucrezi“. (focus grup)

Iden# fi carea competențelor academice și de adaptare, îi determină pe adolescenți să îi 
aleagă pe ceilalți drept modele personale de reușită în viață. Intergenerațional, o adolescentă 
din mediul rural își apreciază mătușa drept model de inspirație: „mătușa mea care stă la oraș ar 
fi  un model deoarece oarecum a reusit. A plecat de la țară în # mpul comunismului sau spre 
sfarsit, când încă erau examenele grele și a reușit după ce a încercat de vreo trei ori să intre la 
un liceul unde a vrut și apoi a făcut facultatea acolo, a terminat prima pe clasă și și-a găsit loc 
de muncă… pe care l-a vrut“ (focus grup). În mod similar, un adolescent din mediul urban 
apreciază că are ca model pe bunicul său „pentru realizările în viață, că el s-a născut undeva la 
țară și a ajuns să fi e director. Nu ș# u, are tot felul de realizări, îmi tot povestește cum mergea 
el în tot felul de țări, vorbea cu persoane importante și mi se pare mișto. Că ăsta a fost țăran și 
acuma a ajuns…“ (focus grup)

Legat de anumite # puri de competențe, inclusiv cele de adaptare, de trecere de la un 
mediu școlar la altul, adolescenții sunt atenți la maniera în care aceste noi medii permit mani-
festarea potențialului personal. Imaginea despre capacități se autoactualizează în raport cu 
rezultatele școlare și poate fi  o experiență de viață defi nitorie: „până la examene și până a intra 
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în clasa a IX-a am avut o imagine foarte rea despre mine. Mă așteptam să iau note de 6, 7, 8… 
notele la fi nal de examen m-au surprins și faptul că am intrat în clasă, la profi lul pe care mi l-am 
dorit m-a surpins excepțional și am ajuns să cred în forțele proprii“. (focus grup)

– Competențele spor� ve și strategiile de automo� vare

Pentru adolescenții cu abilități spor! ve, competența autopercepută devine o rută 
profesională valorizatoare și infl uențează s! lul de viață. Pierderea unui concurs este asociată 
cu eșecul: „când am pierdut [în sport] m-a marcat și vreau să recuperez acel moment. Când am 
câș! gat a fost o bucurie de nedescris…[te simți] nega! v când pierzi și îți doreai să ai mai multă 
ambiție, pozi! v atunci când te bucuri și vrei să ajungi mai departe“. (focus grup)

Importanța respectării drepturilor și autoefi cacitatea percepută sunt factori facilitatori 
ai performanței adolescenților. Relația este descrisă as# el de către un adolescent: „în clasa 
a V-a eram la lupte – am stat așa două-trei luni și la categoria mea eram cel mai bun. Nu 
pentru că am avut meciuri și de asta, ci pentru că mă respectau cei de acolo“. (focus grup) 
Întrebat fi ind ce simte atunci când este respectat, acesta răspunde: „că te înțeleg, simți că 
trăieș! .“ (focus grup)

– Crea� vitatea, artele, capacitățile rezolu� ve și dezvoltarea potențialului în viitor

Adolescenții se percep a fi  de încredere, cu pasiuni (muzică, dans, canto, desen, teatru 
etc), crea! vi etc. Manifestarea talentelor îi ajută să se poziționeze între ceilalți: „poate nu sunt 
așa de talentată ca alții pentru că la mine în casă predomină cei care cântă la chitară, fac canto, 
eu fac desen din clasa a treia“. (focus grup) Abilitățile le permit să trăiască starea de unicitate și 
sa! sfacție personală: „eu sunt o fi re vorbăreață și îmi place să vorbesc, cred că ăsta e talentul 
meu… nu am alte talente decât să vorbesc și asta îmi place“. (focus grup)

Autopercepția crea! vității este punctată ca aspect forte de către de adolescenți în 
diferit e situații ce necesită rezolvarea de probleme și chiar în dezvoltarea lor personală: 
„crea ! vitatea adolescenților în anumite situații [este valoroasă]… de fapt întotdeauna, ado-
lescenții abordează al# el problemele și găsesc altă soluție de rezolvare și într-un mod mai 
crea! v“. (focus grup) Crea! vitatea oferă adolescentului valoare legată de maniera în care „ai 
idei în ceea ce faci mai departe și afl i lucrurile la care eș!  bun și unde poți să te dezvolți“. 
(focus grup)

Ca și cadru general, adolescența le oferă posibilitatea să aibă experiențe noi care să le 
permită asumarea altor roluri, cum ar fi  de exemplu compețentele legate de viață de cuplu. 
Acum, spune un adoescent, „trăieş!  cele mai frumoase momente, ai parte de unele ches! i, 
te maturizează într-un fel, pe viitor să ş! i cum să te comporţi cu o fată.“ (focus grup)

2. Caracteris� ci autoatribute, ce cred adolescenții despre ei înșiși?

Caracteris� ci punctate de adolescenți:

– a fi  fragil, sensibil

 O parte dintre adolescenți asociază adolescența cu fragilitatea:  „eu mă consider mai sen-
sibil decât mulți alții, adică simt în fi ecare calitate sau defect că e o diferență față de 
calitățile și defectele altora“  (focus grup) ,  „adolescența este un lucru fragil“ ,  „sunt prea 
sensibilă și nu vreau asta, vreau să fi u mult mai tare“  (focus grupuri).

– a fi  infl uențabil

 Unii adolescenți se autocaracterizează:  „sunt, să zic, o persoană uşor infl uenţabilă. Ceea 
ce mi se pare că… uneori e o calitate. Adică, am încercat multe ches! i până acum. Şi re-
gret unele, să zic, adică chiar aş da ! mpul înapoi să îmi îndrept acele greşeli.“  (focus grup)
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– a fi  vulnerabil

 „Până la urmă toată lumea e vulnerabilă, mai mult sau mai puţin.“  (focus grup)

– A fi  cuminte

 „Eu sunt foarte cuminte de fi rea mea. Îmi place așa cum sunt…“  (focus grup)

– a fi  ambițios

  „Unii sunt mai ambițiosi, alții nu. Eu de exemplu nu sunt așa de ambițioasă, aştept să 
cadă ceva din cer.“  (focus grup)

– a fi  leneș

  „Nu cred că aș fi  ajuns aici dacă nu aș fi  fost împinsă de la spate, că sunt o fi re foarte 
leneșă.“  (focus grup)

– a fi  rebel

  „Eu cred că în viața oricărui adolescent există o etapă în care are o perioadă de rebeliune, 
în care vrea el să fi e răzvră* t și perioada aia, depinde, poate fi  mai devreme sau mai 
târziu, dar cred că există la oricare dintre noi, chiar dacă suntem mai introver* te, sau pur 
și simplu așa e fi rea noastră mai comunica* vă.“  (focus grup)

– a fi  sincer

  „Dacă eu în momentul respec* v nu pot să fac ceva pentru ea sau invers, pentru noi două 
a contat să fi m sincere și să nu… să nu ne abatem de la ches* a asta. Adică, gen eu… după 
părerea mea, cred că într-o prietenie trebuie să fi i sincer, nu trebuie să minți anumite 
persoane doar ca tu să-ți câș* gi niște laude sau nu trebuie să minți doar ca să te faci 
plăcut.“  (interviu)

– a fi  calm

 „Sunt foarte calmă, nu mă opresc din orice. Calculată.“  (focus grup)

Potențialul personal așa cum este autoperceput de adolecenți: 

temeri, dorințe și nevoi

Temerile adolescenților

Metaforic, adolescenții sunt îngrijorați să nu ia un start greșit în viață:  „să o ia pe-un 
picior greșit“  (focus grup). Întrebați despre temerile lor aceș* a punctează:

– teama de schimbare

 Unii dintre adolescen*  se tem de schimbare:  „mi-e frică să nu se schimbe, adică să nu 
realizezi că e ceva greșit“.  (focus grup)

– teama de a face alegeri greșite

Adolescenților le este teamă că alegerile lor duc spre ceva ce nu le place de fapt:

•  „să nu realizezi ca e ceva ce nu-*  place…“  (focus grup)

• „să nu fac niște greșeli pe care aș putea să le regret mai târziu.“ (focus grup)

– teama de examene, de rezultatele școlare

 Pentru unii adolescenți „e destul de stresant, mai ales acum într-a VIII-a, pentru că am și 
examenul“, „îi sperie dacă nu o să ia bacul, o să trebuiască să-și găsească un job. Sunt 
speriaţi de muncă“. (focus grupuri) Este prezentă și teama legată „de unele materii, 
matema* că – că nu pot să o înțeleg, nu ș* u de ce – Când am rămas? Ooo… foarte urât. 
Am început să plâng, nu mi-a plăcut deloc.“ (focus grup).
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– teama legată de amenițările din comunitate

 Pentru unii adolescenți gradul de siguranță în comunitate, securitatea personală în comu-
nitate este diminuată. Cauzele numite de adolescenți sunt mul# ple: furt, climatul urban, 
lipsa resurselor:

•  „trece pe lângă # ne cineva și-ți fură geanta din mână și nu sare nimeni pentru # ne, 
nu sare nimeni să te ajute și… ce să faci tu? Sunt trei indivizi și tu singură, fată, vai…“

•  „eu cred că este un pericol mare cu persoanele care stau pe străzi care nu sunt 
oarecu m salvate de noi, că doar noi i-am adus în acele situații, cei care au probleme 
psihice.“

•  „vorbeste singur… țipă așa singurel, # -e frică să mergi pe drum că dacă, doamne 
ferește, îți dă în cap sau nu ai siguranță“

•  „eu mă simt nesigură la oraș, pentru că intru la facultate, fac o facultate dar nu toți 
își găsesc un loc de muncă și dacă nu ai locul de muncă și… orașul sau altă comuni-
tate plină de pericole“ (focus grupuri)

Temerile părinților față de adolescenți

Întrebați despre temerile părinților în legătura cu ei, adolescenții enumeră pe cele care 
le-au fost împărtășite:

– teama de pericole legate de starea fi zică

•  „să nu fac ches# i care mi-ar putea pune în pericol starea fi zică“

•  „să n-ajung la moloc, adică să nu pățesc ceva, să am grijă de mine, așa și… să nu 
pățesc ceva grav“ (focus grupuri)

– teama părinților că vor rămâne singuri când adolescenții vor părăsi căminul

•  „alor mei le e frică să plec, adică nu s# u, nu cred că s-au obișnuit cu ideea că odată 
și odată o să plec și o sa stau undeva la casa mea sau într-o chirie cu o fată…“

•  „cred că le e frică că o să creștem prea repede și că o să plecăm și o să rămană 
singuri“

•  „îi e frică să nu mă piardă…Și la mine îi frică să nu mă piardă pentru că a depins de 
mine și se gândește că dacă eu m-aș mărita și aș pleca, ea rămâne singură. Dar i-am 
zis că… chiar dacă o să mă mărit, că nu o să stau toată viaţa așa, singură da’ tot o să 
o ajut.“ (focus grupuri)

– teama că adolescenții ar fi  inadecvați în anumite contexte

•  „să gândesc înainte să vorbesc… că am scos câteva perle când eram mic și ș# u cum 
e“ (focus grup)

– teama de accidente

•  „să fi u călcat de o mașină când ies afară cu bicicleta“

•  „să umblu la masină. Nu am voie deloc să umblu la mașină, am încercat, am stat 
odata și nu a iesit nimic… deci nu am voie să pun mâna pe niciun fel de ches# i care 
au motor, nimic…“ (focus grupuri)

– teama că adolescentul și-ar risipi resursele personale, teama de a se rata

•  „să nu mă pun pe tânjeală“

•  „să am mereu mintea ocupată, să gândesc mereu, pentru că nu poți să mergi ca… nu 
ș# u, cu capul în pământ… trebuie să gândeș#  înainte să faci o decizie“ (focus grupuri)
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– teama de a abandona școala

•  „să mi se întâmple mie ceva și să nu con# nui studiile sau să pic într-o pasă mai 

proastă… nu ș# u… să mă angajez la o vârstă mai fragedă ca să spun așa, de la 16 ani 
și să nu mai am # mp să le fac pe amândouă și să trebuiască să aleg… să aleg între 
muncă și școală și de exemplu să am nevoie foarte mare de bani și să aleg munca, 
iar școala să o las, să nu pot să-mi con# nui studiile ca să ajung ceva“. (interviu)

– teama de confl ict cu egalii, autoritățile

•  „să nu faci ceva ce te-ar pune într-o situație nega# vă, să n-ajungi la poliție, să nu iei 
bataie“

•  „că intrăm în anturaje…“

•  „că am fi  ușor de pros# t de orice altă persoană din afară…“ (focus grupuri)

– teama de nu a$ nge excelența, de a ajunge „în masă“

•  „cea mai mare temerere pe care ar putea să o aibă părinții mei ar fi  să nu ajung 
într-o mare masă, să nu-mi duc zilele monoton… cred că asta ar fi  temerea lor. 
Adică tot # mpul mi-au spus că trebuie să # nd spre excelență, spre ieșire în evidență 
într-un mod pozi# v… să nu ajung la pușcărie și… cam asta ar fi  temerea lor… si să 
rămână numele meu în mintea tuturor“ (focus grup)

– teama de a lua decizii care duc la comportamente cu risc

•  „îi este frică să nu mă duc într-un alt anturaj în care să nu mă apuc de băutură sau 
droguri, cine ș# e ce altceva și să se întâmple ceva cu mine, să nu mai fi u persoana 
care sunt astăzi. Adică, cine ș# e ce să pățesc eu și caracterul meu sau eu chiar ca 
fi ință. Să-mi facă cineva ceva…“ (interviu)

•  „se tem pentru că poate cred că merg pe drumul greșit. Că n-o să ajung bine, o să 
ajung rău și ches# i de astea. Adică să fi u ca cele de aici, aurolace. Să cerșesc, ches# i 
de astea… nu vreau.“ (interviu)

•  „cred ca este le frică să nu luam decizii greșite“

•  „li se pare ca suntem prea ușor de infl uențat și unii dintre noi nu realizează că 
drogurile, fumatul sau altceva ar fi  nocive“ (focus grupuri)

– teama de a nu fi  păcăliți de aparențe

•  „ei vor să am grijă de tot ce există. Să am grijă la persoanele care se ascund sub 
piele. Că eu într-o perioadă aveam încredere foarte mult în lume. Ches# a asta nu e 
foarte bună că poţi să ai probleme şi da… adică… ar trebui să fi u foarte atentă la 
persoanele pe care le cunosc. Sunt multe persoane care sunt mai rele sau mai 
răutăcioase“ (intervi u)

– teama legată de viitor

•  „cred că în principal teama, pentru că e legată de viitor“ (focus grup)

Printre caracteris# cile atribuite de părinți adolescenților (ce cred părinții despre ei) așa 
cum sunt comunicate se numără: împrăș# ați, dezordonați, cu capul în nori, leneși, luptă pentru 
ce vor, cu picioarele pe pamânt. Pentru a preîntâmpina situațiile indezirabile, adolescenții 
listează prescripțiile de rol la care sunt expuși de către părinți, așa cum le percep ei:

• „să nu aibă anturaje proaste, un vocabular prost.“
• „să se țină de școală și să-și vadă de treaba lui.“
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• „să asculte de ei, să fi e cuminți…“
• „să fi u ascultătoare, să mă ocup de şcoală.“ (focus grupuri)

Nevoile și dorințele adolescenților

– Nevoia de autocunoaștere

Pentru adolescenți autocunoașterea pare un lucru difi cil și confuzant uneori: „eu ș" u?… 
pentru că sunt eu și nu sunt…“ (focus grup). Contactul cu propriile trasături, autoevalurea lor: 
„nu ș" u, calități puține, defecte-s multe“, devine pentru unii dintre ei un lucru nou, neobișnuit: 
„ nu avem obișnuința asta de a ne lăuda și a vedea și lucrurile bune din noi și ar trebui să le 
vedem“. (focus grupuri) Ei recunosc importanța acestui efort: „e important să te cunoș"  pe " ne 
ca persoană mai întâi… ca să ș" i ce așteptări ai de la cei din jur și ce vrei să ș" i despre ceilalți. 
Că dacă nu te cunoș"  pe " ne, nu ai să poți să spui că mă duc să mă împrietenesc cu cineva că-
ruia îi place muzica, dacă mie nu îmi place“. (focus grup)

Confuzia sau claritatea sunt prezente în adolescență și sunt mediate social, unul dintre 
adolescenți apreciază că: „e și greu… adică ai sfaturi diferite, adică… îți spun oamenii: gândește-
te la toate opțiunile posibile și în același " mp primeș"  alte răspunsuri care, cum ar veni, diferă 
de ce gândeș"  în momentul ăsta“. (focus grup)

În ciuda difi cultății pe care unii dintre ei o percep uneori, reușesc să se autodefi nească 
metaforic as# el:

•  „e ceva ca o amprentă, nu e ceva anume, doar că eș"  diferită.“

•  „este ceva, o ches" e unică între ceea ce fac, ce altcineva n-ar face sau n-ar gândi-o 
ca mine [altcineva].“ (focus grupuri)

Pentru unii dintre adolescenți cunoașterea nu este posibilă fără suportul altcuiva:

•  „mi se pare că nu pot să mă caracterizez eu așa, am nevoie de ajutorul altcuiva ca 
să mă caracterizez pe mine“

•  „eu sunt de părere că nu ne putem cunoaște… nici prietena mea cea mai bună nu 
mă cunoaște, eu zic că în proporție de 70% mă cunoaște și de 90% mă cunosc eu pe 
mine, pentru ca eu mă schimb foarte repede… și acuma îmi place ceva și peste 
două ore nu-mi mai place, vreau ceva mai bun“ (focus grupuri)

– Nevoia de a-și cunoaște și ges! ona emoțiile

Un loc important în încercarea lor de a se autodefi ni îl au relatările adolescenților despre 
emoții: frica, panica, incer" tudinea, furia, irascibilitatea, agresivitatea, dorința de a avea succe s, 
bucuria, rușinea în raport cu alții, stresul în raport cu evenimentele legate de școală, examene, 
frica și amenințările părinților, " miditatea etc. Parcurgând această perioadă de viață, adoles-
cenții percep o diversitate de emoții. Adolescenții caută să numească ce simt și să-și explice 
de ce simt în anumite situații de viață, ce anume le determină trăirile. Ei iau contact cu efectele 
acestora asupra celorlalți, înțeleg dacă au sau nu capacitatea de autocontrol emoțional, se ra-
portează la polaritatea și intensitatea acestora în mod diferit.

Mai jos sunt listate câteva dintre stările și emoțiile ce îi însoțesc pe adolescenți, așa cum 
ne-au fost relatate de către par" cipanții la studiu, asociate cu propriile contexte de viață:

– Starea de bine legată de familie, reîntregirea familiei și de climatul armonios

•  „mă simt mai bine să văd așa toată familia la masă pentru simplu fapt că ne înțe-
legem foarte bine.“
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•  „mă bucură că sunt alături de cei dragi, fac ceea ce îmi place. Pasiunea mea e acto-
ria, am totul foarte ok, familia, totul, mamă, tată.“

•  „am fost eu în spital și… mama [plecată din țară] vroia să vină să îmi facă o surpriză 
la spital. Însă între � mp mi-a dat drumul exact în ziua în care trebuia să vină ea. Toți 
prietenii mei, adică grupul meu de prieteni cu care stau eu cel mai mult, au venit la 
mine acasă, nu ș� u cu ce pretext. Și bunicul meu făcea de mâncare, făcea o masă 
foarte mare și nu înțelegeam de ce și am auzit că bate cineva la ușă. Și era mama. 
Și am avut o reacție foarte… și m-am speriat. Am început să plâng de fericire.“ 
(intervi uri)

– Starea generată de pierderea încrederii în sine

•  „păi pentru că am simțit pe pielea mea, e ceva foarte urat. Te simți așa… stânjenită 
cum să zic. Urât. Ai o ceva în � ne, o rușine, te simți urât așa ca fată, adică în loc 
poate să te crezi frumoasă și zici că arăți bine și nu ș� u ce și un băiat să te jignească. 
Îți pierzi încredrea în � ne. Te fac să crezi că nu arăți așa de bine și că eș�  urâtă și că 
eș�  nu ș� u cum și nu mai ai încredrea aia în � ne. Te pierzi așa. Începi să crezi alte 
lucruri urâte despre � ne cât mai nega� v.“ (interviu)

– Supărarea legată de rezultate, legată de reacțiile părinților în situații limită

•  „ca să spun așa, eram mai supărată așa, mai tristă pentru că la o materie nu aveam 
exact notele pe care mi le doream și îmi era puțin teamă să le spun pentru că nu 
voiam să-i încarc cu ches� a asta, dar până la urmă le-am spus că am aceste note și 
că nu-mi plac nici mie și m-au ajutat cum au putut. Nu au țipat la mine ca să-mi 
spună că nu mai am voie să fac aia sau că mă bate sau ches� i din astea“. (interviu)

– Frica legată de pericole din comunitate, legată de modelele de paren" ng

•  „pur și simplu nu ne înțelegeam [adolescenta cu mama]. Când ș� am că trebuie să 
vină acasă îmi era frică… că mereu găsea un mo� v să se ia de mine pentru că tatăl 
meu o infl uența foarte mult. Niciodată nu vedea partea bună la mine“. (interviu)

•  „când eș�  fată eș�  puțin mai fricoasă, pentru că în car� erul în care stăm noi sunt 
foarte mulți drogați, boschetari“. (focus grup)

•  „ar fi  mai bine să-i spunem unui părinte dacă avem o situație de corigență. El ar ș� e 
ce sa facă, să vină la școală, să vorbească. Dar noi dacă ținem pentru noi tot spunem 
trece, trece, trece. Ne e frică. Nu ș� m cum reacționează părinții.“ (focus grup)

– Curiozitatea legată de mediu

•  „curiozitatea pe care o avem toți, ca să vedem lumea din jurul nostru, ca să o înțe-
legem“. (focus grup)

– Rușinea, dezamăgirea

•  „mi-e rușine când mă sună un coleg, trebuie să ies pe scară sau undeva să stau 
singur să vorbesc, nu-mi place… [sunt] emo� v.“ (focus grup)

•  „ce aș mai schimba, comportamentul meu. Unele situații, de exemplu când îmi era 
rușine să mă duc la școală și lipseam mult în clasa a IV-a, a V-a și mama m-a luat de 
mâna și am mușcat-o. Atunci eram mică eram mai ușor de modelat.“ (interviu)

•  „în anul în care am rămas repetent am fost atât de dezamăgit că nu am vorbit cu 
nimeni. Și mama venea la mine, mă susținea – tata nu. De asta mă înțeleg mai bine 
cu mama.“ (focus grup)
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– Timiditatea, retragerea

•  „eu când eram mică eram foarte " midă“ (focus grup)

•  „sunt și puțin mai " midă și nu ș" u, nu prea îmi permit așa să intru în discuții cu 
toată lumea“ (interviu)

•  „nu prea vorbesc eu cu… doar cu profesorii și colegii. Atât. Eu sunt fată mai " midă.“ 
(interviu)

– Stresul legat de rezultatele școlare și extrașcolare, amenițările părinților

•  „examenul te stresează, e o experiență din viața ta de adolescent care te stresează… 
totuși unele facultăți încă cer media ca să vadă, nu ș" u.. mă rog. Și e stresant asta.“ 
(focus grup)

•  „mama când vedea că nu mai învăț îmi spunea: dacă tu nu treci clasa eu te dau 

afară din casă. Așa mă amenință pe mine câteodată.“ (focus grup)

•  „nu ș" u… la spectacole să nu greșesc. Am așa multe emoții. Am așa frică în mine. 
Mă gândesc că totul trebuie să fi e bine, că trebuie să fi u cu capul pe umeri, să fi u 
ok“. (interviu)

– Panica legată de aspecte externe corelate cu par$ cularitățile personale

•  „anumite lucruri te panichează și, dacă ai sensibilitatea mare, le sim"  al' el, să zic.“ 
(focus grup)

Aspecte legate de managementul emoțiilor sunt pentru adolescenți o provocare: „uneori 
se adună lucrurile în noi și suntem furioși“.(focus grup) Reac" vitatea, intensitatea, sunt 
percepute ca defi nitorii în portretul general: „Sunt foarte sensibilă. Adică mă emoționez foarte 
repede. Sunt emo" vă și mă atașez foarte repede de persoane. Și îmi place să ajut și sunt destul 
de impulsivă, nu prea pot să mă controlez când am nervi“ (interviu), iar lipsa strategiilor de 
management, îi pune în difi cultate. Aspectele care țin de incer" tudinea legată de autodefi nire 
sunt relatate și ele de unii adolescenți: „mai e și incer" tudinea de a fi  sau de a nu fi , deci incer-
" tudinea asta“ și „mie îmi spun ca sunt diferit de restul oamenilor din familie și nu ș" u dacă e în 
mod nega" v sau pozi" v“. (focus grupuri)

– Alte dorințe, priorități ale adolescenților

•  „prima dorința mi-aș acorda-o mie și aș vrea să fi u chirurg și a doua dorință e mai 
mult pentru părinți pentru că e și tata, el merge la control uzual, la analize.“

•  „în primul rând mi-aș face o carieră. Aș ajuta-o și pe sora mea. Nu ș" u. Aș sprijini-o 
să facă ceea ce-și dorește.“

•  „eu când eram mică îmi doream foarte mult… de fapt și acum îmi place foarte mult 
dansul. Păi m-aș înscrie la niște cursuri. Pentru că, sunt foarte importante. Degeaba 
îmi place mie dansul dacă nu ș" u toate mișcările care-mi trebuiesc.“

•  „…ca părinții mei să se împace. Nu mai au dragoste unul pentru celălalt. Fiecare să 
își urmeze visul, să ajungă unde și-a dorit, să lupte pentru acel lucru. Și să avem 
înțele gere.Să vorbim cu înțelepciune.Și nu numai.Înțelepciunea este foarte impor-
tantă. Să răspunzi cu întelepciune în toate domeniile.“

•  „prima, să fi e curat [în mediu]. Să nu mai fi e mizerie așa. A două dorința, să nu mai 
fi e drogați și a treia dorință să ne înțelegem bine cu toți oamenii, să nu avem duș-
manii pe niciun om: că ăla are mai mult, că ăla are mai puțin.“
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•  „în primul rând, să avem o casă a noastră, a două să fi m uniți și a treia să avem bani 
să ne putem descurca. Dar astea sunt niște dorințe așa… care nu ne putem face 
dacă toți avem ambiție și dacă ne dorim asta.“ (interviuri)

3. Bariere si strategii rezolu� ve

Barierele percepute de adolescenți în dezvoltarea propriului potențial

– Societatea în ansamblul ei

•  „societatea actuală e o barieră în dezvoltarea adolescentului“ (focus grup)

– A� tudinea judica� vă

•  „nu poți să faci anumite acțiuni, nu poți să te exprimi pentru ca ș! i că oricând cineva 
va comenta, va judeca… și adolescenții au căpătat o anumită anxietate pentru că au 
! cul acesta de a spune: nu mă judeca, nu mă judeca… adică se asteaptă deja să fi e 
judecați și mi se pare că deja formăm niște roboți, adică dacă te uiți în jurul tău toți 
au cam același comportament, același ! p de reacții… și asta mi se pare cea mai mare 
barieră, faptul că adulții și alte generații înaintea noastră nu sunt în stare să aprecieze 
noul și tot ! mpul ne impun un anumit s! l pe care trebuie să îl adoptăm.“

•  „noi ! ndem foarte mult să judecăm după aparențe și nu ajungem să cunoaștem 
foarte bine o persoană înainte de a ne forma o imagine, adică mi s-a întamplat să 
judec și să fi u judecată“

•  „eu am făcut o mare, mare pros! e, pe care nimeni nu se aștepta c-aș fi  facut-o și 
cred că de atunci și-au schimbat părerea despre mine. Și acum sunt la o limită, între 
a avea încredere în mine și nu. Mama e mult mai de treabă și mai deschisă și ea are 
încredere în mine, dar tata are anumite… e foarte infl uențabil. Depinde de ce fac 
eu, sau ce aude el că fac sau alte păreri, ce păreri au oamenii despre mine.“ (focus 
grupuri)

– Difi cultatea de a regla, a găsi un echilibru între standardele interne și părerile celorlalți

•  „este stresant pentru că trebuie să fac totul bine, sau cum se așteaptă oamenii ca 
să nu le pierd încrederea sau să nu aibă o părere proastă despre mine. Înainte 
conta foart e mult pentru mine ce credeau oamenii, acum nu mai contează așa de 
mult.“

•  „când eram mică nu-mi pasa deloc cum mă îmbraca sau așa… puteam să zic orice… 
nu-mi păsa… acuma parcă îmi pasă mai mult de ceilalți, să zic ceva greșit, părerea 
celorlalți este mai importantă decât ce vreau eu, adică ar trebui să mă ghidez după 
ce vreau eu, nu după ce zic ceilalți, nici după ce gândesc ceilalți sau să mă preocupe 
acest lucru. Mi-e frică să nu creadă asta despre mine… poate e adevarat… doar că 
mi-e frică să creadă asta…“

•  „E foarte important, prac! c trebuie să găseș!  oameni care cred în ! ne și care te 
încurajează, nu care îți dau în cap la fi ecare reușită și nu se bucură pentru ! ne“ 
(focus grupuri)

–  Aspectele personale, punctele slabe sau de remediat, vulnerabilitățile personale, 

incapacitatea de a face diferențe, relațiile

•  „să nu mai fi m așa vulnerabili, să ne maturizăm“ (focus grup)

•  „să con! nui să fi u așa cum sunt pentru că sunt mulțumită deocamdată de mine, 
chiar dacă mi-ar plăcea să nu mai fi u așa irascibilă și sensibilă.“
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•  „punctele mele slabe ar fi  că uneori mă panichez mai ușor, uneori mai… mai fac 
anumite griji pe care nici eu nu vreau să mi le fac, dar totuși se întâmplă și uneori 
stau cu anumite persoane care ș� u că pentru mine nu este bine, adică ș! u că nu 
este bine să stau cu anumite persoane, dar totuși eu o fac. Și cam atât.“

•  „să încerce [cineva] să-mi arate ce este bine și ce este rău, pentru că fi ind adoles-
centă… În general adolescenții nu deosebesc binele de rău.“

•  „am avut și eu un punct slab: prietenul meu“ (interviuri)

Strategiile rezolu� ve legate de problemele din adolescență

Puși în fața unor probleme, cu nevoia unor soluții legate de anumite bariere, adolescenții 
au la îndemână anumite strategii:

– transferul problemei la alții

•  „la o problemă ori începi să plângi în mod invariabil, ori îți foloseș!  puterea de 
persuasiune ca să pui pe cineva să se confrunte cu problema“

– comunicarea pentru iden! fi carea unor soluții

•  „cred că cel mai bine ar fi  când ne confruntăm cu o problemă să recurgem la comu-
nicare“

•  „mă lași în club? Nu. Ce mă fac și am început.Tot ! mpul sunam și le explicam cu 
cine sunt, le dădeam numerele de telefon să ș! e absolut totul despre mine. Adică 
eu în momentul în care le-am câș! gat încrederea și-au dat seama că pot să mă lase 
singură. Și atunci adolescența mea a devenit mult mai interesantă.“

– refuzul problemei

•  „îi dam block. Îi dam block sau îi dăm mute“

•  „stopam“

– conduita ac! vă

• „…o rezolvi“

– ges! onarea emoțiilor

•  „mie nu-mi place că atunci când trebuie să mă enervez, nu mă enervez și când nu 
trebuie mă enervez. Sunt fi x invers. A mers odată unu’ în spatele meu și îmi venea 
să-l bat. Și nu făcuse nimica. Nu ș! u, a fost așa un moment… Adică dacă dau în 
cineva, îmi dau seama că am greșit și îmi pare rău. Nu realizez. Poate e și din cauza 
boxului. Agresivitatea…“

– in! midarea, agresiunea, aderarea la găș! 

•  „pun frații mei să se ducă la școală, să facă… îl amenință cu bataia sau îl bate“

•  „când cineva mă jignește îmi apare ceva pe față și nu pot să rezist. Când ș! i că îți 
permiți cu el – că și tu zici și zice și el la fel e altceva. Dar când ș! i că e nervos el pe 
! ne și te înjură de morți, de familie, eu unu’ nu pot să stau. Mă enervez, îl înjur, 
poate dau și-n el.“ (focus grupuri)

Alte aspecte listate de adolescenți legate de a� ngerea potențialului personal

– Raportarea la modele

Pentru unii dintre adolescenți misiunea personală, scenariile legate de ceea ce îsi doresc 
să ajungă în viață ca adulți, sunt puternic mo! vatoare și percepute de ei ca ideal de reușită în 
viață. Uneori, modelele de viață sunt puncte de plecare pentru misiunea lor personală.
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Pentru unii adolescenți modelele sunt cei din familie. Observațiile adolescenților față de 
aceș� a îi transformă în modele: „bunicii mei sunt modele pentru mine, pentru că, chiar dacă ei 
au o defi ciență, sunt surdo-muți, au reușit să-și contruiască o viață împreună și au excelat 
în carie rele lor și au o viață foarte frumoasă și se iubesc și sunt fericiți. Și pur și simplu mă 

inspir ă asta, să dau ce e mai bun din mine să fi e fericiți, să fi u și eu fericită și pur și simplu 

mă inspir ă să devin mai bună.“ (focus grup)

Părinții reprezintă cel mai adesea modele pentru diferite caracteris� ci percepute de 

adolescenți: „mama, din toate punctele de vedere, caracterul ei, cu câtă forță muncește. Adică 

găsește partea plină a paharului în orice și o văd ca pe o adevărată luptătoare, a trecut prin 

multe pînă la urma urmei. Și o apreciez“ (interviu).

Profesorii reprezintă și ei modele: „de exemplu, doamna profesoară de chimie pe care am 

avut-o în generală, a fost și este un model pentru mine și cred că și pentru ceilalți copii și colegi 

din școala mea. Pentru că, de fi ecare dată când aveam ore cu dânsa, mereu ne explica dincolo 

de chimie, ne explica și ce înseamnă să te descurci în viață și toate problemele, să spun așa, care 

apar în viață.“ (interviu) „[Profesoara] pentru că m-a ajutat foarte mult și din clipă când m-a 

cunoscut a fost un sprijin pentru mine și discut foarte multe ches� i cu dânsa și când stăm îm-

preună râdem… adică e o relație de prietenie. Nu chiar e o relație de un profesor și un elev. 

E prietenie și discutăm diverse ches� i și mă simt bine“. (interviu)

Sunt adolescenți care au opinii diverse legate de lipsa modelelor:

•  „eu nu simt treaba asta cu modelele, adica sunt de părere că trebuie să-ți trăieș�  

viața asta ca � ne și nu ca altul, că el și-a facut viața lui și tu îți faci viața ta și asta 

este diferența între el și restul lumii“

•  „nu trebuie să încerci să ajungi ca anumite persoane că nu o să reușeș� , o să fi e 

doar o imitație, poți să realizezi mai mult încercând să profi ți de ceea ce ai decât de 

ceea ce ai vrea să ai“

•  „nu are rost să ai modele decât într-o mică măsură și să nu încerci să fi i ca altcineva“

•  „eu nu am un model nici în viaţă… adică nu am un model în general, consider că 

propriul meu model aş vrea să fi u tot eu“

•  „eu îmi iubesc familia pentru că mă înţelege, pentru că mă lasă să experimentez 

lucruri noi şi nu am niciun idol, îmi place să fi u eu şi atât.“

•  „nu aș vrea să urmez modelul din familie deoarece nu vreau să am certuri sau alte 

ches� i care s-au petrecut la mine în familie, pentru că au rămas ca amin� ri neplăcute 

și nu vreau ca în viitor, amin� rile copiilor mei să fi e la fel, vreau să fi e ceva diferit.“ 

(focus grupuri)

– Raportarea la situații/ experiențe considerate a fi  esențiale în adolescență

Adolescenții apreciază anumite situații de viață ca puncte de co� tură. Acestea au rolul 

de insight, de reorientare în perioada adolescenței. Momente de acest gen sunt punctate de 

adolescenți în legătură cu:

– îmbunătățirea relațiilor cu părinții

•  „cred că cel mai important moment pozi� v a fost schimbarea comunicării dintre 

mine și mama „(interviu)

– intrarea la liceu, separarea de familie, de frați

•  „o întâmplare din viața mea care m-a rupt oarecum de monotonia de până acuma, 

a fost când am intrat la liceu. Deci eu sunt sora geamană și până atunci am fost 
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amândoua nedezlipite. În liceu am intrat în clase diferite și oarecum ni s-au împărțit 

prietenii, obiceiurile. Eu mă purtam într-un fel, ea în felul ei. Nu veneam acasă în 

acelasi � mp, eu veneam la școală, ea pleca… a fost ceva pe cont propriu, a fost o 

schimbare măreață în viața nostră. Cam asta schimbă un om“. (focus grup)

– noile contacte și ac� vități

•  „ac� vitatea când m-am cunoscut cu voluntarii, în care m-am simțit foarte bine 

pentru că au fost persoane diferite și ca și caracter și personalitate și tot și am cu-

noscut foarte multe � puri și nu mă așteptam ca acele � puri de persoane să facă 

voluntariat și să le placă atât de mult să ajute. Și tot ce am afl at despre ele, mi-au 

deschis adică orizonturi noi cum ar veni“. (interviu)

•  „când am cunoscut persoane noi…să fi m uniți, să fi m o echipă“. (interviu)

– descoperirea vocației

•  „ușor, am început să jucăm în teatre, am avut premieră, pe urmă am început să 

mergem în turnee, eram foarte entuziasmați, era ceva wow pentru noi, pentru 

că nu ni s-a întâmplat așa niciodată în viață noastră și pe urmă am lucrat mult, mai 

mult și am ajuns unde suntem acum. Ceva frumos, este o experiență de viață pe 

care mulți au dori-o să o aibă.“ (interviu)
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CUM VĂD ADOLESCENTELE 
ŞI ADOLESCENŢII RELAŢIA 
CU FAMILIA LOR ŞI SITUAŢIILE DIFICILE 
CARE AFECTEAZĂ FAMILIA?

Cât de importantă este relaţia cu familia în adolescenţă?

Relația cu familia pare a fi  foarte importantă în adolescență, atât pentru fete, cât și pentru 
băieți, fi ind constantă în relatările lor și părând a avea o infl uență semnifi ca& vă asupra modului 
în care aceș& a trec, mai mult sau mai puțin furtunos, prin această etapă de viață.

Adolescentele și adolescenții respondenți în cadrul interviurilor și focus grupurilor trăiesc 
în structuri foarte diverse de familie, în care rolurile parentale sunt jucate de fi guri mul& ple. 
Realitatea familială este complexă, în multe dintre cazuri, iar rolurile parentale pot fi  deținute 
de o varietate de persoane, de la părinții biologici care cresc copilul împreună până la părinții 
separați, care cresc copilul alături de un nou partener/o nouă parteneră, la părinții care își cresc 
singuri copiii, în special mame, până la bunici, unchi și mătuși, familii ex& nse etc. În unele cazuri 
chiar adolescentele intervievate (în mult mai puține cazuri adolescenții) reprezintă fi guri paren-
tale pentru frații și surorile de vârste mai mici, preluând în mare măsură atributele de părinte și 
toate sau majoritatea sarcinilor asociate.

Relația pozi& vă, stabilă, constantă și bazată pe recunoașterea ca individualitate, precum 
și pe recunoașterea debutului delimitării și separării adolescentei sau adolescentului de către 
famile sunt văzute ca fi ind foarte importante și subliniate adesea în interviuri și în focus grupuri. 
Una dintre zonele confl ictuale și care produce confuzie este însă aceea în care adolescenții 
resim t ambiguitate și ambivalență din partea adulților, fi e părinți, fi e alte rude, acestea tradu-
cându-se, pentru unii dintre ei, prin faptul că maturizarea este recunoscută și susținută prin 
alocarea unor sarcini și responsabilități noi, dar este în același & mp și puternic negată sau igno-
rată de către aceiași adulți, prin limitarea & purilor de decizii pe care le pot lua adolescenții și 
adolescentele sau prin desconsiderarea capacității lor de a lua decizii, inclusiv decizii care vi-
zează propria persoană – alegerea unui anumit & p de carieră, a unor prieteni anume, a unor 
pasiuni, a unui s& l ves& mentar, a modului de a petrece & mpul liber etc.

Structura familiei, numărul de membri, mediul de rezidență nu au apărut în cercetare 
drept indicatori pentru nivelul mai crescut sau mai scăzut în care familiile respec& ve sunt susți-
nătoare și hrănitoare sau, dimpotrivă, toxice sau violente pentru adolescenți. As' el, regăsim 
familii descrise ca având un nivel crescut de apreciere, toleranță, iubire sau respect indiferent 
dacă este vorba despre familii ex& nse, monoparentale sau formate din cei doi părinți biologici 
și copiii lor, după cum aceleași & puri de familii pot fi  marcate, la nivelul relațiilor dintre mem-
brii, de tensiune, confl ict, violență, neglijență etc. Prin urmare, din relatările par& cipantelor și a 
par& cipanților la acest studiu, ceea ce vulnerabilizează nu sunt & pul de familie, structura aces-
teia, numărul de membri, ci modul în care sunt construite, ges& onate și negociate relațiile de 
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familie, fl exibilitatea acestor relații, capacitatea de a integra în mod sănătos dezvoltările, trans-
formările, dar și provocările aduse uneori de vârsta adolescenței.

Ce � p de comunicare cu familia apreciază adolescentele şi adolescenţii?

Comunicarea cu adulții semnifi ca" vi pentru ei, cel mai adesea persoane din familie, reies e 
drept o nevoie importantă a adolescentelor și adolescenților: „Unul dintre lucrurile care mă 
bucură pe mine este să îi văd mereu pe părinți aproape, să nu se întâmple ceva rău cu ei sau 
să mă cert des cu ei, să nu mai pot vorbi despre mine, despre prieteni, eu mereu le povestesc 
părinților despre cercul meu de prieteni. Am o relație foarte deschisă cu ei. Nu se întâmplă 
să ne certăm foarte des sau dacă ne certăm, e dintr-o problema mai minoră. Adică nu foarte 
gravă. Și sunt lucruri care părinții le înțeleg despre mine și ș" u totul“ (interviu). Însă, în opinia 
par" cipantelor și a par" cipanților la interviuri și focus grupuri, aceasta nu se poate petrece 
oricum, ci în condițiile în care adulții recunosc etapa de viață în care se situează adolescenții 
și o tratează ca atare, recunoscând-o drept etapă în procesul de creștere și maturizare, fără a 
încerca să impună acestora " pare de gândire și comportament, fără a se concentra exclusiv 
asupra școlii și a rezultatelor școlare, asupra riscurilor aduse de maturizare și fără a u" liza mo-
dalități de comunicare inadecvate, care au fost poate folositoare la vârstă mică, însă care sunt 
neadaptate în prezent.

Deschiderea adulților, în special în momente complicate, de cumpănă pentru adoles centă 
sau adolescent, în momente marcate de fragilitate emoțională sau de difi cultăți diverse, este 
chiar în mai mare măsură apreciată și dorită, părând că tocmai acestea sunt considerate a fi  mo-
mentele în care susținerea și acceptarea sunt testate, puse la încercare: „[mama] s-a descurca t 
tot " mpul singură, a reușit să facă multe lucruri bune, și să aibă grijă și de mine, cu toate că nu 
sunt un copil tocmai ușor de crescut. I-am scos mulți peri în cap, dar totuși e foarte calmă când 
vorbește. Și când se ceartă, ea nu se ceartă cu mine, eu mă cert cu ea. Ea se uită la mine și spune: 
da, măi, OK. Și e așa calmă tot " mpul și încearcă să mă ajute și pe mine. Și eu nu o prea bag în 
seamă. Ea încearcă“ (focus grup). Toleranța crescută la nevoile emoționale ale adolescentelor, 
răbdarea și capacitatea de a aștepta, preocuparea neintruzivă pentru starea acestora și iden" -
fi carea unor modalități alterna" ve de a comunica și de a sprijini sunt, din nou, menționate 
drept modalități pozi" ve de a oferi suport în relația parentală: „depinde de stările mele, doresc 
să stau și singură, dacă se poate să stau singură. Mi s-a întâmplat să stau vreo câteva zile sin-
gură, singură, nici la masă nu mâncam cu ei, vream să fi u doar singură, și mi-au respectat decizi a. 
Mama a fost îngrijorată și zicea că poate intru în depresie, nu vorbeam cu ea în față, îmi trimitea 
mesaje pe telefon sau pe bilețele, tot așa îi răspundeam, și mi-am revenit“ (interviu).

Ones" tatea este, de asemenea, ceea ce întărește sen" mentul de a fi  recunoscut, accepta t 
ca „aproape adult“: „cu părinții mă înțeleg bine și mama îmi este o bună prietenă, vorbesc cu 
ea orice, îi spun orice, când sunt probleme în familie vine și-mi spune, când sunt probleme la 
școală mă duc eu și îi spun, suntem adevărate prietene“ (interviu). De asemenea apreciată este 
capacitatea adulților de a recunoaște contextele noi cu care adolescentele se pot confrunta și 
în care se pot regăsi, trecând peste posibile tabuuri, temeri și limite personale și asigurându-le 
pe acestea că familia rămâne mediul protec" v și de siguranță, indiferent de situație: „când 
eram mică se vorbea cu mine ca cu un copilaș mic. Acuma a început mama… chiar de când am 
trecut în clasa a V-a mi-a spus cu ce se mănâncă totul, cum se face, mi-a zis despre lume, mi-a 
spus despre foarte multe și dacă am ceva, o nelămurire, trebuie să-i zic, dacă se ia cineva de mine, 
vin acasă și spun, mi-a spus că orice mi se poate întâmpla, când sunt ș" rile astea la televizor 
de te dau pe spate, tot " mpul mi-a zis, nu face așa, dacă ți se întâmplă ceva și nu ai telefon, vii 
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acasă, să nu-ți fi e teamă, chiar dacă te amenință să nu spui, să spui, pentru că ei sunt părinții 
mei și ar face orice să mă protejeze.“ (interviu)

Deși par a fi  deranjate de intruziunea adulților în viețile lor atunci când aceasta se petrece 
într-un mod prea constrângător și care limitează spațiul personal de decizie și individuarea, 
există multe situații în care adolescentele menționează importanța sprijinului familiei în proce-
sul de a înțelege lumea, de a acorda sens lucrurilor care se petrec, de a primi o perspec� vă 
alter na� vă, o opinie a altcuiva: „în primul rând să-i spună cum să se comporte în societate, să 
fi e civilizată, să fi e decentă, să nu aibă un caracter sau un limbaj vulgar, să fi e o fi re sociabilă, nu 
închisă, să facă ce-i place, ce nu-i place să nu facă dacă nu vrea, să vorbească cu mine orice, 
despre orice, dacă are o nelămurire să vină să mă întrebe dacă i s-a întâmplat ceva, să vină 
să-mi spună, cum face și mama cu mine“ (interviu). A fi  auzită, ascultată, înțeleasă are, de 
aseme nea, numeroase valențe pozi� ve: „ este o relație foarte bună chiar dacă mai există mo-
mente tensionate între noi, suntem uniți, ne înțelegem, îmi dau sfaturi de fi ecare dată când am 
nevoie… și mă ascultă. Asta e cel mai important“ (focus grup)

A te putea situa în familie pe poziții egale, în care oricare dintre părți poate greși este un 
alt element care permite de fapt existența unei comunicări deschise, permisive: „păi în primul 
rând să vedem care este problema la acea persoană. Cum a fost și la el problema cu părinții, 
ar fi  trebuit să vorbească cineva cu ei. Să comunice cu ei, să vadă unde greșesc ei, și la fel și el…“ 
(focus grup). În contrapondere, sunt menționate situații în care a avea un cuvânt de spus sau 
a comunica o opinie proprie nu sunt binevenite în relația cu unii dintre părinți: „Tata e mai așa… 
deci nu prea ai voie să îi întorci lui vorba“ (interviu).

Ritualurile de familie par să fi e apreciate de către unele adolescente pentru că dezvoltă 
contexte de comunicare și de apropiere, subliniind unitatea familiei și sen� mentul de aparte-
nență și valoare ca parte a acesteia: „…în familia mea nu există violență, nu există limbaj vulgar, 
tot � mpul se vorbește frumos, când ne strângem la masă, ne strângem toți, nu mănâncă unul 
peste o oră, unul peste o oră, unul mai înainte. Am încercat tot � mpul să fi m toți, dacă un mem-
bru al familie vrea să stea două ore la masă, dacă nu trebuie să plecăm sau nu avem nevoie să 
ajungem undeva, toți stăm două ore la masă, și sunt părinți ideali pentru mine. Îmi place foarte 
mult de ei, și de mama, și de tata, și i-aș urma în viață. Aș face ce au făcut ei, poate nu și în 
viața socială să zicem, eu aș vrea ceva mai mult“ (interviu).

Ce � puri de difi cultăţi în comunicarea cu familia 

menţionează adolescentele şi adolescenţii?

Există și par� cipante și par� cipanți la interviuri și focus grupuri care menționează difi cul-
tăți în comunicarea cu părinții, unele dintre ele specifi c apărute chiar în perioada adolescenței. 
Adesea în discursul acestora, difi cultățile sunt prezentate în conexiune cu bariere care țin fi e de 
copil (rușine, greutatea de a aborda anumite subiecte în discuțiile cu părinții, dorința de a se 
distanța de părinți și de a lua mai multe decizii pe cont propriu, fără infl uență etc.), fi e de părin-
te (lipsă de disponibilitate, rigididate sau impunerea de reguli foarte stricte, evitarea anumitor 
subiecte relevante pentru provocările vârstei, lipsă de � mp, concentrarea exclusivă a comuni-
cării asupra rezultatelor școlare etc.).

În ceea ce privește barierele proprii de comunicare și relaționare, adolescentele și adoles-
cenții menționează, de exemplu:

–  difi cultatea de a se deschide, în special în contextul prezenței unor părinți care impun 
limite și reguli stricte și care dau adolescenților sen� mentul că o discuție onesta, lipsită 
de judecată sau consecințe nu ar fi  posibilă.
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 „Nu prea mă pot eu deschide așa adică…am încercat și mama e mai severă. Nu prea 
acceptă anumite ches� i…“ (interviu)

–  difi cultatea de a se deschide percepută în stânsă legătură cu etapa de viață traversată, 
adolescența, în care spațiul in� m este în mai mare măsură valorizat și nevoia este aceea 
de separare, de menținere a unei distanțe mai ample.

 „Suntem în casă doar trei, eu, mama și tata, adică ne înțelegem bine. Nu sunt certuri, nu 
sunt discuții, dar nu mă simt… nu ș� u… eu nu prea mă deschid așa. Nu discut foarte mult. 
Dar în rest e bine.“ (interviu)

 „În perioada aceasta nu prea mă simt chiar așa confortabil să vorbesc cu ai mei despre 
toate lucrurile care mi se întâmplă. Numai despre școală, atât pot vorbi. Și, mai mult ce 
discut, discut cu mama. Tată fi ind tot � mpul plecat nu prea discut cu el despre ches� ile 
mele personale.“ (interviu)

–  rușinea, în special cauzată de provocările noi: intrarea într-o nouă etapă din punct de 
vedere al dezvoltării psihosexuale, creșterea intereselor de natură roman� că, apariția 
primelor relații de cuplu.

  „Este mai greu să comunici acum, nu poți să le spui toate problemele, cum s-ar spune, 
înainte puteai să le spui tot. Nu aveai nicio jenă. Acuma îți e și rușine și nu poți să le co-
munici.“ (interviu)

  „Eu cu părinții mei nu sunt niciodată deschisă și nu cred că voi fi  vreodată. Mi se pare 
foarte ciudat să discuți foarte multe lucruri cu ei, chiar dacă mama ș� e mai multe…“ 
(focus grup)

„Mie mi-e rușine să-i zic!“ (focus grup)

În ceea ce privește barierele percepute ca fi ind ale părinților/venind dinspre părinți, ado-
lescentele și adolescenții oferă exemple de situații precum:

–  controlul, preocuparea excesivă a părinților pentru viața adolescentului/adolescentei, 
nepermițând sau limitând foarte mult ac� vitățile și relațiile în care acesta/aceasta se 
poate implica.

„Când ajung acasă mă sună din 20 în 20 de minute.“ (focus grup)

„Eu nu sunt de acord cu ches� ile astea. Să aibă grijă de ea, într-adevăr, dar nici să stea 
cuminte, că nu poți să ții un copil să stea legat tot � mpul.“ (focus grup)

„Nici eu nu aș vrea să-i impun ceva, pentru că daca îi interzici face mai rău.“ (focus grup)

„Eu încă sunt la faza cu acceptarea. Că nu am voie să ies din casă și nu mi se dau bani, stau 
între 4 pereți. Săraca de mine.“ (focus grup)

Pe de altă parte, există și adolescente pentru care lipsa limitelor nu este văzută drept 
aspect pozi� v al relației, fi ind mai degrabă percepută drept interes scăzut și chiar lipsă de pro-
tecție: „Acum, că mă vede mai mare, [mama] îmi spune că mă pot descurca și singură, că nu mai 
am nevoie de ajutorul ei, și din contra, mi se pare că acum am mai multă nevoie. Păi, de exem-
plu, după școală sau… nu ș� u… niciodată nu mă întreabă dacă ies, nu mă întreabă cu cine ies, 
unde merg. Dacă îi spun că merg afară, la ea e totul OK. Da. Sau, de exemplu, nu mă sună, nu 
mă întreabă pe unde sunt, și dacă o sun eu îmi spune că o stresez…“ (interviu)

–  așteptările foarte crescute, adesea în legătură cu par� ciparea școlară, cu rezultatele 
școlare și cu planurile de viitor.

„E stresant că au foarte mari așteptări de la noi.“ (focus grup)
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–  lipsa de disponibilitate, de � mp sau difi cultățile în abordarea unor subiecte legate de 
maturizarea adolescenților, cu aspectele pe care le implică (interese roman� ce, intra-
rea în relații).

 „Da… tata, mie mi se pare că el cam evită să vorbească cu mine, chiar sunt aproape sigură 
de asta, pentru că eu îl sun și îi spun: hai să bem o cafea. Aaa, nu vreau, c-am băut. Ajung 
acasă, e în pat. Mi se pare că refuză să comunice. Lui îi e frică de anumite subiecte. Asta 
i-a spus lui mama și ea mi-a spus și mie. Efec� v nu vrea, evită. Ăsta e sen� mentul meu.
Păi mie mi se pare normal ca tatăl să fi e îngrozit de subiectul băieților.
Ai noștri sunt foarte îngroziți.“ (focus grup)

„Eu cu tata pot să comunic doar în mașină, e singurul moment în care aude.
Mie îmi spune să tac în mașină, ca să asculte motorul.“ (focus grup)

–  poziționarea în relație de concurență, de rivalitate cu adolescenta

 „Da, da, ca în serialele alea americane, în care se bat una cu alta, care e mai bună, care 
ia ul� ma pereche de pantofi . Cam așa e relația mea cu mama. Și de asta cred că nu poate 
să fi e o comunicare așa de bună.
Mama își ia pantofi i special mai mari, ca să îmi vină și mie.“ (focus grup)

Ce nevoi de comunicare şi relaţionare cu familia 

menţionează adolescentele şi adolescenţii?

Adolescentele și adolescenții par� cipanți la cercetare au vorbit atât despre nevoile pe 
care le-ar avea de la comunicarea și relaționarea cu familia, cât și despre lucruri pe care le va-
lorizează, pe care le percep în prezent drept importante și pe care le-ar transmite, în viitor, 
copiilor lor ajunși la vârsta adolescenței. Nevoia de a primi afecțiune din partea părinților este 
menționată de către o adolescentă drept esențială, ea diferențiind-o pe aceasta de grija părin-
ților pentru împlinirea nevoilor materiale de bază ale copiilor (hrană, îmbrăcăminte): „Consider 
că cea mai bună și cea mai esențială componentă a adolescenței și care afectează adolescenții 
din ziua de astăzi sunt părinții. Pentru că cu ei creș�  și consideri că ei sunt responsabili pentru 
creșterea noastră. Și avem nevoie multă de afecțiune când suntem în adolescență. De aceea cei 
mai mulți își fac prieteni… pentru că nu au acasă parte de mai multă afecțiune. Părinții, mulți, 
se bazează pe nevoile de baza. Să mănânci, să te îmbraci, dar uită cea de-a două componentă 
care este afecțiunea și să interacționezi cu copilul tău, să vorbeș�  cu el, să îi asculți problemele 
și să îl îndrumi“ (interviu). O alta par� cipantă menționează că lipsa iubirii părinților afectează 
nega� v starea emoțională a copiilor adolescenți, făcându-i pe aceș� a să se simtă izolați, singuri, 
subliniind, în același � mp, că iubirea dintre părinți ajută, de asemenea, copiii să se simtă iubiți, 
în siguranță, parte a unei familii sănătoase și funcționale: „Păi, normal, singurătatea. Mulți dintr e 
adolescenți se simt singuri tot din cauza părinților. I-aș oferi fe� ței mele dragoste. Și… se spune 
că cel mai bine ca să… cum era asta.. .ca să vadă copilul tău că îl iubeș� , iubește-l pe soțul tău. 
Este important să fi e o conlucrare.“ (interviu)

În ceea ce privește nevoile principale de la comunicarea și relaționarea cu părinții, dinco-
lo de a primi afecțiune, adolescentele și adolescenții par� cipanți la interviuri și focus grupuri au 
enumerat și:

–  transmiterea de informații legate de maturizare, inclusiv în sensul schimbărilor care 
survin la nivelul corpului, precum apariția menstruației, în cazul fetelor, dar și de infor-
mații privind relațiile cu un potențial partener/o potențială parteneră de cuplu, începe-
rea vieții sexuale, pregă� rea pentru o relație etc.
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 „I-aș spune despre ches� ile pubertății, schimbările astea… Pentru că ar trebui să fi e pre-
gă� te la momentul ăla, să nu se trezească așa, că părintele nu-i spune nimic. La 12 ani, de 
exmplu, îi vine ceva roșu. Despre asta ar trebui să discute părinții cu ei, în special mama“. 
(interviu)

 „Ele crescând, de exemplu acum cu adolescență, despre corpul lor, să dezvolte acest su-
biect cât mai mult“. (interviu)

 „Da, ce subiecte, păi… despre băieți. Subiectul căutat… nu căutat, care este foarte discuta t 
și așa… băieții că… băieți. Sunt foarte… și ei au probleme în familie și se apropie de o fată 
și nu eș�  matur să ai o relație, și așa apar depresiile. Depresiile la ambii adolescenți, care 
duc înspre foarte rău, chiar sinucideri. Da, despre băieți și riscurile care sunt. Să îți faci 
o relație cu un băiat, despre prieteni…“ (interviu)

 „Important este să poți să vorbeș�  cu copilul tău orice. Nu chiar orice. Că nu o să vină să 
zică tot ce face, dar să ș� e că dacă are o problema, să vină să zică. Ar trebui vorbit foarte 
mult despre sexualitate, pentru că este tratată că un cancan, când este ceva normal, și 
copilul ar trebui să fi e învățat că e ceva normal, că nu trebuie să privească asta că pe ceva 
uau… și fi ecare părinte ar trebui să își educe copilul în așa fel încât să nu ajungă la școală 
să îți vorbească la biologie despre aparatele reproducătoare și ei să înceapă să râdă. Asta 
este cea mai… o ches� e pe care o observ pentru că este o lipsa de educație, că nu se 
vorbește deschis despre asta acasă“. (interviu)

 „Am avut mereu sprijinul mamei. Adică, chiar dacă se întâmplă să cunosc un băiat și am 
început să îl plac și nu s-a putut să am o relație cu el, mama m-a sfătuit să îl las, să nu 
plâng, să nu sufăr, că o să se găsească alți băieți chiar mai buni, să nu fi u niciodată supă-
rată“. (interviu)

–  preocuparea constantă pentru a face ac� vități împreună, la care să par� cipe toți mem-
brii familiei, inclusiv ca prilej de a afl a despre lucrurile care se petrec în viața de zi cu zi 
a fi ecăruia

 „Să aibă ei grijă de adolescenți. Să fi e așa, o oră, în care să zic așa, la masă, dacă vine fata 
târziu, ce se mai întâmplă, sau băiatul. O oră dacă vrea familia să vorbească așa cu toți. 
Ce se întâmplă, să văd anumite ches� i, să îi cheme. Vrea să facă așa un desert și să facem 
cu toții, m-ar încânta și pe mine“. (interviu)

–  poziționarea părinților în rol de ascultător mai degrabă decât de judecător sau impunător 
al regulilor, oferirea de � mp și atenție copilului adolescent, încercarea de a-l cunoaște

 „Dar și părinții să încerce să ne înteleagă mai mult, să ne acorde mai multă atenție, să lase 
lucrurile care cred că sunt mai importante pentru ei, să le lase de o parte și să încerce să 
ne înțeleagă mai bine, să vorbească mai mult cu noi.“ (interviu)

 „Aș încerca să vorbesc foarte mult, să îi cunosc prietenii. Pentru că îl infl uențează la fel de 
mult mediul în care trăiește cum îl infl uențează și cum este crescut acasă. Astea sunt su-
biecte care nu se discuta destul… mama vine și îmi zice că nu îmi mai spune ce ai făcut 
la școală. E o problemă, o să o rezolvi și pe aia, zi-mi ce faci tu în rest. Nu ce faci la școală, 
că nu e viață doar ce faci la școală“. (interviu)

–  evitarea comparațiilor propriului copil, a potențialului și a rezultatelor sale cu cele ale 
unui alt copil, realism în ceea ce privește calitățile și capacitățile acestuia, fără a impune 
adolescentului dorințe sau aspirații care sunt de fapt ale părintelui, fără idei precon-
cepute despre drumul pe care ar trebui să îl aleagă adolescentul în viitor
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 „Le-aș spune că adolescența este faza în care te dezvolți și să nu îți pierzi � mpul, să te 

dezvolți pe � ne, să te cunoș�  pe � ne, să nu pierzi � mpul să vezi ce fac alții, să analizezi 

ce ai greșit tu, ce poți să faci că să schimbi ce ai greșit tu. Și să nu se axeze nici părinții, nici 

copiii, pe niște rezultate raportate la alții. Să se axeze doar pe ce au făcut ei față de cât 

puteau să facă, nu față de cât a făcut cutărică. Să se axeze pe ei, e cel mai important. 

Că dacă ai probleme și nu ai cu cine să discuți, nu cauți singur răspunsuri, nu ai cum să 

rezolvi nimic. Asta e cel mai important. Să pui întrebări sau să cauți singur răspunsuri, 

dacă nu ți le dă cineva. Pentru familiile lor nu ș� u. Pentru familiile unor adolescenți cred 

că cel mai important este să îl susțină în ceea ce vrea să facă, nu trebuie să rămână preju-

decata că copilul meu trebuie să facă aia, dacă eu am făcut așa. Copiii trebuie susținuți în 

așa fel cum pot ei. Poate el nu se dezvoltă așa cum vrei tu. Poate se dezvoltă mai mult 

decât crezi tu. Trebuie să îl susții, asta e cel mai important pentru părinți. Pentru copii, 

chiar dacă nu au susținere, important e să aibă încredere și să se axeze să își construiască 

o personalitate și o experiență a lor, o cultură generală, în loc să se axeze pe alte lucruri 

mai puțin importante“. (interviu)

Care sunt persoanele din familie care reprezintă modele 

pentru adolescenţi?

Mulți dintre membrii familiei foarte apropiate sau ex� nse au fost numiți drept model de 

către par� cipantele și par� cipanții la cercetare. Mama apare adesea as! el indicată, însă o part e 
dintre adolescenți consideră că modelul lor este tatăl, bunicul și bunica, unchiul, mătușa sau, 
în alte cazuri, rude de vârste apropiate, precum frații și surorile sau verișori. Baza, mo� vația 
alegerii drept model are adesea legătură cu modul de raportare la copii, cu capacitatea de a face 
față provocărilor foarte difi cile ale vieții (în special în cazul mamelor), de a se dezvolta în pofi da 
unui start mai puțin favorabil, cu reziliența, disponibilitatea și previzibilitatea.

Făcând o analiză a portretului mamei-model pentru fetele adolescente, dar și pentru băie ții 
adolescenți par� cipanți la focus grupuri, putem observa că adesea alegerea în ceea ce o privește 
pe mamă este in� m conectată cu faptul că mama este aceea care rezistă și apare puter nică în fața 
multor difi cultăți de viață, care pot deriva din situații de sărăcie profundă sau resurse foarte limi-
tate, de abuz și violență în cuplu, de muncă istovitoare, în condiții foarte grele, de părinte singur, 
care trebuie să împlinească, în viziunea adolescenților, dublu-rol, de mamă și de tată.

 „Pentru că ea e mai… foarte muncitoare. Muncește foarte mult la serviciu, ține casa, 
fami lia, pe noi. Bine, și tata ar fi  model pentru că se duce la muncă, dar parcă tot mama 
e model“. (focus grup)

„Na, mama lucrează, aduce mâncare acasă…“ (interviu)

„O apreciez pe mama și aș vrea să iau de la ea curajul cu care trece prin toate“. (interviu)

 „În rol de tată.. .mă ceartă când întârzii acasă, sau îmi repară lucrurile, dacă am de reparat 
ceva, sau mă ajută, iar în rol de mamă îmi da sfaturi prieteneș� , la problemele cu băieții 
sau…“ (interviu)

 „Mama. Pentru că a luptat și e puternică și am învățat toată puterea să o iau de la ea, că 
ea întotdeauna, când am o problemă sau ceva în școală… la momentul actual, ea îmi 
spune nu poți să faci… gândește pozi� v, eș�  bună, îmi da și încredere și e foarte luptă-
toare în ceea ce vrea. Ea luptă pentru familie, pentru copii, pentru noi și eu nu ș� u… 
mama e modelul meu din familie“. (interviu)
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 „Mă ajută în con� nuare. Dacă am un necaz, mă duc la ea, nu mă duc la nimeni. Mama 
e cea mai bună mama. Ne ajută pe toți. Dacă ș� e că vrem ceva, face pe dracu în patru și 
ne dă ce ne dorim noi“. (interviu)

Pentru modul în care a făcut față adversităților, încă de la o vârstă foarte fragedă, una 
dintre adolescente consideră că, pe lângă mamă, bunica îi este model, pentru modul în care 
menține familia unită și în siguranță, pentru sfaturile oferite, pentru calitatea relației foarte 
apropiate bunică-nepoată.

 „De la bunica mea am foarte multe de învățat, dar este și mama. Dar mama este ca un om 
obișnuit, dar bunica a lucrat de la vârsta de 16 ani și se descurcă singură, ea ține aproape 
toată familia pe picioare cum s-ar zice, este descurcăreață și are un limbaj diferit de… 
vorbește foarte diplomat, caracterul ei nu este… este foarte potrivit, nu este vulgar deloc, 
ș� e cum să-mi fi e bunică, ș� e cum să-mi fi e mamă, ș� e cum să-mi fi e soră, ș� e cum să-mi 
fi e prietenă, verișoară, orice. Mă înțeleg foarte bine cu ea și când am nevoie să vorbesc cu 
cineva, de multe ori le strâng pe amândouă, și pe mama și pe bunica, fi ecare îmi spune 
părerea ei și eu aleg de la amândouă ce-mi convine“. (interviu)

În alte situații, mama este considerată drept model și pentru că oferă sen� mentul de 
stabilitate, de siguranță, însă un model poate să fi e în egală măsură și mama vitregă, care crește 
adolescenta și, în această situație, relația construită este una foarte pozi� vă.

 „Mama, normal, că fără ea cred că aș fi … sufl ată de vânt. E greu, oricum, dacă ș� i că este 
mereu acolo, să dispară sau să nu mai fi e vreodată“. (interviu)

 „Chiar dacă nu este mama mea naturală, dar… tata este tot � mpul plecat de dimineață 
până seara, nu am � mp să vorbesc cu el… tot � mpul stau acasă numai și numai cu mama“. 
(interviu)

Mama reprezintă un model, așa cum este menționat anterior, și în situațiile în care preia 
rolurile care, în percepția adolescentei intervievate, ar fi  revenit în mod tradițional tatălui, însă 
pentru că tatăl nu este prezent în permanență, mama este aceea care îndeplinește sarcinile 
proiectate de adolescentă ca masculine. Mai mult, mama este model în exemplul de mai jos și 
pentru că este aser� vă și luptătoare, nepermițând nedreptăți sau umilințe și oferind adolescen-
tei un exemplu bun de a pune limite, de a refuza posibilele comportamente abuzive etc.

 „Mama mă inspiră, în principiu, pentru că părinții mei sunt divorțați și trăiesc doar cu 
mama. Și din moment ce trăiesc doar cu mama am învățat că, femeie fi ind, poți să faci 
foarte multe și că nu este o problemă foarte mare sexul și din moment ce faci bine ceea 
ce faci, nu este asta o problema. Și cred că asta am învățat cel mai mult. Și am învățat 
să fi u tot de la mama, oarecum deschisă. Să vin să spun direct când am o problema, nu să 
suport toate nedreptățile și toate lucrurile. Mama, spre deosebire de mine, este mult mai 
aprinsă, și dacă aude că am o problemă, sare imediat. E mai colerică. Și din asta am învă-
țat multe. Am învățat să mă impun și să nu fi u bătaia de joc a nimănui. Să fi u oarecum 
egoistă, mai ales fi ind singurul copil. Am fost crescută să obțin ce vreau eu fără să deran-
jez pe cineva. Fără să îmi calc pe inimă, pe onoare, să fi u așa cum trebuie. Cred că asta 
e cel mai bun exemplu din familie“. (interviu)

 „Mama. Deoarece are toate responsabilitățile familiei și totuși le face cum trebuie, chiar și 
treburile bărbăteș�  și de capul familiei. Mama era femeia care stătea numai în casă, tata 
plătea facturi, se ocupa de întreținere și toate ches� ile și acum mama face cumpărături, 
plătește toate facturile și umblă peste tot ca să rezolve treburile și cam atât“. (intervi u)
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Tatăl apare, la rândul său, drept model în mai multe relatări ale adolescentelor și adoles-
cenților, însă aparent din mo� ve diferite compara� v cu cele numite în cazul mamei. Pare să fi e 
un model în special tatăl susținător, conținător, cel care este prezent, petrece � mp împreună 
cu copilul, e parte din viața sa, își asumă roluri de îngrijire și suport.

 „Tata. Mă ajută mereu, în orice fac. Mă susține mereu. Uneori, când fac meci prost, încep 
să plâng, iar el mă ajută. Zice că nu e un capăt de țară dacă pierzi“. (focus grup)

 „Tata. Pentru că ș� e să și muncească, și să îmi acorde și � mp“ (focus grup)

 „Da, tatăl meu. De când s-a despărțit, a avut grijă de mine și niciodată nu mi-a reproșat 
nimic. Și pentru asta îl admir foarte mult“. (interviu)

Pentru sprijinul necondiționat pe care îl oferă este numit drept model și bunicul de către 
unii dintre adolescenți.

 „Da bunicul meu mă susține în orice decizie care o iau și îmi zice mereu să învăț, să îmi 
termin studiile, să ajung cineva, să nu rămân… la sapă cum se spune. Să fi u pe picioarele 
mele că el va fi  alături de mine orice ar fi “. (interviu)

Cuplul parental sau cuplul format din bunici reprezintă un model pentru unii dintre 
adoles cenți, tocmai pentru că oferă siguranță și stabilitate, au experiență de viață, pe care 
o u� lizează cu înțelepciune în relația cu copilul sau manifestă interes auten� c în legătură cu 
adolescenta.

 „Toată siguranța mea mi-o pun în mama și tata pentru că ei sunt mai maturi decât mine. 
Ei ca mine au fost, dar eu ca ei nu o să fi u niciodată“. (interviu)

 „Pentru mine bunicii mei sunt modele, pentru că, chiar dacă ei au o defi ciență, sunt 
surdo-muți, au reușit să-și construiască o viață împreună și au excelat în carierele lor și au 
o viață foarte frumoasă și se iubesc și sunt fericiți. Și pur și simplu mă inspiră asta. 
Ei mereu sunt foarte drăguți și vorbesc cu mine foarte mult despre viitorul meu, despre 
pasiunile mele“. (focus grup)

Alte modele din familie pot fi  unchiul, „pentru că e respectat și respectă, își ajută copiii să 
ajungă mari“ (focus grup), mătușa, „pe mine mă inspiră mătușa mea… mai multe persoane mă 
inspiră pentru că mi se pare că sunt destul de inteligente, și au făcut ceva cu viața lor, și mi-ar 
plăcea să le urmez, dar nu să fac exact ca ele, să fi e doar așa o schiță de-a lor și restul să fac eu“ 
(focus grup), verișoara, „o aveam pe verișoara mea care era tot așa, mai ca mine, și s-a ocupat 
de școală și a ajuns acum asistență, doctoriță“ (interviu), sora, „și aș urmă modelul surorii celei 
mai mari. Ea a învățat și a ajuns departe. Este contabilă. Și chiar este foarte bine să înveți“ 
(interviu).

Care sunt aspectele nega� ve percepute de adolescente şi adolescenţi 

în relaţiile de familie sau care afectează în mod direct familia?

Starea familiei reprezintă un puternic factor de infl uență pentru starea adolescentelor 
intervievate: „mă îngrijorează mai mult dacă familia mea e supărată sau are vreun necaz, mă 
îngrijorez și eu odată cu ei, mă bucur dacă se bucură toți ceilalți, fi ecare membru în parte“ (in-
terviu). Atunci când se raportează la aspecte difi cile ale vieții de familie, cele mai prezente ele-
mente în relatările adolescentelor intervievate (și în focus grupuri, însă vom u� liza drept bază 
a acestei secțiuni în special interviurile realizate, la care respondentele au fost doar adoles-
cente și în cadrul cărora am explorat în mai mare măsură as# el de situații de viață) sunt cele 
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legate de absența resurselor materiale, de situațiile foarte precare de locuire și de trai, precum 
și cele legate de situațiile de violență în familie (fi e violență între părinți, la care sunt martore, 

fi e violență îndreptată în mod direct împotriva lor).

Violenţa în familie; 

cum se manifestă şi care este impactul asupra adolescentelor

–  certuri foarte frecvente, relaţii tensionate, care produc stres la nivelul tuturor membrilor 

familiei, inclusiv a copiilor adolescenţi, care pot să nu fi e în mod direct implicaţi în con-

fl ict, însă îl resimt ca puternic perturbator

 „Păi, părinții mei se ceartă mai mereu. Din cauza banilor, avem o casă la țară care trebuie 

să o vindem și e ceva mai complicat. Am făcut actele, mai trebuie procura și trebuie să 

vedem ce facem cum vindem sau să închiriem și mă îngrijorează așa certurile din familie, 

situația asta… e difi cil, e greu.“ (interviu)

 „Păi dureros, așa…să văd când se ceartă, când suferă, când astea și… aș încerca să îi 

împa c, să le vorbesc să astea, dar cred că nu am nicio putere eu. Că sunt mică față de 

ei…“ (interviu)

Atunci când menționează certurile din familie, adolescentele vorbesc și despre disconfor-

tul și stările de anxietate pe care acestea li le provoacă, inclusiv în situațiile în care ele nu sunt 

în mod direct implicate în confl ict sau vizate de el, ci mai degrabă sunt martore la situațiile 

confl ictuale dintre părinți. Strategiile la care apelează atunci când există as" el de situații ten-

sionate între membrii familiei sunt variate, de la explozii emoționale, menite să abată atenția, 

să arate impactul asupra copiilor și as" el să întrerupă situația, restabilind o formă de echilibru, 

până la retragere și neimplicare în situația tensionată.

 „Mama și cu tata… când îi văd certându-se, mă afectează, nu vreau să se certe, cum se 

certă înainte cu ăla, și de fi ecare dată încerc să plâng la ei și să # p și să îmi liniștesc suro-

rile, pentru că și ele reacționează la fel. Și se împacă“ (interviu)

 „Păi, nu mă simt prea bine. Ei încearcă, încearcă să facă rost de bani, dar, uneori, dacă 

unul nu reușeste, de aici pornește cearta… ori încerc să-i despart și, dacă nu reușesc, mă 

plimb, fac altceva, numai să nu-i aud certându-se“. (interviu)

 „Certurile, ca și în orice familie, nu poate să fi e ceva bun în asta. [Aș vrea] să pocnesc din 

degete și să fi e gata problema sau să nu mai fi e deloc. Să fi e perfecțiune, să nu fi e nimic 

ieșit din comun și… atât“. (interviu)

 „Câteodată certurile, chiar dacă sunt certuri mici, penibile, sunt cele mai tensionate. Nu 

mă bag eu, nu mă amestec la certuri între părinți, dar eu încerc să mă dau la o parte tot 

# mpul. Nu sunt o fi re care să mă bag peste ches# i de astea“ (interviu)

 „Nu ș# u, de obicei când e o discuție în familie nu stau, ori plec în altă cameră, ori mă îm-

brac și ies afară. Nu îmi plac certurile, discuțiile“. (interviu)

Indiferent de strategia abordată, însă, adolescentele menționează costul emoțional pe 

care aceste dinamici familiale îl au pentru copii, iar perioadele în care certurile dintre părinți 

devin mai rare sunt prețuite, percepute drept perioade pozi# ve, de echilibru, în comparație cu 

perioadele copleșitoare, greu de îndurat din punct de vedere emoțional, perioade indicate 

drept unele de „demoralizare mentală“, „haos“, „dezastru total“, „ceva urât“.
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 „A fost foarte bine, pentru că părinții în ul� mul � mp nu se mai certau, dar înainte se cer-

tau în fi ecare seară… Eram, demoraliza�  ca să spun așa, mental. Cu toate certurile care 

erau în casă“. (interviu)

 „Dorințe aveam, că părinții mei se vor schimba, că o să fi e totul mai bine, nu o să mai existe 

atâtea certuri, chiar când eram mai mică erau multe discuții, în fi ecare săptămână, era un 

haos, dezastru total, era ceva urât“. (interviu)

–  violență fi zică, expunerea la situații în care unul dintre membrii familiei deține puterea 

de a-i îndepărta pe ceilalți din locuința comună, cel puțin temporar, ceea ce produce 

adolescentelor anxietate și nesiguranță, determinând o perspec� vă nega� vă asupra 

prezentului și viitorului familiei

 „…nu am avut așa clip e de fericire și de de-astea, pentru că v-am zis, părinții mei mereu 

stăteau în certuri. Tatăl meu era mereu cu băutura și ne gonea de acasă, trebuia să stăm 

pe străzi până îl lua pe el să intrăm în casă și am avut un viitor foarte urât și nu aș vrea 

să mă gândesc la asta, pentru că îmi fac mie rău și mai bine gândesc pozi� v. Și acum ce 

o vrea Dumnezeu cu noi.“ (interviu)

Violența împotriva copiilor și adolescenților, fete și băieți, nu doar că este prezentă în 

rela tările adolescentelor intervievate, însă uneori pare că este percepută drept un atribut al 

parentalității, un drept rezervat părinților.

 „Dar cu tata, când îi vine lui nervii, ne bate, ne înjură, ches� i din astea cum face părinții. 

Dar nu ne bate să ne omoare. Ne dă o palmă, două și se potolește“ (interviu)

Unele dintre relatările adolescentelor intervievate fac referire la situații care pot avea 

consecințe grave sau care pun în mod evident în pericol viața celor afectați de violență, situații 

în care nevoia de intervenție și protecție este imediată.

 „Eu nu-mi cunosc tatăl meu adevărat. El nu m-a vrut la naștere. Și a încercat să mă omoar e 

când aveam vreun an aproape“ (interviu)

 „Când dădea într-o persoană, nu dădea în mine, ne lua pe fi ecare, își amintea el, cum 

să zic… își amintea el ceva rău de noi, chiar dacă nu am făcut în ziua aia respec� vă, chiar 

dacă am făcut…el pleca acum la muncă și venea seara înapoi și nu era măturată curtea 

sau noi o măturam, era toamnă, vîntul bătea, frunzele cădeau, când ajungea aducea biciu l 

de la căruță, bătaie ca la hoții de cai, cum se zice așa…“ (interviu)

 „El nu a avut… frate-miu mare nu a avut niciodată o zi de vacanță, să zic așa, numai de 

chin… numai tras de ureche, numai ochi umfl ați, numai mâini umfl ate“ (interviu)

 „Deci aveam pe mine două perechi de dresuri d-ale groase cu blugi, trei pulovere și geacă 

din aia groasă. Eu așa mă îmbrăcam când vroia tata să ne bată“ (interviu)

 „Am un unchi care bea mai mult, chiar foarte mult și eram eu mică și atunci am rămas eu 

puțin așa cu el. De aia nu mă înțeleg cu el. Aveam opt ani sau șapte ani și m-a luat la bătai e 

degeaba, pentru că nu a vrut mamaia să îi dea bani să ia lemne. Pentru că mamaia nu 

avea. Și atunci a sărit cu cuțitul la mamaia“ (interviu)

Situațiile de violență în familie pot determina expunerea adolescentelor la contexte supli-

mentare de risc, în special în cazul în care acestea decid să părăsească pe cont propriu locuința 

parentală, tocmai pentru că nu par a exista soluții, opțiuni disponibile pentru ele, care să permit ă 
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ieșirea din mediul violent sau pentru că se simt răspunzătoare pentru comportamentele vio-

lent e din familie. Uneori această plecare este temporară, alteori defi ni� vă, însă în multe dintre 
situații această decizie și instabilitatea care o însoțesc sunt factori de vulnerabilitate semnifi ca-
� vi pentru aceste adolecente.

 „Mama de fi ecare dată îi lua partea, pentru că ș� a ce se întâmplă, ș� a că o să dea, o să o 
lovească și pe ea, ș� a că mă alungă de acasă seara și de multe ori s-a întâmplat să plecăm 
de acasă seara, să fug de acasă, să stau să dorm într-un copac sau să stau pe iarbă, să mă 
muște țânțarii și toate gângăniile seara. Eu, copil de 13-14 ani“ (interviu)

 „Eu nu numai că am plecat, am și plecat de tot, tot din cauza la părinți, adică… Se certau 
mereu. Și… am fugit. Defi ni� v“ (interviu)

 „Da, eu am plecat de acasă la 15 ani. Din cauza tatălui meu, pentru că mă bătea și nu am 
mai suportat. Și am plecat de acasă � mp de 2 zile. M-au găsit părinții mei și din cauza asta 
se temeau foarte tare. Și mai ales că putea să se întâmple orice…“ (interviu)

 „Am stat la o prietenă, nu am stat pe străzi. Am stat la o prietenă în oraș. Prietena m-a 
sprijinit într-un fel, mi-a spus că nu e normal ca tatăl meu să dea în mine. Pentru că și ea 
are un tată, chiar dacă tatăl ei e la fel ca al meu, bea și înjură și țipă și te ceartă. Dar nu a 
dat o palmă în ea. Pentru că omul, la băutură, cred că tot s-a gândit un pic, băi, stai un pic, 
e copilul meu“ (interviu)

 „Mă simțeam eu vinovată pentru certurile dintre ei, poate nu învățam, dar nu erau din 
cauza mea, mi-a spus mama mai târziu, că am vrut să-mi fac cu o fostă colegă bagajele, să 
plecăm de acasă. Am vrut să-mi fac bagajele și să plec de acasă, dar nu ș� u cum a afl at 
mama și chiar nu-mi dau seama. Dar eram mică, eram în clasa a V-a sau a VI-a“ (interviu)

Violența în familie infl uențează în mod evident și în mul� ple feluri starea de bine a copiilo r 
și adolescenților; mai multe adolescente menționează că s-au considerat responsabile pentru 
deteriorarea situației din familie sau pentru comportamentele violente ale părinților, în � mp ce 
altele vorbesc despre infl uența violenței asupra par� cipării și rezultatelor școlare, ale lor sau 
ale fraților și surorilor de asemenea expuși, sau despre stările de anxietate pe care le traverseaz ă.

„În clasa întâi, în care ea încă nu era plecată în afară, luasem un insufi cient la matema� că 
și m-a bătut ca lumea pentru insufi cientul ăla. Era exact după moartea bunicii mele. Și m-am 
gândit că poate era prea stresată. Și a deranjat-o faptul că eu nu mi-am făcut tema și am deza-
măgit-o, într-un fel sau altul“ (interviu)

 „Fra� -miu nu era atent la ore, bine, eu nu stăteam cu el la ore, dar din ce am văzut nu-și 
semna tema pe caiet și el când ajungea acasă ba-l bătea la talpă, ba-l bătea la palmă. Deci 
vă dați seama, nouă ne era milă. Noi când îl vedeam că-l bate pe fra� -miu…ne era milă. 
Sărea sângele din el și era lovitură puternică, un bărbat de 40 de ani și pe noi ne apuca 
plânsul, fugeam… și el… dar de ce fugiți, a, vă e frică…veniți încoace…și ne lua și pe noi“ 
(interviu)

 „Școala nu puteam să învăț. Seara, când ajungeam acasă, mai primeam și o bătaie… ce să 
mai înveți acolo că…adormeam, mă culcam la 10-11, cu ochii în carte sau făcând genofl e-
xiuni…Mă punea de la 8 până la 11 noaptea să fac…vă dați seama“ (interviu)

 „De multe ori, când bea mai mult, așa, îl las să se liniștească și toată lumea [face] liniște, 
hai să-l lăsăm să doarmă, poate avem noroc și doarme, dacă nu începe pur și simplu 
să țipe, să urle, găsește un mo� v cât mai mic să facă ches� a asta. Ori e nervos pe mine, 
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ori pe mama. Dacă e nervos pe mine, mama sare în ajutorul meu, să mă apere și atunci 
țipă la amândouă și dacă este mama de vină, îi sar eu în ajutor și atunci tot așa țipă, urlă. 
S-a întâmplat o dată, se certa cu mama și era târziu și sora mai mică dormea, mă rog, în-
cerca, și eu eram în camera mea cu ea și doar ascultam, ascultau și vecinii la cât de tare 
se auzea, au zis că cheamă poliția, am țipat la ei să se liniștească și vrea să vină la mine, 
să dea în mine, nu sunt sigură ce vrea să facă, că nu a apucat să intre în cameră, că l-a tras 
mama și atunci i-a dat un pumn“ (interviu)

 „Nu vreau să merg acasă, eu asociez casa cu un loc în care nu îmi place să stau, prefer 
să ies afară, să stau de dimineață până seara, să vin doar să mănânc sau nici atât, da… nu 
ș� u, pur și simplu nu îmi place. Oricum, în primul rând nu mă simt bine din cauza lui tata, 
din cauza amin� rilor care le am acolo. În al doilea rând este și o casă destul de mică și e 
plină și de lucrușoare, ches� i, și nici așa nu îmi place să stau, mă simt… mă simt efec� v 
sufocată, și amin� rile, și materialele. Prefer să stau afară“ (interviu)

 „Tensionată. Mai ales când suntem toți acasă, e foarte tensionată și prefer să ies cât mai 
repede, mai ales ca să nu fi u parte la acea energie nega� vă pe care o emanăm toți, pentru 
că simt că nu se înțelege nimeni cu nimeni, mai ales când e tata acasă cel puțin, aud doar 
țipete și certuri, pentru orice mo� v, cât de minor e, țipă“ (interviu)

 „Fizic, aș spune 50% [mă simt în siguranță], pentru că niciodată nu sunt sigură când o să 
se întâmple să dea tata în mine din nou… psihic pe mine mă cam distruge această… nu ș� u 
cum să-i zic…“ (interviu)

Alte adolescente vorbesc despre ceea ce au experimentat în ipostaza de martore ale 
violenței între părinți, despre modul în care violența, chiar îndreptată împotriva altcuiva, – 
de regulă, chiar dacă nu întotdeauna, împotriva mamei din familie - le-a afectat profund:

 „Pe mine m-a marcat…că se certa mama cu tata. Eee…se certa urât, nu așa, două vorbe, 
trei vorbe. Bătăi. Când o lovea pe mama, simțeam că mă lovește și pe mine“ (interviu)

 „…ș� u că în fi ecare seară mama trebuia să doarmă pe scară, cea din casă. Nu puteam s-o 
văd cum o bătea. Nefăcând nimic, pur și simplu stătea acasă, nu o lăsa să muncească, 
venea seara beat și mama era supărată că din toți banii pe care îi făcea dădea pe băutură, 
în baruri, nu la copii“ (interviu)

Respondentele cercetării vorbesc și despre percepțiile lor asupra consecințelor pe care 
violența în familie le poate avea pe termen lung asupra copiilor, în ceea ce privește dezvoltarea 
lor ulterioară, viața de adult, par� ciparea socială, dar și în legătură cu elemente de vulnerabili-
tate specifi ce. As! el de contexte „au marcat pe viață“, au creat „amin� ri urâte“ sau, cum rela-

tează una dintre par� cipantele la cercetare, „am rămas cu bătaia în minte“.

 „Dacă, să zicem, un elev gândește rău, eu fac tot posibilul să-i spun că ceea ce face el este 

foarte greșit. Situația fi ecăruia, creșterea. Acuma, dacă sunt unii copii crescuți brutal, vio-

lent, normal că au o altă abilitate a lor, o altă desfășurare în societate“ (interviu)

 „Au fost momente care m-au marcat pe viață. Au fost momente când tatăl meu dădea 

în mine… El poate crede că este o lecție de viață, dar, după părerea mea, cred că violența 

nu este un lucru care să înveți copilul. Un copil trebuie învățat cu vorba bună. Și în niciun 

caz cu violență. Eu, părerea mea, dacă aș avea un copil, nu aș da în el dacă ar face o mică 

pros� e. Pentru că totuși e copil, dacă e mic poate copilul ăla nu se gândește ce face pe 

moment și nu poți să dai în el, e ca și cum…nu ș� u, nu ai avea inimă. Dar el a făcut ches� a 
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asta și mulți ani la rând a dat în mine. Dar la un moment dat s-a oprit. Pentru că am 
crescu t și în momentul ăla mi-am spus punctul de vedere în fața lui. Și-am spus, nu mai 
suport, până aici“ (interviu)

 „Deci…dacă venea acasă și venea beat și nu găsea nimic făcut ca lumea… atunci începea 
să mă bată, începea să țipe la mine…pot să spun că mi-a dat și cu fi erul în cap. Am pus 
piciorul în prag și mi-am spus opinia, pentru că nu am mai suportat, eu una… din cauza 
asta eu nu am rămas cu sechele, dar am rămas cu bătaia în minte, cum ar veni. Și eu nu 
vreau să ajung, sau soțul meu pe care o să îl am, nu vreau să ajungă să fi e ca tatăl meu, 
să dea în copii“ (interviu)

 „Aș vrea să schimb amin! rile. Că sunt amin! ri în care eram mică și am avut așa, niște 
amin! ri urâte. Cu tata, pe care aș vrea să le uit, aș vrea să trec peste“ (interviu)

 „Cu risc…ș! u și eu, anumite fete, din cauza părinților, se pros! tuează, se droghează, fu-
mează în cele mai mari ! mpuri, cea mai mare parte și ajung să se îmbolnăvească foarte 
mult“ (interviu)

Mai multe adolescente vorbesc despre modul în care au trăit experiența divorțului părin-
ților care nu se mai iubeau, nu se mai înțelegeau sau aveau confl icte puternice, inclusiv marcat e 
de violență.

 „Da, nu pot să spun că a fost ceva gen uau, adică se aștepta, se ș! a că vine, dar nu se ș! a 
exact când, adică de prin 2012, ceva de genul ăsta, mi-am cam dat seama că părinții mei 
nu se mai înțeleg și au mai stat împreună în ul! mii ani pentru noi, pentru mine și pentru 
fratele meu, că eram mai mici atunci…Dar a fost un șoc…“ (interviu)

 „Atunci adică, zilele alea, când a plecat tata de acasă, când și-a luat lucrurile și a plecat, 
atunci a fost cel mai nasol…divorțul în sine n-a fost așa greu, nasol, decât când a plecat de 
acasă, când și-a luat toate lucrurile, când tata și-a luat toate lucrurile și a plecat… și vedeai 
casa, gen, că în camera lui mama sunt…nu mai sunt lucrurile lui, atunci a fost cel mai nasol 
moment“ (interviu)

 „La început nu ș! am ce să cred, fi ind mică. Pe parcurs mi-am dat seama că dacă nu s-au 
înțeles poate e mai bine pentru ei, chiar dacă mie nu îmi este bine“ (interviu)

În cazurile în care există numeroase confl icte sau chiar situații de violență în familie, per-
spec! va despărțirii părinților poate fi  privită inclusiv drept modalitate de a ieși din situația 
respec ! vă, o parte dintre adolescente văzând-o ca pe o soluție de dorit sau încercând chiar ele 
să intervină pentru a susține despărțirea părinților. Separarea este percepută ca fi ind prefera-
bilă situațiilor de confl ict și violență permanente, pe care unii dintre copii le percep ca fi ind mult 
mai nocive și difi cil de îndurat.

 „Bine, a fost o situație, tot așa, mai stresantă, chiar în fi ecare seară venea băut acasă, 
îi plăcea foarte mult să bea noaptea, ne deranja, chiar o lovea pe mama. Și eu fi ind mai 
mare ca fratele meu, plecam, nu puteam s-o văd așa, eram afectată de situația asta din 
fi ecare seară. Ajunsesem să-i spun mamei că plec de acasă dacă nu face ceva. Apoi au 
divorțat, acolo [la tribunal] am spus că nu vreau să mai stau în casă cu el, că este foarte 
agresiv și nu cu noi, cu noi nu era agresiv, chiar ne iubea, ne ajuta, doar cu ea“ (interviu)

 „Și chiar i-a fost frică să divorțeze, a crezut că fără el nu poate să facă față. I-am spus că 
oricum nu îți dă nimic, cu el sau fără el tot aia e, tot nu avem“ (interviu)
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 „Sincer, singura rezolvare pentru a se redresa pe care o văd este divorțul părinților mei, 
dar asta înseamnă ca până atunci să își găsească mama un job, că așa nu are cum să ne 
întrețină pe noi, nu avem unde să ne ducem“ (interviu)

 „M-au dus la psiholog, am vorbit acolo cu doamna, m-a ajutat, am vorbit, mi-a dat niște 
culori și nu ș� u cum s-a ajuns, am simțit eu nevoia să-i spun că m-am săturat de certurile 

din casă, că nu mai suport certurile, că nu mai suport pe tata, pe mamaie când se ceartă 

și atunci m-a pus să-i descriu, să-i desenez. Și atunci a chemat-o pe mama și i-a spus mai 

mult ei. Și de asta a și divorțat de tata. A ales să renunțe la toate scandalurile astea și chiar 

m-a făcut să mă simt mai bine. Eram mai liniș� tă, eram agitată ca copil, aveam niște stări, 

niște � curi, stresată, toată noaptea nu dormeam. Ziua eram afară“ (interviu)

 „…să își găsească o persoană care să bea sau să fi e violentă, nu o să aibă o viață frumoasă 

alături de el. Mai bine să facă ce e mai bine pentru ea decât să aibă viața un calvar. Nu e 

frumos“ (interviu)
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CARE ESTE PERSPECTIVA 

ADOLESCENTELOR ŞI ADOLESCENŢILOR 
ASUPRA ŞCOLII?

Indiferent de relația formală cu școala și de modul în care aceasta este conturată, fi e că 

este vorba despre adolescente și adolescenți cu rezultate bune și cu mo% vații crescute în legă-

tură cu fi nalizarea școlii și cu înscrierea în cicluri superioare de învățământ, fi e că este vorba 

despre cei care au rezultate mai puțin bune la școală, situații de corigență sau repetenție sau 

despre cei și cele care deja au abandonat, dintr-un mo% v sau altul, parcursul școlar, școala este 

prezentă în discursurile adolescentelor și a adolescenților par% cipanți la interviuri sau la focus 

grupuri. Prezența atât de frecventă în discurs ar putea fi  asociată poate și cu o evidență a exis-

tenței școlii, cu tot ceea ce simbolizează ea, în mintea par% cipantelor și a par% cipanților la focus 

grupuri, precum și în mintea par% cipantelor la interviuri. Relația cu școala, așa cum decurge ea 

din conținuturile oferite cu generozitate de către adolescenți, este foarte complexă și compli-

cată în această perioadă, tema% cile abordate putând fi  orientate în mai multe sensuri și direcții 

și dând naștere mai multor seturi de întrebări și preocupări despre cum școala ar putea să se 

cons% tuie într-un mediu de siguranță și validare, nefi ind un mediu excesiv de compe% % v sau de 

puni% v.

De ce lipsesc adolescenţii şi adolescentele de la şcoală? 

De ce abandonează şcoala?

Mo% vațiile pe care le menționează par% cipantele și par% cipanții la interviuri în legătură 

cu situațiile de absenteism sau chiar de abandon al școlii sunt complexe și, în multe dintre ca-

zuri, ele rămân invizibile pentru școală, deși ar fi  impera% v ca în aceste situații să existe o formă 

de intervenție care să răspundă nevoilor adolescenților și care să prevină sau să reducă în cât 

mai mare măsură riscul de abandon școlar. Adolescentele și adolescenții intervievați sau par% -

cipanți la focus grupuri conectează absenteismul, rezultatele foarte slabe sau renunțarea la 

școală cu mai multe % puri de contexte, precum:

–  responsabilităţile pe care le au în familie, poziţionarea lor în roluri de adult în mod 

acciden tal, pe perioade scurte de � mp, dar şi pe termen lung sau permanent, aceste 

responsabilităţi variind de la îngrijirea fraţilor şi surorilor mai mici sau ai copiilor foarte 

mici din familia ex� nsă, până la îngrijirea unor persoane în vârstă din familie sau reali-

zarea unor sarcini domes� ce consumatoare de � mp şi energie

 „Am avut o problemă de sănătate, sau de multe ori au fost, sau, nu ș% u dacă de multe 

ori… a trebuit să-mi iau surioara de la grădiniță, pentru că bunica face dializă și până vine 

n-are cum s-o ia și au fost zile în care am lipsit. Sau au fost zile în care n-am avut chef să 

vin“ (interviu)
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 „Măturam toată ziua prin curte, chiar dacă curtea era curată, toată ziua, lui nu-i conve-
nea, dar era curtea curată. Noi vroiam și noi să învățăm în week-end cum se zice, sau nu 
ș� u… sau ne scriem la ceva, să ne facem temele. Eu temele mi le făceam, mi le făceam 
când ajungeam… în � mpul orelor. Spre exemplu, dacă aveam franceza, îmi scriam la ro-
mână sau la mate, dacă aveam engleza nu puteam să-mi scriu, pentru că profesoara era 
foarte atentă… dacă aveam biologia puteam să-mi scriu, că profesoara era în vârstă, nu 
prea era atentă, și tot așa. Deci scriam la istorie, la fel, la civică, la fel… și tot așa, scriam… 
Sau eu când joi aveam istoria și civica ul� mele două ore, scăpam la 7, și ul� mele două ore 
scriam și la română și la matema� că, chiar dacă nu ș� am să fac exercițiile, dar lăsam 
spații între ele și le făceam a doua zi cu colegii sau mai copiam de la colegi… dar ș� am că 
transcriu acolo, că ș� am că acasă nu o să am � mp, vine vineri, nu o să am � mp și mai bine 
să fi e acolo, scris, în caiet“ (interviu).

–  nevoia foarte presantă de resurse fi nanciare care nu există în familie şi care determină 

necesitatea ca adolescenta să găsească un loc de muncă şi să câş� ge şi aducă familiei 

aceste resurse sau dorinţa de a munci, de a deveni independent/ă, de a avea propriile 

resurse

„… am abandonat școala în clasa a 12-a ca să mă duc la muncă“ (interviu)

 „(…) am fost în clasa a 11-a, dar am renunțat… fi x în ul� ma lună. Mai aveam foarte puțin, 
am renunțat pentru că m-am angajat. Și credeam că o să fac față, nu am vrut să renunț, 
dar nu am făcut față programului și am renunțat la școală. Dar acum mă înscriu la seral și 
con� nui și cu școala. Și muncesc. Sunt conș� entă și realizez că nu e OK să nu faci școală“ 

(interviu)

–  lipsa resurselor fi nanciare la nivelul familiei, care nu permit par� ciparea şcolară a copi-

ilor din perspec� va asigurării costurilor minime necesare

 „Mai toți nu am avut parte de carte, să zic așa… Ne-a scos mama de la școală pentru că 

noi nu avem tată, tatăl nostru ne-a părăsit adică, când eram mici și mama ne-a crescut 

singură și… a fost puțin mai greu“ (interviu)

–  situaţiile de abuz în familie, de confl icte între părinţi sau între părinţi şi copii, de vio lenţă 

fi zică sau emoţională, care infl uenţează în mod direct şi profund par� ciparea şcolară, 

cauzând lipsa concentrării, tulburări de somn, tulburări de anxietate etc.

 „Profesorii au văzut că eram chinuită și de multe ori profesorii mă întrebau tot așa, ce fac 

eu acasă, că profesorii mă vedeau supărată, mă vedeau, mai ales doamna de tehnologie, 

mereu când vorbeam cu ea, mereu mă întreba… dar de ce eș�  supărată. Nu eram ac� vă 

la ore, adică eram cu gândul în altă parte. Eu ș� am că o să vin diseară înapoi sau îmi spu-

nea că vezi, că vii diseară înapoi, să pregăteș�  patul, să-mi dea la palme. Și eu numai cu 

gândul la ches� a asta. Și nu puteam să fi u atentă la ore, profesorii țipau, iar eu… De mult e 

ori am adormit și în clasă…“ (interviu)

 „Da, eram foarte obosită. Nici nu ș� u cum nu a observat nimeni, dacă mă credeți, cred că 

am dormit toată ora. Am stat cu capul pe bancă și nu ș� u cum de nu a observat nimeni. 

Sau probabil or fi  observat, dar nu mi-au zis. Dar de multe ori eram obosită și ațipeam 

cinci minute, mă trezeam imediat, că ș� am că-i oră periculoasă, adică am avut profesoare 

care… care erau bune, adică în clasa 6-a și în a 7-a, nu… în a 7-a am avut o profesoară de 

limba română foarte bună, adică era foarte bună, în sensul că era rea. Ne punea să scriem 

mult, dar mie asta mi-a plăcut că am avut ce să învăț. Mă punea cu burta pe carte cum să 

zic așa“ (interviu)
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 „Am lipsit în luna februarie când mama a fost de și-a făcut bule� nul și mai lipseam când 

era cu fostul concubin, când tot așa, o bătea pe mama și mama vroia să se ducă la poliție 

și a doua zi eu trebuia să stau cu frații mai mici“ (interviu)

–  e� chetările pe care le primesc în spaţiul şcolar, în special din partea unor profesori, care 

dau, în mod nepotrivit şi nociv, verdicte ferme despre par� ciparea şcolară a unor elevi în 

viitor, comparaţiile şi concurenţa care sunt încurajate la şcoală, lipsa de performanţe 

şcolare, asociate cu a fi  inferior sau invizibil pentru ceilalţi, nevalorizat/devalorizat, dar 

şi e� chetările aplicate de către membri ai familiei

 „Faptul că toată lumea zicea: tu nu termini 12 clase, tu la 10 clase gata, ai plecat. Pur și 

simplu, nu toată lumea, profesori și astea. Nu ș� u, puțină răutate și astea, adică, gen bine, 

OK, dar dacă eu nu pot mai mult de 10 clase, ce te interesa pe � ne, faptul că eu nu pot? 

Dacă eu pot atât, atâta tot. Nu suntem toți egali și astea“ (interviu)

 „Puteai să iei o notă mult mai mare decât ai luat. Era ca un fel de discriminare. Sau aveam 

în clasă, când eram mai mică, aveam o colegă care învața mai bine și mereu colegii spu-

neau că ea a luat o notă mai mare că e mai deșteaptă, tu ai o notă mai mică, eș�  mai 

puțin deșteaptă. Era un fel de discriminare. Nu au fost momente bune. Te simțeai retras. 

Te simțeai… te simțeai singur. Ei stăteau și spuneau bravo și pe � ne nu te baga nimeni în 

seamă“ (interviu)

 „Păi, de exemplu, mama mea vitregă îmi spune că, chiar dacă vei lua BAC-ul, nu vei ajunge 

nicăieri. Că tot o să pleci în străinătate, dar nu mi se pare corect, deoarece chiar dacă 

învă ț și iau BAC-ul, nu voi părăsi neapărat țara. Pot să îmi găsesc un loc de muncă stabil 

și aici în țară“ (interviu)

–  căsătoriile � mpurii, în cazul unor adolescente, fuga de acasă, de cele mai multe ori 

legat ă de începerea unei relaţii de cuplu, cu sau fără consimţământul părinţilor

 „Am o prietenă, tot așa, are 13 ani, și trebuia să fi e clasa a VIII-a, dar a renunțat, nu se mai 

duce, și a devenit foarte greu, pentru că a renunțat, s-a dus, s-a măritat și a rămas la pă-

rinți. Nu… a renunțat și la bărbat și la studii, la tot. Și acum tot satul o râde, pentru că nu 

e bine așa. Să renunți la studii mi se pare cea mai mare pros� e“ (interviu)

De ce nu ar abandona şcoala? De ce o văd drept importantă?

Percepțiile unor adolescente asupra par� cipării școlare și a abandonului școlar sunt în 

mare măsură infl uențate și de experiențele pe care le au cu persoane care au abandonat școal a 

și cu difi cultățile pe care acestea le întâmpină, uneori persoane din propriile lor familii. Aceste 

� puri de experiențe determină pentru unele dintre ele mo� vații crescute de a rămâne la școală.

 „Ce n-aș face… n-aș renunța niciodată la studii, cum sunt unii oamenii și colegi de la noi, 

au renunțat la studii și au făcut diverse munci urâte, mai ales ca fete, sau să lucreze cu 

ziua. Nu aș vrea niciodată, aș fi  măgar închiriat, nu mi-ar place, mai bine trag acum și mun-

cesc cât sunt la școală, poate dacă nu sunt, cum am zis azi, acolo undeva unde pot să-mi 

fac singură, să-mi iau un loc de muncă stabil, să ș� u că pe data asta iau banii, să ș� u că am 

același patron, să ș� u că am aceiași colegi, că lucrez în același domeniu. Să nu mă schimb 

în fi ecare zi, astăzi muncesc la vecinul din stânga, mâine lucrez la vecinul din dreapta“ 

(interviu)

 „Păi, alegerea pe care o fac este o alegere greșită, pentru că a renunța la școală, nici vân-

zătoare nu mai poate să se mai facă, o să lucreze doar munci plă� te prost, munci în care 
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depun mult efort fi zic. Să-și vadă de școală măcar clasele primare sau liceu, dacă nu pot 
să ajungă până la o facultate, dacă nu sunt de liceu să se ducă la o profesională, pentru că 
sunt atâtea munci pe care le înveți acolo și apoi poți unde faci prac� că să rămâi și ca an-
gajat și deja locul de muncă l-ar avea asigurat“ (interviu)

 „Pentru că fără studii nu poți fi  primit nicăieri. Nici la secretariat, să zicem, dacă vrei să fi  
secretară, nu te primește nicăieri. Nu te primește decât la fabrică, da, nici cred că acolo 
nu te primește fără studii. Deci studiile sunt importante în viață. Dacă ai studii poți să reu-
șeș�  să faci și alte lucruri“ (interviu)

 „De exemplu, să nu fac cum au făcut și ei, pentru că nu au fost la școală, chiuleau și asta 
și acum le e este greu. Ta�  a absolvit decât 7, v-am spus de bunica că nu l-a lăsat, îl tot 
căra după el, iar mami nu ș� u, ș� u că a fost în Germania“ (interviu)

 „Da, mi-a poves� t că unii… unii… ș� u și eu… unele exemple care au părăsit studiul de la o 
vârstă foarte mică, dar nu ș� u nici să numere banii, nici să citească. De exemplu, bunica 
mea a părăsit școala când era în clasa a IV-a și ea nu ș� e să citească, nu ș� e, banii îi nu-
mără dar, așa, nu se poate descurca fără ci� t. Poate să fi e păcălită ca orice om care nu ș� e 
și asta am luat-o eu în seamă foarte mult și nu e bine să părăseș�  studiul“ (interviu)

 „Mătușa mea, când era mai mică, la școală, bunica nu o lăsa să se ducă la școală și ea 
fuge a de-acasă să se ducă la școală. Și asta m-a impresionat, pentru că atunci, pe vremea 
aia, erau alte situații și ea a vrut să studieze, pentru că acum este căutată în Spania, acolo 
unde muncește ea, și aici, la fabrica unde s-au dus, ea a lucrat atâția ani, și asta mă mo� -
vează pe mine, pentru că e femeie și a putut atâtea, și-a pus în cap și a fost foarte seri-
oas ă…“ (interviu)

Cum resimt adolescenţii şi adolescentele presiunile părinţilor 

legate de rezultatele şcolare?

În opoziție cu exemplele oferite mai sus, în care sunt menționate situații de desconsiderar e 
a școlii și a importanței acesteia chiar de către unii membrii ai familiei adolescentelor inter vie-
vate, în multe alte cazuri școala și rezultatele școlare reprezintă un punct central al relației 
părint e-copil, devenind o preocupare excesivă a adulților și determinând multe tensiuni tocmai 
pentru faptul că este percepută de către adolescenți drept punct unic al comunicării și al inte-
resului părinților față de ei.

 „Sunt așteptări foarte mari în familie, bineînțeles, în legătură cu școala, vor părinții să am 
note mari. Până în clasa a VIII-a inclusiv și mie mi se parea normal să am note mari. 
Mă străduiam să am medii peste 9, am avut, am reușit. La liceu nu prea se ține cont atât 
de mult de note, adică dacă treci e bine și nici profesorii nu mai țin cont (…) și părinții mei, 
mai ales tata, nu poate să înțeleagă ches� a asta, că există și profesori care nu te suportă, 
nu te plac și îți dau note mici“ (interviu)

 „Tata… cred că nici acum nu e mulțumit de tot ce fac și chiar dacă iau un 8, un 9 la școală, 
îmi zice, dar numai atât poți?“ (focus grup)

 „Tata îmi tot zice să învăț că fără carte nu ajungi nicăieri și trebuie să îmi iau și eu măcar 
o diplomă de 12 clase. Și tot � mpul mă pune numai și numai la învățat“ (focus grup)

Rezultatele școlare nemulțumitoare pot avea o infl uență nega� vă asupra relațiilor dintre 

părinți și copiii adolescenți. Un adolescent vorbește despre faptul că o notă mică poate fi  un 
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mo� v de a pune mai multă distanță în aceste relații, de a determina adolescentul să comunice 

mai puțin cu părinții sau să le ascundă informații despre notele primite.

 „Eram în clasa a V-a, în fi ecare seară mă asculta la română, să citesc… La matema� că făcea m 
temele cu ea. Uneori mai stăteam de vorbă cu ea. Dar acum nu prea mai stau de vorbă cu 
părinții, mi-e rușine să le zic – dacă iau o notă mică mă ascund… Înainte eram deschis, 
acum nu mai sunt“ (focus grup)

BAC-ul reprezintă, în proiecție sau în experiența trăită, un moment angoasant pentru 
adolescente și adolescenți, un punct de co� tură.

 „Mamaia îmi spune să învăț mult. Și eu sunt conș� entă, dar nu să fi u premiantă, mi-a 
spus, cât să trec clasa, să ș� u pentru mine. Așa sunt ei. Nu îmi cer lucruri multe. Și toți din 
familie, au ches� a asta, învață să dai de carnet și să ai mașină, și să ai casa ta. Nu ne-a spus 
să învățăm mult să fi m premianți, bacul vor să îl luăm, dar nu ne presează prea mult. 
Învaț ă cât poți, atât“ (interviu)

 „Taică-su îmi spune că el are relații multe și că pe el ar vrea să îl bage la jandarmi. Doar că 
el nu e omul să tacă. E vulcanic, cum sunt și eu. Taică-su ne spune să învățăm, să luăm 
bacul cu minim 8. Familia lui îl presează mult cu învățatul. Pe mine nu mă presează așa. 
Și îmi spune că ne bagă la nu ș� u ce ches� e cu piloți, ba la aeroport, că are el relații, 
numa i să învățăm. Pe o parte îi dau dreptate. Dar nu pot să mă iau nici după el. Mă iau 
după fami lia mea mai mult, dar ascult și ce zice el și fac și ce spune el.“ (interviu)

 „Păi, faptul că am terminat 12 clase, adică nu prea credeam că le termin. Trist, așa, parcă 
totul s-a terminat când nu am luat BAC-ul. Bine, mi-am revenit după aia. Am zis că poate 
e doar un BAC, adică au trăit alții și fără 10 clase. Ș� u, toată lumea se aștepta să iau 
și să-mi fac mândri părinții, dar n-a ieșit“ (interviu).

Cum infl uenţează mesajele şi a� tudinile din spaţiul public 

şi din media despre importanţa şcolii percepţiile adolescenţilor 

şi adolescentelor asupra acesteia?

Discuțiile și dezbaterile publice provocate de cazurile de plagiat iden� fi cate sau de situa-
țiile de corupție din sistemul de învățământ au lăsat urme și la nivelul adolescenților. As" el, 
o parte dintre ei vorbesc despre posibilitatea de „a cumpăra o diplomă și a fi  fericit“, despre 
faptul că educația formală nu echivalează cu a obține nivelul de succes dorit în carieră sau în 
viață în general, existând posibilitatea de a face mulți bani chiar și atunci când atenția ta a fost 
concentrată pe alte priorități, nu pe învățare sau când nu ai ales să urmezi studii superioare.

 „Poți ajunge om mare și fără școală! Că nu te oprește școala din creștere… Nici poli� cienii 
care sunt acuma nu au școală sau ceva, ei au diplomele cumpărate, au liceul terminat, dar 
nu neapărat o facultate, ei nu s-au axat pe ches� a asta…“ (focus grup)

 „Mai târziu dacă o să fi e să regret, o să am serviciu, o să-mi cumpăr o diplomă și o să mă 
duc cu ea la un alt serviciu mai bun și o să fi u fericită“ (focus grup)
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Care sunt percepţiile adolescentelor şi ale adolescenţilor asupra 

profesorilor? Ce înseamnă profesor bun, ce înseamnă profesor rău?

Adolescentele și adolescenții par# cipanți la cercetare au furnizat numeroase exemple 

despre situații pe care le-au perceput drept problema# ce în ceea ce privește a# tudinile și com-

portamentele unora dintre profesori în mediul școlar. As$ el, în plan nega# v se remarcă:

–  Percepţii ale nedreptăţilor, favori� smelor şi prac� cilor de a trata diferit copiii şi de a le 

oferi atenţie specială şi/sau oportunităţi în funcţie de benefi ciile materiale avute de la 

părinţii acestora

 „Și de 8 mar# e, a venit mama de m-a adus și a spus că se duce să-i cumpere cadou doam-

nei și se întorcea. Dar în tot # mpul ăsta, toate mamele au pus bani, au făcut chetă să 

cumpere cadou special și pe felicitare, s-au semnat toți. Și au dat cadou de la începutul 
orei. Și la sfârșit a venit mama cu cadoul și i-a spus: îmi pare rău, cam târziu, X nu mai intră 

în spectacol“ (interviu)

 „Păi, având în vedere că ei erau mai… cu o situație fi nanciară mai bună, doar îi băga 

în buzu  nar directoarei niște bani și directoarea nu le zicea nimic, sau le zicea ceva de față 
cu noi și în rest îi lăsa să facă ce vor și ches# a asta am observat-o mai mulți de la noi din 
clasă și până la urmă… la urmă a venit directoarea la noi în clasă ca să ne întrebe ce a făcut 
acest băiat de la noi din clasă de toată lumea vrea să se ia de el. Și noi i-am luat apărarea 
în fața doamnei directoare și i-am spus că el nu a făcut nimic și că ș# m că dânsa ia mită 
de la ceilalți copii ca să-i lase în pace, ca să nu-i exmatriculeze, ca să-i… ca să fi e exact așa 
cum vor acei copii. Și directoarea când a auzit ches# a asta, nu i-a convenit nici ei, dar și-a 
dat seama că banul nu e mai important decât un sufl et, ca să spun așa. Adică, cu o anumit ă 
sumă de bani nu poți să cumperi un sufl et, nu poți să câș# gi încredere, nu poți să creezi 
prieteni la mai mulți oameni“ (interviu)

–  Percepţii asupra situaţiilor de abuz care pot exista în şcoală

Adolescenții intervievați menționează situații de abuz cu care s-au confruntat de-a lungul 
istoriei lor școlare, în contextul unității de învățământ și din partea unui profesor. Situațiile 
menționate cel mai frecvent au legătură cu abuzuri fi zice, emoționale, cu situații de umilire sau 
de discriminare, care produc impact nega# v puternic asupra copiilor.

 „Aveam o doamnă învățătoare care era foarte rea. În clasa a II-a. În clasa I mi-a plăcut… În 
clasa a II-a nu mai era așa. Era foarte rea, era dură cu noi, ne bătea și am vrut să renunț, 
dar apoi am zis trec și peste asta și… m-am controlat“ (interviu)

 „Eu rog toți profesorii din toate școlile din lume să nu mai amenințe copiii. Pentru că cu 
cât ameninți un copil mai mult, cu atât se încăpățânează și nu mai rămâne cu ceva în 
minte, băi, mă amenință, ce să fac“ (interviu)

 „Și eu am văzut cazuri în multe școli din România, se întâmplă ca profesorii să amenințe 
copiii și nu numai la licee. La școli generale, chiar și la grădiniță, educatoarele amenință 
copii de 3-4 ani că dacă nu se duc să se culce îi ia de mână și îi aruncă în zăpadă afară. Cum 
e posibil ca o educatoare, dacă tu ai copil acasă și e de aceeași vârstă, cum poți să faci tu 
această ches# e copilului? E inacceptabil“ (interviu)

 „Acum nu, la liceu nu, dar și înainte, când eram mică, din clasa întâia până în a patra am 
fost foarte stresată, și cu școala, era o învățătoare care ne bătea atât de rău, nu numai pe 
mine, pe toți colegii din clasă, nu ș# am să facem 3+5, ne dădea cu capul de tablă și ve-
neam acasă vânătă, și cu linia ne bătea. Mă bătea mai rău ca părinții. Nu făceam decât să 
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greșesc un cuvânt și de asta învățam cu mamaie până și virgula. Dacă ne punea să învă-
țăm o poezie, până și virgula o ș� am. La sfârșit am scăpat de ea, în clasa a cincea, parcă 
eram în lumea noastră, făceam ce vream, ne certau profesorii, dar nu erau așa. Dacă 
gre șeam îmi explicau, nu mă băteau, nu mă jigneau. Acum la liceu, la fel. Profesorii care 
au fost buni cu mine i-am ascultat, am învățat, dar când am rămas însărcinată, decât un 
singur profesor s-a găsit dintre toți, aia de chimie, în rest toți m-au înțeles“ (interviu)

 „Aveam profesori care ne jigneau. Nu neapărat pe mine. Ne făceau proș� , ceva de genul. 
Un profesor în a 4-a, ceva de genul un coleg s-a pus în altă parte și avea ceva și a intrat 
fra� -miu, era mic și după ce a plecat a zis că nu mai avea și m-a făcut furăcioasă, sunteți 
săraci, furați și atunci am plâns la școală. Ș� am că nu e adevărat. Persoana aia nici nu 
vreau să o mai văd“ (interviu)

 „Acum… o ches� e care m-a marcat pe viață, nu ș� u… dacă pot să spun, aș poves�  ches� a 
asta. Am avut o profesoară în clasele 1-4. Ea credea că mo� vația cea mai mare pentru un 
copil era rușinea. Și te făcea… Copii, a luat notă proastă în momentul acesta și a uitat să 
vorbească cu părinții lui și părinții lui nu vor veni la școală. Strigați: rușineaaaa! Fiecare 
copil scotea câte un deget gen spre el, în față și spuneau ru-și-nea… dooooaaamne… la 
școală… și când erau colegii tăi acolo, când nu ș� ai, dacă n-arătai cu degetul te certa pro-
fesoara și te punea pe � ne să stai acolo, dacă arătai cu degetul îți descurajai până la urmă 
prietenul cel mai bun, care era acolo și era în fața ta…“ (focus grup)

În același � mp, sunt menționate în interviuri și focus grupuri și argumente pentru care 
adolescenții ar trebui să fi e uniți și să ceară ca nevoile și drepturile lor să fi e respectate, acest 
lucru fi ind văzut drept singura modalitate de a asigura respectarea drepturilor lor.

 „Se sesizează foarte ușor lumea și toți vin și asta e ceva foarte sănătos din punct de veder e 
civic, să sesizezi problemele și să cauți o rezolvare, nu numai să te plângi și asta e la noi. 
Oricând s-ar lua cineva de un elev fără mo� v, o să existe o persoană în clasă care să 
îl aper e. Așa poate fi  și în școală. Atunci când e un nivel mai înalt de educație, începi să și 
gândeș� . Avem și profesori care ne învață să și gândim. Șocant. Din moment ce eș�  învă-
țat să gândeș�  de unul singur, poți să începi să îl și conteș�  pe celălalt. Și asta e toată 
frumusețea, mai ales la vârsta noastră. Că o să contestăm tot � mpul câte ceva și asta e un 
lucru bun, pentru că problemele nu se rezolvă dacă nu vorbeș�  despre ele. (interviu)

Percepțiile sociale asupra meseriei de profesor, statutul asociat acesteia, sunt oglindite 
și în opiniile pe care adolescenții le-au oferit în cadrul cercetării. As# el, aceș� a sunt conș� enți 
de nivelul scăzut al salariilor oferite profesorilor, de faptul că acestea îi pot determina să pără-
sească sistemul de învățământ și să se îndrepte către alte domenii.

 „Cu diriga mea ne înțelegeam, dar acum a plecat, pentru că nici ea nu mai vrea să mai 
stea, că și-a găsit alt loc să stea. A zis că e salariul mai bun“ (interviu)

Unele adolescente consideră că nivelul salarial scăzut se refl ectă și în slaba pregă� re a 
unor profesori, dar și în mo� vația scăzută a acestora pentru meseria pe care o prac� că și pentru 
elevii cu care lucrează.

 „…la școală nu prea ar fi  șanse, pentru că profesorii nu-și dau interesul. Într-un fel îi înțe-
leg, pentru că fi ind și salariul mic, noi suntem gălăgioși, ăsta nu ș� u ce se bate, ăla latră, 
ăla urlă, îi înțeleg că e obositor și astea, dar nu ș� u… dacă te-ai făcut profesor, fă-l pe 
copilu l ăla să învețe…“ (interviu)
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Dincolo de aspectele nega� ve pe care adolescentele și adolescenții intervievați le mențio-
nează în raport cu sistemul de învățământ și cu profesorii cu care interacționează zilnic, există 

și multe exemple de „profesori buni“, care sunt văzuți drept implicați și interesați de copiii cu care 

lucrează. A fi  considerat profesor/profesoară bun/ă de către elevii și elevele afl ați la vârsta 

adolescenței implică, în opinia acestora, să arăți deschidere și dorință de a cunoaște și înțelege 

elevii, să susții nevoia adolescenților de a construi sens pentru situațiile pe care le trăiesc, să nu 

ignori individualitatea lor și faptul că viețile lor există și în afara orelor petrecut e la școală, să 

nu judeci, indiferent de situație. Majoritatea adolescenților și a adolescentelor par� cipanți 

la interviuri și focus grupuri au iden� fi cat un profesor sau o profesoară, în istoria lor școlară, 

pentru care au simțit admirație și atașament, de care s-au simțit respectați sau protejați sau, 

mai ales, din partea căruia au simțit interes, nu indiferență.

 „Păi, de exemplu, doamna profesoară de chimie pe care am avut-o în generală, a fost și 

este un model pentru mine și cred că și pentru ceilalți copii și colegi din școala mea. 

Pentr u că, de fi ecare dată când aveam ore cu dânsa, mereu ne explica dincolo de chimie, 

ne explica și ce înseamnă să te descurci în viață și toate problemele… să spun așa care 

apar în viață“ (interviu)

 „Da, doamna de logică. Pentru că vorbește atât… este calmă cu noi, vorbește, ne explică 

(…) ne spune că nu-i bine să facem așa. Ne punem întrebări. Când o văd pe dumneaei mă 

simt așa deschisă să-i spun tot, tot, nu ș� u…“ (interviu)

 „Și chiar stăteam o dată și vorbeam… nu că vorbeam… unele fete vorbeau despre altă fată 

din altă clasă, că a rămas însărcinată și doamna a zis să nu mai vorbim, adică nu eu, alte 

fete, să nu mai vorbească despre ele, pentru că nu ș� i prin ce situație trece fata aia și 

așa… foarte frumos a fost. Nu este un om care să judece oamenii, din contră, îi ajută“ 

(interviu)

De asemenea, a fi  perceput drept profesor bun înseamnă, în unele opinii, a avea grijă 

de elevii tăi așa cum ar face-o o mamă. Disponibilitatea descrisă în primul exemplu de mai jos 

trece dincolo de granițele clasei și se manifestă ca disponibilitate la nivel comunitar, profe-

soara având un rol de susținere și fi ind resursă atât pentru copii, cât și pentru părinții și fami-

liile acestora.

 „Am avut o fosta dirigintă de-a mea, din clasa a 5-a, era profesoară de biologie. Era foarte 

și foarte bună dirigintă și profesoară. O consideram tot colec� vul școlii, absolut toți, o 

consideram ca o mamă a noastră. Avea grijă de noi, ne verifi ca mereu și chiar și în � mpul 

orelor. Venea la noi în clasă să ne întrebe dacă suntem bine, ce am mai făcut, cum suntem 

noi, vorbea cu noi. Și mai ales orele de dirigenție erau foarte OK. Foarte frumoase cu 

dumneaei. Ne ajuta foarte mult. O colegă de-a mea avea niște probleme familiale, a vorbi t 

cu doamna dirigintă, le-a rezolvat și fi ecare om care avea probleme, chiar și dacă era din 

afară școlii, orice mamă, orice părinte, orice copil de avea o problemă, venea la acea 

profesoară, la doamna, fosta noastră doamna dirigintă, venea la dumneaei, începea să 

explice așa așa așa, se gândea și începea să explice, să dea sfaturi și totul era foarte OK. 

De când a plecat dumneaei din școală, s-a pensionat, totul este un haos total în școală. 

Cu ea, cu dumneaei pardon, în școală… era o școală foarte liniș� tă, adică dumneaei ne-a 

învățat să fi m mai buni. Și a fost că o mamă pentru noi“ (interviu)

 „Modelul meu, să spun așa, este profa, doamna mea de română, profa de română care 

chiar dacă e înaintată în vârstă ș� e să glumească, să interacționeze cu ei, ș� e cum să îi 

abordeze, cum să îi ajute“ (interviu)
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 „O singură doamnă, care mi-a fost dirigintă, pe ea am considerat-o ca mama. Diriginta pe 
care o am acum nu o pot considera nici mamă, nici dirigintă. Dacă făceam anumite ches� i 
ea gata, că nu vrea să organizeze nimic cu noi, nu ne ascultă dacă aveam ceva de zis, nu 
avea încredere în noi“ (interviu)

Relația bună cu profesorii, care sunt deschiși către a sprijini elevii în contexte diverse, este 
apreciată de către aceș� a și dau adolescenților sen� mentul de siguranță și echilibru, în acest 

caz nu profesorii, ci învățământul, sistemul de învățământ foarte rigid și lipsit de valoare prac-

� că, fi ind aspectul pe care îl percep drept problema� c.

 „Este un liceu destul de unit, foarte mic, sincer. Toată lumea se cunoaște cu toată lumea. 

Profesorii ne sunt aproape și, la fel pentru fi ecare elev, profesorul este un psiholog. 

Pot să mă duc liniș� tă la un profesor să îi zic ce am pe inima, chiar dacă nu vorbesc cu el. 

E o școală destul de unită și îmi place. Cu colegii chiar este OK. E cam totul bine, sincer, 

la lice u. Ceva ce îmi displace la liceu… învățământul. Ar putea să fi e mult mai dezvoltat. 

Să ne învețe câteodată lucruri mai u� le. Cam asta e“ (interviu)

Unii adolescenți indică drept profesori buni pe acei profesori serioși și exigenți, la care 

cerințele nu se traduc în lipsă de respect sau abuz, ci, dimpotrivă, în dorința de a pregă�  cât mai 

bine elevii și în determinarea de a crește nivelul de cunoș� nțe al acestora, de a nu-i abandona, 

e� cheta sau desconsidera.

 „Da, mi-a plăcut foarte mult felul în care se comportă cu noi doamna de chimie. Adică 

avea un s� l foarte interesant. Era dură, dar toată această duritate o transforma într-un 

joc. Și trebuia să ai grijă pe ce cale vrei să o iei. Și mi-a plăcut foarte mult. Și de ce nu, aș 

vrea să… să fac și eu ca ea dacă o să am ocazia“ (interviu)

 „Și profesorii care se implică și le pasă și vor să-nțelegi, și se străduiesc, acei profesori îmi 

plac cel mai mult, care te și învață, ș� i? Că mai sunt și profesori care… gălăgia din clasă îi 

astupă și nu mai face lecția deloc, pentru că nimeni nu-i atent. Dar sunt și profesori care 

sunt și exigenți în același � mp, care te și învață ceva. Și nu este o exigență dintr-aceea 

care ți-e frică să te miș�  în bancă. Dar exigență în care se păstrează liniștea și poți să as-

culți și să-nveți ceva și chiar te interesează ce are de spus persoana respec� vă“ (interviu)

Percepțiile și opiniile asupra a ce înseamnă un profesor rău adesea sunt concentrate în 

jurul unor comportamente sau a� tudini considerate nedrepte, bazate nu pe înțelegerea și va-

lorizarea diferențelor dintre elevi și capitalizarea acestora, ci dimpotrivă, pe comparații care 

conduc la ierarhii și e� chete valorice plasate elevilor. Feedback-ul nega� v, ca și indiferența, 

sunt cele care par să demo� veze adolescenții în raport cu școala, aceș� a oferind, dimpotrivă, 

exemple de reacții opuse, în care mo� vația și atașamentul lor față de școală crește când sunt 

văzuți, încurajați, lăudați pentru reușite sau pentru progres.

 „Profa de matema� că. Am senzația că mă urăște. Pentru că, mereu are ceva cu mine, 

mereu trebuie să mă certe, mereu trebuie să-mi reproșeze anume lucruri, pentru că o 

cunoaște și pe sora mea și face mereu comparație. Bine, mie nu-mi zice direct în față 

ce părere are despre mine, doar că am senzația că e una nega� vă pentru că-mi dă note 

mici la matema� că când eu oricum nu mă descurc… Cică vrea să mă ambiționeze, să cresc 

în note. S-a întâmplat o singură dată să mă ambiționeze, când am luat un patru într-un 

test la algebră și după am luat opt în teză și m-a lăudat în fața clasei, era mândră de mine. 
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Dar următorul an nu a mai fost așa. Adică, am realizat că nu am cum să fi u așa, pentru că 
eu chiar nu mă descurc la matema� că, nu ș� u, nu pot“ (interviu)

 „Majoritatea profesorilor pe care îi am acum la liceu mi se pare că nu se implică deloc, nu 
le pasă, vin, își predau lecția și pleacă. Ai înțeles, bine, n-ai înțeles, asta e, și nu se implică 
deloc, adică pur și simplu, nu le pasă“ (interviu)

Prin urmare, profesorul perceput nega� v este și cel care face diferențe între elevi, care îi 

poziționează diferit și care acordă mai multă atenție celor care au rezultate bune sau potențial, 
în detrimentul celor care au difi cultăți la școală și care, în mod logic, ar avea mai multă nevoie 
de sprijin, însă sunt în mare măsură ignorați.

 „Păi, cum ar veni, stăteau numai cu persoanele care învățau mai mult, nu erau la persoa-
nele… făceau diferențe. El învață mai bine, stă mai mult cu el, vorbește, îi explică, dar la 
ceilalți dacă nu prea înțeleg… oricum nu înțeleg…“ (interviu)

În opoziție cu exemplele de seriozitate și exigență oferite în defi nirea unui profesor bun 
există elementele pe care se sprijină portretul profesorului rău, respec� v acel profesor dezinte-
resat și absent, pentru care ceea ce se petrece în clasă este, de fapt, o joacă de-a școala, o joacă 
de-a învățatul, ceea ce, contrar poate unor opinii, nu securizează elevii, nu îi face bucuroși că au 
scăpat de stresul unei ore ci, dimpotrivă, îi face să se simtă defavorizați și păcăliți pe termen lung.

 „Pur și simplu, pe profesori nu îi interesa, ca și copil dacă îl vezi pe ăla… hai că nu facem 
ora, nu e stresul ăla, hai că mă ascultă, hai că deschide catalogul, note mici și astea… bine 
ne-am și fraierit într-un fel. Bine, când dădeam teste, noi dădeam teste cu cartea în bancă 
sau ches� i de genul ăsta, deschideam cartea, adică se copia la greu“ (interviu)

Care sunt difi cultăţile adolescentelor şi adolescenţilor în legătură 

cu conţinuturile studiate la şcoală şi cu procesele de învăţare?

Adelescenții și adolescentele par� cipanți la studiu menționează între difi cultățile cu care 
se confruntă în raport cu școala și supraaglomerarea cu informație, adesea neînțeleasă și ne-
ches� onată, însă obligatoriu de memorat. Lipsa susținerii adolescenților în a înțelege u� litatea 
lucrurilor învățate, pe termen lung și în mod prac� c, a adoptării unui limbaj prietenos și clar, 
precum și a adaptarii conținuturilor predate și a accesibilizării lor pentru toți elevii cresc semni-
fi ca� v distanța între școală și elevi, provocând revoltă sau inhibiție.

 „…am avut în adolescență foarte mari probleme cu absențele la școală. În primul an când 
am avut sute de absențe și ai mei au întrebat de ce, eu nu am putut să mă integrez în 
lice u… eu lipseam de la școală că nu învățam nimic care să mă ajute. Într-adevăr, aveam 
ore la care mergeam pentru că-mi plăcea ce învățam, dar erau ore la care mă gândeam: 
de ce să merg când puteam face atâtea alte ches� i. Lipseam foarte mult � mp de la mate-
riile care nu-mi plăceau deloc și, ca să nu rămân cu mediile neîncheiate sau corigentă, mă 
duceam în ul� mele ore, ș� ind toată materia ca să scap odată. E ca informa� ca aia de care 
ziceai tu, e la fel ca bacul, nu mă ajută, nu e ca și când mă duc să dau un interviu și un CV 
și spun: stați să vă povestesc despre Ion, care a fost scris de nu ș� u cine. Adică sunt ches-
� i peste care trebuie să treci, dar nu ne înțelegem. Dacă aș putea să dau bacul cu ceva 
care să mă ajute în viață, cum să scriu un CV, cum să fac ceva care chiar mă ajută. Cum să 
plătesc on line sau cum să fac un card la o bancă…“ (focus grup)

„Ceea ce se încalcă în învățământul nostru, parcă te închid într-o cușcă“ (focus grup)
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 „Să nu ne mai blocheze crea� vitatea. Și profesorii să nu mai fi e învățați să vadă ca un cal“ 
(focus grup)

 „Mă duc la piață să iau cartofi , nu mă întreabă vânzătoarea cât face radical din cosinus. 
Sau… zi-mi cotangent de x derivat“ (focus grup)

 „Mi se pare greu, nu prea mă descurc la matema� că și când vorbește doamna, parcă 
vorbește în altă limbă“ (interviu)

În contextul în care conținuturile și modalitățile de învățare și evaluare prac� cate în cadru l 
școlii nu sunt adaptate nevoilor unor adolescente și adolescenți diferiți, atât din punct de veder e 
al preferințelor, cât și din punctul de vedere al capacităților, respondenții menționează sen� -
mentele de inadecvare pe care le trăiesc; aceș� a resimt că ceea ce primesc de la și ceea ce li se 
cere de către școală nu reprezintă nici măcar în mică măsură o refl ectare a existenței lor ca in-
dividualități, ca persoane în formare, care au nevoi, priorități și talente dintre cele mai complexe.

 „Mie bacul nu mi se pare… adică suntem obligați cu toții să învățăm aceleași lucruri, dar 
suntem diferiți și nu putem învăța toți exact la fel și aceleași lucruri, deci nu putem fi  
testați la fel“ (focus grup)

Mai mult, în acest cadru perceput drept infl exibil, o adolescentă subliniază ambivalențele 
care trebuie să fi e ges� onate la această vârstă, între mesajele goale de conținut care îndeamnă 
la descoperirea propriei persoane și la a lua decizii potrivite pentru propriul viitor și realitatea 
unor � pare în care resimte că este introdusă în mod forțat.

 „Și lumea zice just be yourself, deci da. Eu sunt triunghi, gaura e un cerc, cum trec eu prin 
el?“ (focus grup)

Programul foarte încărcat de la școală, combinat cu nevoile de � mp pentru a studia sau a 
face temele acasă, prac� c școala de după școală, limitează foarte mult � mpul pentru odihnă, 
pentru relaxare, pentru socializare al adolescenților, un � mp atât de important și de semnifi ca-
� v în această perioadă din viață.

 „Păi, mi se pare… aș spune școala, pentru că este foarte… uneori orele cum avem româna, 
matema� ca și chimia în aceeași zi, este foarte obositor, intrăm la 12 și ieșim la 7. Seara 
trebuie să ne facem lecțiile, dimineața să învățăm și nu prea… e � mpul scurt și sunt obo-
sitoare materiile, sunt grele, ciudate, mai ales matema� ca“ (interviu)

A memora este, în opiniile unor adolescente, baza sistemului românesc de învățământ și, 
în același � mp, o sarcină pe care o percep istovitoare și inu� lă, un mod foarte superfi cial de 
raportare la educație, care nu are benefi cii reale pe temen lung și nu pregătește adolescenții 
nici pentru viitoarea profesie, nici pentru viață, ci mai degrabă îi descurajează și le limitează 
potențialul.

 „A doua zi trebuie să ș� m totul, totul, totul ce ne-a predat. Dacă 3 ore ne dădea același lu-
cru, trebuia să ș� m tot, tot. Nu ș� u. E aiurea să înveți atâta lecția pentru nimica, dacă nici 
nu te-ascultă. Dacă nu te-ascultă, de ce s-o înveți? Înveți, așa, degeaba? Mai am unii colegi 
care învață, învață. Dar de ce să înveți dacă nici nu te ascultă? Înveți așa, ca să…? Da, mai 
citeș�  ca să ș� i ce ți-a predat, dar nici chiar așa, să înveți totul ca papagalul“ (intervi u)

 „Cel mai greu e că trebuie să învăț mereu, mereu, mereu. Uneori, stop și gata. Nu mai 
învăț nimic. Mă obosește. Parcă e așa, un bolovan care ți se urcă pe spate și trebuie să-l 
cari“ (interviu)
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 „La unii cred că este o diversitate destul de mare. Sunt majoritatea învățați, cei care sunt 
la un nivel, sunt învățați să învețe pentru o notă, admitere la facultate, un obiec� v exact, 
dar nu sunt învățați să pună accent pe educația propriu-zisă. Nimeni nu mai învață cum 
trebuie. Cei care renunță cred că renunță tocmai pentru că nu li se oferă nimic altceva în 
afară de niște date concrete pe care ei trebuie să le memoreze și apoi ei să le reproducă. 
Pe asta se axează în principiu sistemul nostru de învățământ. Foarte puțini profesori mai 
predau și altceva în afară de o cunoș� nță exactă pe care o evaluează după un manual, 
după o programă“ (interviu)

 „Educația solidă… adică te poți baza pe unele cunoș� nțe. Acum nu ș� u dacă este bună 
părerea mea. Eu îmi dau cu părerea acum. Cred… să fi i sigur pe cunoș� nțele tale și să 
rămâ i cu acele cunoș� nțe nu pentru două săptămâni și după aceea să dispară. Și cea 
precară cred că este învățare mecanică cum face majoritatea. Noi învățăm pentru un test, 
o lucrare, o teză și peste două ore deja se dă totul delete“ (interviu)

În contrapondere, sunt menționați drept exemple pozi� ve și susținătoare acei profesori 
care răspund la întrebări și explică încă o dată sau de mai multe ori, fără a-i e� cheta, umili sau 
scoate în evidență în mod nega� v pe acei elevi care nu au înțeles din prima explicația.

 „…nu era exigent, avea o autoritate, dar nu gen poliție, nu ș� u cum să zic, era amuzant, 
mai făcea glume, dacă nu înțelegeam, puteai să-i spui… și-ți mai explica încă o dată. 
Ches�  a e că mie nu-mi prea-mi plăcea, era profesor de matema� că și mie nu-mi plăcea 
matema� ca, dar dacă era altă materie, cred că învățam mai bine. Dar era un profesor 
care făcea și glume, mai făcea și pauze, mai povesteam, dar nu pauze să pierdem ora. Ne 
explica, dacă nu-nțelegeai, puteai să-i spui și-ți mai explica o dată“ (interviu)

Lipsa conectării emoționale la școală, a dezvoltării unor relații umane, în care adolescenții 
să fi e și să se simtă văzuți ca persoane, îi determină pe unii dintre aceș� a să considere că pro-
fesorii sunt „morți pe interior, aproape toți profesorii“ (interviu).

Cum percep unii adolescenţi şcoala din perspec� va menţinerii 

unui mediu sigur?

Nu întotdeauna școala este văzută drept un mediu de siguranță de către adolescente. 

Lipsa sen� mentului de siguranță e dată și de incapacitatea percepută a adulților de a impune și 

menține limite sănătoase, de a impune și menține regulile pe care ar trebui să se construiască 

un cadru potrivit pentru învățare. As! el, unele adolescente menționează ca nesigure școlile în 

care există violență, în care controlul și orice instrumente de a menține controlul sunt complet 

absente, anulate.

 „Da a fost greu și în a 7-a și a 6-a. Din întâia și a cincea a fost cel mai bine. Nu am făcut 

nimic, nu scriam, nu învățăm, învățam doar fructele, citeam puțin, ne punea note pe de-

geaba, mai învățăm și în a 7-a la fel, dar în a 8-a o să fi e la fel, că toate doamnele care 

ne-au trecut au plecat. S-au săturat de noi că facem gălăgie, e pericol. Se fac multe în 

școala aia unde stăm noi“ (interviu)

 „Că fumează în baie, că se dezbracă, rămân gravide, multe și multe se fac în școală. Direc-

toarele îi scade nota la purtare, cheamă părinții, dar tot degeaba, tot fac. Nu e școală să 

înveți, e școală de pros� i. Eu cu colegii mei, în pauză facem gălăgie, țipăm, ne jucăm, dar 

când stăm în clasă, stăm cuminți, nu facem gălăgie. Noi suntem cei mai cuminți“ (interviu)
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Unele ins� tuții de învățământ par a fi  în mică măsură capabile de a ges� ona situațiile de 
bullying și violență petrecute în cadru școlar, între elevi, chiar dacă acestea există și sunt rapor-
tate în mai multe rânduri de către adolescentele și adolescenții par� cipanți la cercetare.

 „Păi, să spun așa… îi dădeau palme de fi ecare dată când îl vedeau. La un moment dat, 
unul i-a dat un pumn și i-a dat foarte tare și acel copil a ajuns acasă cu vânătăi…“ (interviu)

 „La școală sunt foarte mulți copii de cum am vorbit eu. Mai devreme am spus că au a� tu-
dini de la adulți… adică nu ș� u, încep să vorbească urât, să se alerge prin școală. Fac un 
haos total. Să își bată joc de profesori, să nu fi e atenți la ore, atât de grav este la mine în 
școală“ (interviu)

Una dintre adolescentele intervievate descrie școala precum un loc de atac permanent, 
în care trebuie să faci față în mod repetat multor căderi, în care vulnerabilitățile sunt exploata-
te de către ceilalți, profesori și elevi deopotrivă.

 „În clasă și la școală e gen la plajă, doar că vin valuri din alea mari câteodată și te scufund ă. 
Și după iar te duci, te usuci, iar vine… cam așa. Profesorii și copiii încearcă să te lovească 
unde te doare cel mai rău, să te dărâme cumva, doar că profesorii încearcă se te ajute, așa 
zic unii. Mie nu mi se pare“ (interviu)

Ce alte � puri de situaţii şi contexte pot infl uenţa în mod nega� v 

par� ciparea şcolară sau rezultatele şcolare?

Situații complicate care afectează familia, precum cele legate de sărăcie, de lipsa unei 
locuințe și de consecințele legale atrase de aceasta, inclusiv lipsa documentelor de iden� tate, 
reprezintă la rândul lor mo� ve care limitează în mod foarte nedrept pentru copiii afectați acce-
sarea dreptului la educație.

 „…am mers la școală foarte târziu și… aveam 11 ani… când am mers prima dată la școală. 
Fiindcă nu a avut maică-mea posibilități… nu a avut bule� n… nu a avut de astea… Am în-
ceput să merg la școală… Aveam o… îmi era teamă, nu ș� u de ce… îmi era așa teamă. Dar 
cu � mpul m-am obișnuit și-mi place foarte mult la școală. O fost greu… da… să fi u de la 
11 ani în clasa întâi. Mi-a fost puțin rușine să intru în școală că eram… aveam 11 ani 
și eram în clasa întâi“ (interviu)

Tranzițiile școlare dețin potențialul de a avea, la rândul lor, consecințe mai puțin pozi� ve 
atunci când acestea se petrec fără sprijin din afară, fără pregă� re și fără un efort sau o strategie 
specială de integrare sau de însoțire a adolescentei sau adolescentului în noul mediu și în noul rol.

 „A fost direct: „Te muți!“, „Ce, de ce? Nu vreau.“, „Ba te muți!“, „Bine“. Nici nu m-a lăsat 
să vorbesc despre asta, dar nici nu a fost decizia mea sau a altcuiva, a fost doar a lui mama. 
„Te muți!“, „Bine. De ce?“, „Pentru că sunt profesorii mai buni și sora ta e la aceeași școal ă“, 
„Și de ce trebuie să mă mut și eu dacă sora mea e la aceeași școală?“, „Pentru că acolo 
profesorii sunt mai buni și la cealaltă școală râd copiii de � ne“, „Mamă, nu râd copiii de 
mine la cealaltă școală“… și se pare că au râs de mine la noua școală“ (focus grup)

 „Cum a fost pentru mine? Foarte nașpa, pentru că erau multe lucruri noi, mă mutasem, 
deci zonă nouă, casă nouă, liceu nou, prieteni noi. Nu prieteni, persoane noi, cunoș� nțe, 
ca să zic așa. Și toate astea, pe lângă faptul că trebuia să arăt profesorilor cât de bună pot 
să fi u și așa mai departe au picat ca o piatră peste mine și am avut… am fost la medic și 
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mi-a spus că am fost în depresie, dar a fost scurtă perioada și au fost niște medicamente, 
ches� i, și a fost nașpa, chiar nu am simțit nevoia să cunosc persoane din jurul meu, pentru 
că nu-mi plăceau și toate așteptările mele s-au dus repede, adică colegii m-au adus reped e 
cu picioarele pe pământ pentru că erau oribili efec� v“ (focus grup)

A nu avea rezultate școlare bune poate fi  determinat și de starea de sănătate, când edu-
cația devine secundară, iar resursele existente trebuie să fi e inves� te în recuperarea stării de bine.

 „Sau sunt oameni care sunt bolnavi, au probleme de sănătate, prioritatea lor este să se 
facă bine, nu școala! Adică și pentru mine școala este importantă, pentru orice copil 
școala este importantă pentru mai departe, dar nu atât de importantă să zici… mamă, 
dacă nu am școală mor“ (focus grup)

Explorată și în alte secțiuni, este de menționat și experiența corigenței sau a repetării 
anului, așa cum este văzută prin ochii adolescenților băieți care o cunosc. As� el, aceș� a vor-
besc despre sen� mentele puternice de rușine, vinovăție, nepu� nță și descurajare pe care le-au 
trăit, despre difi cultățile de integrare într-un colec� v nou de elevi, despre pierderea relațiilor 
anterior construite și despre consecințele nega� ve ale poziției de exclus, a celui care nu mai 
poate con� nua în mediul în care s-a afl at anterior, pentru că nu este sufi cient de bun. O as� el 
de e� chetă pare a fi  foarte complicat de ges� onat și nu aduce cu sine efectul de a responsabi-
liza sau maturiza copilul, de a-i susține s� ma de sine și încrederea că poate fi  ajutat și poate 
evolua, ci dimpotrivă, mărește, uneori defi ni� v, distanța între el și școală.

 „În anul în care am rămas repetent am fost atât de dezamăgit că nu am vorbit cu nimeni“ 
(focus grup)

 „Și eu am fost cam în aceeași situație și i-am spus doamnei diriginte: doamnă, să nu o 
sunați. Mama când vedea că nu mai învăț îmi spunea: dacă tu nu treci clasa, eu te dau 
afară din casă. Dacă m-ar da afară din casă o oră, două – aș fugi nu aș mai sta.“ (focus grup)

 „O durere. Mă simt aiurea, pentru că altul trece și eu rămân. Am fost patru ani parte 
dintr-o clasă și în al cincilea an am rămas repetent. Nu cred că m-au privit cu aceiași ochi… 
Când a afl at un prieten de-al meu că am rămas și m-a întrebat, m-am simțit prost. În ce 
clasă? În clasa a cincea – cel mai prost“ (focus grup)

 „De exemplu, eu când am rămas o dată repetent și aveam frică așa… A trebuit să dau 
corigența la română și istorie. Toată vacanța am avut așa o frică. Oare ce fac? Nu mă sim-
țeam la fel ca ceilalți. Mă simțeam mai retras, mai diferit. Te simți aiurea. Să vezi că altul 
trece și tu rămâi“ (focus grup)
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CUM ARATĂ RELAȚIILE CU CEI DE 
ACEEAȘI VÂRSTĂ ÎN ADOLESCENȚĂ?

1. Ce percepții au adolescenții despre relațiile cu ceilalți

Adolescenții sunt ghidați în relațiile dintre ei de anumite convingeri, percepții și opinii 
despre prietenie, colegialitate etc. Pentru unii dintre adolescen# , egalii reprezintă modele de 
inspirație care-i mo# vează, sunt baza pentru un set de comportamente similare: „inspirație – 

dacă el face ceva bun să încerc și eu să fac ceea ce a făcut el bun.“ (focus grup) Pentru alții, egalii 

nu sunt întotdeauna auten# ci, demni de luat în seama: „zic că adolescenții sunt falși și mint ca 

să fi e mai interesanți sau pur și simplu ca să se bage în seamă.“ (focus grup)

Sunt adolescenți care apreciază că ceilalți au un rol construc# v, reglator în viața lor, 

punându-i în categoria persoanelor resursă, în al căror feed-back se încred: „la mine contează 

şi părerea celorlalţi, nu numai a mea despre mine. Adică dacă eu mă consider un băiat OK şi 

ceilalţi mă văd al* el, aş ţine un pic cont de ea, dar parcă mai mult de cea a familiei şi a pri-

etenului cel mai bun.“ (focus grup) Pentru alți adolescenți, părerea celorlalți este percepută 

judica# v: „alții ne judecă, colegii de clasă, adolescenții.“ (focus grup)

Criteriile ce determină apropierea sau respingerea egalilor se schimbă cu vârsta, 

preferințele sunt strâns corelate cu atribuirea anumitor caracteris# ci, exersarea unor achiziții, 

cum ar fi  de exemplu capacitatea de liberă exprimare, expresivitatea personală: „ți se pare 

foart e cool să stai cu cei mari. Dar, acum când cresc nu mai îmi pasă așa de mult să stau cu cei 

mari, nu mai îmi pasă ce cred oamenii. Adică sunt eu, pot să mă îmbrac cum vreau eu, să spun 

ce vreau eu în limita bunului simț. Pot să mă exprim.“ (focus grup) Dacă situațiile de viață sunt 

difi cile, adolescenții îi apreciază pe cei care găsesc soluții în a le depăși, printre ei găsind și 

modele. De exemplu, o adolescentă îl apreciază pe un coleg de 14 ani deoarece: „el se duce în 

fi ecare duminică la câmp, se duce în fi ecare duminică la biserică, el este… așa, și mi-aș dori să 

mă duc și eu la biserică, acolo. Deci el a rămas fără părinți, cred că de la 14 ani are grijă singur 

de el și mi-aș dori și eu să fac exact cum face el.“ (interviu)

Comportamentele cu risc sunt percepute ca aspecte ce pun la încercare rezistența cuiva 

în grupul de egali. Un adolescent este de părere că: „ce e cel mai rău, este că poți fi  infl uenţat 

de anturaje. Mai e o modă, dacă fumezi eş#  tare, dacă nu fumezi eş#  exclus. Asta este o mare 

problema a adolescenţilor. Trebuie să fi i tare, să ai un caracter puternic şi să nu te laşi infl uenţat.“ 

(focus grup)

Deschiderea, diversitatea sunt precizate ca strategii de a stabili relații: „eu chiar m-aş 

împrieteni cu oricine care ş# u că e OK, să ş# u că nu mi-ar face rău“. (focus grup) Diferențierea 

relațiilor între prieteni și cunoș# nțe, este o strategie de selecție a adolescenților: „unii sunt 

doar cunoş# nţe, unii oameni de pe Facebook.“ (focus grup) Numărul prietenilor este variabil: 

„nu am foarte mulți prieteni, am o singură prietenă“ (interviu),“am câţiva prieteni, am. Ne 

ajung ăia. Nu-mi trebuie mulţi“ sau“am un grup de prieteni și ș# u că cu fi ecare pot să discut 

anumite lucruri. Nu am o singură, cea mai bună prietenă cu care pot să discut orice, să îi pot 

spune orice să am încredere în ea… nu am.“ (focus grup)
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Relațiile între egali sunt infl uențate de accesul la resurse: „unii… cum să vă spun? Unii se 

cred mai importanți, chiar dacă nu sunt… telefoane, bani… pe străzi așa… mare fi ță, Doamne, 
că merge cu IPhone 6. Așa, și dacă-i 6 ce? Nu e telefon?“. (interviu) Adolescenții au anumite 
preferințe în relații în funcție de bunurile materiale pe care ei le percep importante (accesorii, 
ves� mentație, telefoane etc): „nu suport persoanele care sunt încrezute, că au nu ș� u ce haine 
sau eu ș� u ce statură fi nanciară.“ (interviu)“Dacă noi vedem la un prieten de-al nostru sau la o 
prietenă ceva – vedem un telefon mai scump sau mai frumos, vrem și noi. Îți doreș�  să ai ce are 
celălalt, nu poți să spui nu, nu vreau aia… [aceasta ca] să nu fi m înjosiți“ (focus grup), spune un 
alt adolescent.

Asemănările și deosebirile între egali

Asemănările și deosebirile autopercepute între egali se fac și în baza unor prac� ci și opinii 
despre:

– Competențele de comunicare, sociale, s" lul de relaționare

•  „eu am un alt vocabular, ei au un alt vocabular.“ (focus grup)

•  „până la urmă am ajuns la o discuție normală și înțelesesem că persoana din grupul 
meu a înjurat o persoană din grupul respec� v și na, la momentul respec� v eu am 
ținut cu persoana din grup pentru că, ca să spun așa – și la familie trebuie să ții 
mereu cu familia, orice ar fi , și apoi să-i spui, când pleacă ceilalți oameni, să-i spui – 
băi, nu a fost bine ce ai făcut, eu acum ți-am luat apărarea dar data viitoare nu 

o să pot să-ți iau apărarea pentru că este vina ta“. (interviu)

•  „am avut norocul de a mă apropia de o colegă foarte opusă, care iese afară mult, 
care petrece mult, și în ciuda diferențelor ne-am înțeles chiar foarte bine. Sau o am 
și pe cealaltă prietenă care am zis ca e cea mai bună, care e la fel ca mine și nu mă 
așteptam să mă apropii de aceste persoane“. (focus grup)

– Performanțele academice

•  „Eu când am rămas repetent, aveam frică așa… A trebuit să dau corigența la română 
și istorie. Toată vacanța am avut așa o frică. Oare ce fac? Nu mă simțeam la fel ca 
ceilalți. Mă simțeam mai retras, mai diferit. Te simți aiurea.“ (focus grup)

•  „să vezi că altul trece și tu rămâi (nu treci clasa). Poate rămân – ce fac? E greu.“ 
(focus grup)

– S" lul de parentaj/ cum acesta le facilitează sau le împiedică relaționarea cu egalii

•  „eu am fost un adolescent foarte diferit față de toți adolescenții pentru că am avut 
o mamă mai adolescentă care așa e ea, e mai copil.“ (focus grup)

•  „noi am vrea să stăm toată ziua afară și părinții nu ne lasă, spre binele nostru – și 
noi îi invidiem pe ceilalți care stau mai mult.“ (focus grup)

•  „am colege care până la fi nalul liceului nu aveau voie să stea mai mult de ora 10, 
sau sâmbăta. Ceva de genul ăsta. Și cred că pentru un adolescent e foarte frus-
trant, să nu te lase părinții.“ (focus grup)

– Tiparele de petrecere a " mpului liber, interesele

•  „unii ies prin cluburi, alții stau acasă“ (focus grup)

•  „sunt persoane cu care mă înteleg foarte bine și sunt persoane care ori sunt ca 
mine, ori sunt extrem de diferite de mine și nu mă înțeleg sub nicio formă“ (focus 
grup)
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•  „majoritatea adolescenţilor preferă mai mult să meargă în Mall să facă mult 

shoppin g, nu ş� u, asta mă diferenţiază pentru că eu nu sunt aşa… Pe mine nu mă 

interesează haine, lucrurile pe care le port, aşa de mult machiaj cum fac adolescenţii 

din ziua de astăzi. Eu nu sunt aşa şi mă diferenţiază foarte mult“. (interviu)

•  „nu toți suntem la fel, dar avem și lucruri în comun: toți avem nevoie de atenție, 

de sprijin“ (interviu)

•  „chiar dacă unii sunt băieți și unele sunt fete, toți au mentalitatea aia, să se plimbe…“ 

(interviu)

Succesul și eșecul în relații

Adolescenții descriu succesul as" el:

•  „ca să ai o relație de popularitate cu un adolescent de generația noastră trebuie să fi i 

foarte popular, să ai o imagine foarte bună în fața altora, trebuie să afl i că te bârfește 

unul în fața altora, a prietenilor tai… tu să fi i periculos, asta e!“ (focus grup)

•  „din cauza faptului că se dezvoltă personalitățile, copiii încep să devina interesați unii 

de al� i, relația baiat cu băiat de prietenie se întărește, îți dai seama că aveți aceleasi 

lucruri în comun, relația băiat – fată capătă și alte nuanțe decât cele pe care le avea și 

înainte și cred că pentru adolescenți e important să fi e ei înșiși, să nu braveze, să nu… 

și să fi e sinceri și nu să-și expună neapărat calitățile ci să aștepte să fi e descoperite.“ 

(focus grup)

Pentru adolescenți eșecul în relațiile cu egalii este datorat:

– Diferențelor legate de ru! ne

•  „eu n-am reușit să mă apropii de persoanele pe care vroiam să le am ca prieteni, 

adică am văzut în � mp că eram prea diferiți… eu fi ind fi rea mai tacută, care stă 

în casă, pentru că n-am chef sa ies afară, vreau să dorm sau să fac altceva“ (focus 

grup)

– Percepțiilor, inclusiv stereo! pe, despre comportamentele adecvate fetelor

•  „fata asta e cam vagaboandă, așa… adică înjură foarte tare… și înainte nu înjura de 

față cu maică-sa sau taică-su dar acum a început să înjure și părinții ei o cam ceartă, 

înainte nu o lăsau la poartă, dar acum tot � mpul o vezi la poartă cu maxim 10 băieți… 

și ea singura fată… și normal că se aud vorbe din partea ei“ (focus grup)

– Discriminarea între egali, pe criteriul etnic și al resurselor limitate

•  „am avut mai demult un grup de prieteni care… unii aveau o situație fi nanciară mai 

OK, alții nu și de fi ecare dată cei cu situație fi nanciară mai bună râdeau de ceilalți. 

Adică: tu te îmbraci de la Obor și stai cu mine? Și nu mi-au plăcut ches� ile de genul 

ăsta și am plecat din grupul acela. Și mi-am găsit, din fericire, un grup mai nou și 

mai OK, care indiferent de cum te îmbraci sau cum arăți, eș�  binevenit să stai cu 

noi. Important e să ș� i ce vrei și să ș� i să te comporți, să te comporți bine, să nu-ți 

bați joc de o anumită persoană pentru că ea se îmbracă de la o anumită fi rmă și tu 

te îmbraci de la o fi rmă mai grozavă“. (interviu)

•  „când se mai ceartă unii cu alții, ei spun: eu am bani, tu n-ai bani“ (interviu)
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2. Tipuri de relații

Prieteniile

Cum își aleg prietenii?

Adolescenții își aleg prietenii după anumite criterii:

– Similaritatea legata de s! lul de viață, trăsături, scopuri

•  „ce să zic, nu accept orice persoană ca prieten. Într-un fel mi-i selectez. Adică nu 
pot să mă duc pe stradă să îi zic unei persoane: hai să fi m prieteni, trebuie să îl 
cunos c mai întâi, să văd dacă avem ceva în comun. Scopuri și tot așa.“ (focus grup)

•  „eu îmi aleg prietenii în funcție de cum sunt eu, să fi e cât mai aproape de persona-
litatea mea, să fi e așa, cu o latură de nebunie ca să ne completăm, să fi e ceva, să 
iasă o combinație explozivă, să ne putem înțelege. Că nu se potrivesc, dacă e cineva 
tăcut sau liniș% t, care stă numai în casă cu cineva care vrea să petreacă, să se 
plimb e, să încerce lucruri noi mereu“. (focus grup)

•  „după cum se comportă ei. Depinde de comportamentul lor. Sunt atentă la ei, îi 
analizez, văd cum se comportă cu oamenii din jurul lor, dacă vorbesc corect, fru-
mos, dacă se comportă frumos. Și dacă greșesc vreodată, îi întreb: dacă ai greșit 

vreodată, ai avut macar bunul simț să îți ceri scuze? Și văd eu dacă vor fi  niște 
persoane bune care pot să îmi fi e alături pe viață.“ (interviu)

•  „să avem și aceleași puncte în comun, dar sunt diferite persoane. De diferite % puri. 
Melancolici, sangvinici și trebuie să te împrieteneș%  cu toată lumea și să îi ajuți“. 
(interviu)

– Complementaritatea, acceptarea diferențelor și validarea lor ca aducătoare de valoare

•  „câteodată ne mirăm și noi de lucrul că vrem să vorbim cu cineva cunoscut sau din 
grupuri mai mari, dar ne mirăm când ne înțelegem mai bine cu cineva care stă 
singur sau retras“. (focus grup)

•  „diferențe mici se pot atrage, dacă sunt diferențe majore se pot respinge total“. 
(focus grup)

•  „părerea mea ar fi  că ce sta la baza relațiilor de prietenie sau mai puțin de priete-
nie, ar fi  acceptarea faptului, acceptarea diferențelor, nu neapărat de acceptarea 
similitudinilor, pentru că atunci când îți dai seama de diferența ta față de un om îți 
dai seama că găseș%  ceva interesant la el și atunci începe să se creeze de fapt 
relația“. (focus grup)

•  „ne înțelegem foarte bine doar că, nu ș% u, nu m-aș vedea făcând un hobby din 
asta, sunt fete care vorbesc doar ca să vorbească despre machiaj“ (focus grup)

– Durata, calitatea procesului“de împrietenire“

•  „nu prea ş% u că nu prea îmi dau seama când ofi cial s-a legat o prietenie. E o ches% e 
care se menţine, cred eu“. (focus grup)

•  „prietenii se pare că nu-ți oferă nicio șansă pentru că prieteniile, în adolescență, nu 
ș% i exact cât durează și atunci nu o să-mi ofere nicio șansă, poate doar la ac% vități 
care să mă des% ndă“ (focus grup)

•  „sunt mult mai apropiată de prietenii pe care-i am și nu ș% u, pe unele persoane nu 
poți să le placi la fel de mult ca pe altele. Gen îți faci un prieten nou sau prietenul 
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tău de acum îți face cunoș� nță cu un prieten de al lui și tu nu poți să-l placi la fel de 

mult ca pe prietenul tău“ (interviu)

– Principiile care stau la baza prieteniei, nondiscriminarea, suportul oferit celor diferiți

•  „dar eu aș încerca să fi u prietenă cu toți indiferent de cum arată, cum se îmbracă, 
cum se comportă. Adică să nu par eu mai fi țoasă sau ceva de genul, încât să nu-l 
bag pe unul în seamă sau ches� i de genul ăsta. Nu mi-au plăcut diferențele între 
copii, gen dacă unul are mai mult, o situație fi nanciară mai bună și altul nu, nu mi-a 
plăcut ca persoana cu situație mai bună să râdă de ceilalți.“ (interviu)

•  „dacă nu sunt persoane fi gurante și… care se dă mari și că astea… ceva de genul, 
nu am nimic împotrivă, adică vorbesc cu toată lumea.“ (interviu)

•  „dacă o persoană, o văd eu că este mai sensibilă, încerc şi eu să o ajut şi poate nu 
o cunosc, sau… este important să te apropii de ea şi apoi să dezvolţi o relaţie, 
într-un fi nal persoana se va deschide cu siguranţă.“ (interviu)

Adolescenții apreciază la ceilalți următoarele calități și valori:

– să fi e prietenoși, modeș$ , să vorbească frumos, să ofere respect

•  „să fi e prietenoși, în primul rând modeș� . Să ș� e să vorbească frumos în primul 
rând. Aicea nu mă refer să nu înjure, că nu este problema mea cum vorbesc ei. 
Mă refer să ș� e să vorbească. Atâta � mp cât eu îl respect să mă respecte și el pe 
mine“. (interviu)

– să aibă acelasi statut, situații similare, să nu fi e „fi țoși“

•  „cei care sunt exact ca mine, nu cei fi țoși, care au trecut prin greu și ș� u cum este“. 
(interviu)

•  „adică să nu fi e fi țoase. Să-ți dai părul pe spate, să nu bagi pe nimeni în seamă sau 
să mergi așa, în fi guri. Pe mine mă enervează și nu vorbesc cu ele. Am la școală, 
dar nu le bag deloc în seamă. Aproape nici pe colegele mele nu le bag în seamă. Am 
unele fi țoase care nu… Nu ș� u. Ori nu le suport eu, ori nu-mi plac. Sunt unele fete 
care mie nu-mi plac și nu le bag în seamă. Eu nu sunt fi țoasă. Eu vorbesc cu toată 
lumea. Nu sunt fi țoasă“. (interviu)

•  „nu îmi prea plac copiii ăia gen foarte populari în școală și că nu ș� u ce, mare ches� e, 
nu-mi plac. Îi consider uneori foarte enervanți și cu fi țe. Chiar dacă sunt foarte buni 
la școală, nu pot, nu cred că pot fi  la fel de buni. Poate doar pentru că, să spunem, ei 
sunt mai deștepți, creierul format, asta înseamnă că au și caracterul?“ (interviu)

– să fi e constanți

•  „mi-i aleg dacă să stau mai mult cu ei, să vorbim și să văd, ce fel de persoană este? 

Dacă este o persoană cu care merită să stai de vorbă, care eș�  sigur că te înțelege 
și te ascultă și poate dacă e mai mare, te învață din ce a făcut el și cum i-a ieșit lui 
bine și… dacă ș� e să fi e om, ca să spun așa“. (interviu)

•  „mi-aleg de obicei prietenii după felul în care se comportă doar cu mine și într-un, 
într-un grup ca să spun așa. Pentru că sunt unele persoane care, când stai singură 
cu ele sunt OK, sunt foarte de treabă, sunt deschise, dar când suntem un grup 
foart e mare – sunt mai răi ca să spun așa, adică nu sunt la fel de OK și vezi faptul 
că el are două fețe ca să spun așa. Nu ș� u dacă am dreptate sau nu, dar eu așa îi 
văd pe unii.“ (interviu)



59

Valori legate de prietenie

– Reciprocitatea, ones� tatea

•  „am avut o prietenă foarte bună, încă este bună, e fostă colegă de clasă care de 
fi ecare dată, de exemplu, dacă eu voiam să-mi iau un covrig sau ceva de mâncare, 

de băut și nu am avut sufi cienți bani, ea m-a ajutat și ziua următoare i-am returnat. 

Adică a fost gen ca un împrumut pe termen scurt, nu am stat să trag de % mp: stai 
puțin că eu nu am acum sau să nu vreau să-i dau înapoi. Pentru că la un moment 

dat, dacă ea a făcut gestul ăsta să mă ajute pe mine să-mi iau ceva, eu de ce să-i 

întorc favoarea sau să răsplătesc cum pot eu mai bine?“ (interviu)

– Empa� a, înțelegerea, abilitățile interpersonale

•  „prietenii, spui că într-un fel ei ajung să te cunoască deși tu faci și pros% i și te văd 

oamenii pe stradă și te judecă că: uite ala e golan, că în ce familie stă… ei te înțeleg 

într-un fel“ (focus grup)

•  „să fi e sociabil şi să ş% u că am încredere în el că toate lucrurile astea pe care i le 

spun să nu le mai spună la nimeni.“ (focus grup)

•  „eu cred că fi ecare persoană se poate face plăcută în felul ei chiar dacă unele per-

soane se fac mai greu plăcute, până la urmă tot o să găsească niște persoane la fel 

ca ei, care o să-i înțeleagă exact așa cum se înțeleg ei pe ei însiși“. (interviu)

– Încredere/neîncredere

•  „ca cineva să-mi fi e prieten trebuie să fi e de încredere, să pot să discut orice cu el, 

aproape orice“

•  „nu dau încrederea mea la toți“

•  „mi se pare ca toți avem momente în care suntem de încredere și momente în care 

nu suntem de încredere, chiar dacă e important“ (focus grupuri)

– Sinceritate/ minciună

•  „nu ș% u, să nu mintă, să trebuiescă, nu ș% u, să te mintă e cel mai urât lucru. Cel 

puțin mie așa mi se pare. Persoanele sincere în general mă atrag.“ (interviu)

Temeri în raport cu prietenia

Teama legată de relațiile de prietenie este prezentă. O adolescentă nu s-ar împrieteni 

niciodată „cu o persoană care ar putea să-mi strice mie aspirațiile spre viitor, care ar putea să 

mă facă pe mine să nu-mi mai îndeplinesc visele.“ (interviu)

Temerile adolescenților, așa cum le descriu ei:

•  „(teamă) să fi u un prieten apropiat, mie îmi e frică să nu îi dezamagesc eu pe ei, să îmi 

propun ceva și apoi să nu realizez, să nu lupt destul… și în al doilea rând, prietenii… de 

exemplu am avut o cea mai bună prietenă și apoi m-am certat cu ea foarte rău și eram 

prietene de opt ani și acum nici nu ne mai vorbim… și a fost dureros… și cam de asta 

mi-e frică, să nu repet iar experiența asta“. (focus grup)

•  „mie îmi e teamă să nu-mi fi  ales să zicem un anturaj greșit. Am făcut-o și p-asta, cumva 

am scăpat. (focus grup)

•  „la unii, mă apropie pentru că sunt prietenoși, vorbesc… și la alții pentru că nu-mi plac 

pentru că dacă chiar vorbeș%  acuma cu ei și după aia te bârfește, spune că: uite ce a zis 
aia sau de astea, toate astea.“ (interviu)
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Tiparele de comportament adoptate pentru a contracara temerile și potențialele riscuri 

se bazează pe prudență, atașamente securizante, strategii de rezolvare a confl ictelor, evitarea 

comportamentelor cu risc. Mai jos sunt ilustrate, așa cum au fost descrise de adolescenți:

– Prudența adolescenților legată de ceilalți

•  „eu zic că prietenii te infl uențează la vârsta asta cel mai mult și trebuie să ș! i ce să 
alegi de la ei, să zici ca el și tu…să ș! i că nu e bine așa, să ai grijă“ (focus grup)

•  „să nu te plic! seș!  în compania lor și acuma să le accepți și defectele, că asta e… 
nu trebuie să te gândeș!  la ce calități au, trebuie să te gândeș!  daca e ok să fi i 

împreună cu ei“ (interviu)

– Retragerea din relații și consecințele pentru relații

•  „dacă nu mă înteleg deloc cu o persoană și mă enervează, prefer să o exclud din 

viața mea, să nu mai vorbesc cu ea, să mă fac că nu există“. (focus grup)

•  „în momentul în care încerci să-i excluzi parcă vor să vină înapoi…“ (focus grup)

– Strategiile rezolu" ve și confl ictele

•  „niște colegi răi care făceau mișto să zic așa, care râdeau că, Doamne, nu e mama 

lângă mine sau ches! i de genul ăsta și atunci aveam acele reacții urâte, adică 

săream la bătaie chiar dacă erau băieți sau fete.“ (interviu)

•  „eu încerc întotdeaunasă ajungem la un înțeles comun pentru că ajută…“ (focus grup)

•  „în afara familiei, în grupul de prieteni încercăm să ne ascultăm cu toții părerea, 

după aia ne gândim, vedem ce este mai bine pentru grup sau pentru noi sau pentru 

persoana care are probleme și rezolvăm“. (interviu)

•  „dacă sunt două ! puri de caracter diferite nu or să ajungă la un punct comun, este 

aproape imposibil“ (focus grup)

– Aser" vitatea în situații inechitabile, discriminatoare

•  „și chiar dacă am avut persoane de genul acesta, care au avut o situație fi nanciară 

mai OK și și-au bătut joc de celelalte persoane pentru că nu sunt la fel de bogate ca 

ei, dacă am avut… pur și simplu, eu personal, nu i-am băgat în seamă sau le-am 

spus în față ce gândesc despre ei și am încercat să evit cât mai mult contactul cu ei 

pentru că nu-mi place ches! a asta.“ (interviu)

Ac� vitățile între prieteni

Prieteniile între egali sunt consolidate în cadrul ac! vităților comune. Aceste ac! vități le 

permit să facă aprecieri asupra calității relațiilor, să-și valideze alegerile sau nu, să-și împartă-

șească experiențele. Pentru adolescenți este important:

–  să se întâlnească pentru a discuta, a comunica, a rezolva probleme, a se autodezvălui, 

„a avea secrete“

•  „eu spre exemplu… apreciez mai mult ce mi-ar spune o prietenă, o fată de vârstă 

mea, pentru că părinţii sau oamenii din familie o iau pe ocolite, nu ţi-o spun pe faţă 

niciodată. Dar prietenii înotdeauna… dacă au o problema cu ! ne ţi-au spus-o, 

pentru că suntem de aceeaşi vârstă, înţeleg lucrurile de genul asta şi întotdeauna 

ţi-o vor spune. Pe când familia, o să o ia întotdeauna pe ocolite, nu vor să te 

rănească, nu vor să… alte ches! i.“ (focus grup)

•  „…prietenii (sunt importanți) pentru că ce faci cu ei sau ai mici probleme… așa cer 

sfaturi… și acele sfaturi ne sunt de folos“. (focus grup)



61

•  „(aleg) mai degrabă cu prietenii că şi ei sunt de aceeaşi vârstă cu � ne. Depinde pe 
cine vrei să numeş�  prieten, că nu o să îi spui oricui. O să îi spui cuiva mai apropiat.“ 
(focus grup)

•  „două fete, într-un fel îmi sunt cele mai bune prietene. Le spun totul. Îmi spun 
totul. Ţinem secret. Nu îmi zice ceva şi dup-aia eu mă duc că băi, vezi că fata aia nu 

ş� u cum şi ce-a făcut şi cum a făcut. Nu sunt genul de fată care să pârăsc ce-mi 
spun altele“. (interviu)

–  să acționeze împreună în mod spontan, să facă ac� vități contextuale, libere, nedirijate, 

să își creeze un potențal de grup, „un capital“ u� l nevoii de apartenență și suport

•  „noi n-avem așa ac� vitate sau grup fi x, pur și simplu ieșim afară, ne ducem ori la ea 

ori la mine, preferabil la ea că sunt mai mulți prin zonă, luăm două pungi de semințe 

și încep să se adune: mai vine un vecin, vin frații, mai vine încă o fată, și tot așa, 

dăm drumul la muzică și râdem, glumim… sau dacă nu cu o minge, cu o bicicletă… 

și schimbăm imediat“ (focus grup)

•  „să ne plimbam pe bicicletă prin car� er sau parcuri şi vorbim, comunicăm unul cu 

altul problemele noastre. Ca un fel de grup de suport.“ (focus grup)

•  „am un colec� v de prieteni care sunt foarte buni, prietenele mele, ne dăm sfaturi, 

ne sprijinim una de cealaltă, avem ac� vităţi împreună, avem lucruri în comun. Ne 

distrăm împreună, ne plimbăm împreună, ne petrecem � mpul, absolut tot � mpul 

suntem împreună şi suntem legate.“ (interviu)

– să învețe împreună, să studieze

•  „înveți mai bine când es�  între prietene“ (focus grup)

•  „că din prima zi când am ajuns în şcoală, în clasă, m-am împrietenit cu fete olimpice 

la muzică şi a fost grupul nostru de fete foarte apropiate şi suntem ca nişte surori, 

adică ele m-au ajutat foarte mult şi cu şcoala, că mi-a fost greu când am ajuns că 

era altă limbă“ (interviu)

–  să facă ceva pentru ceilalți, sen� mentul dat de puterea de a face ceva pentru celălalt, 

acțiuni în care să-și valideze întrajutorarea ca valoare între prieteni

•  „eram o clasă foarte, foarte unită, împărțeam totul, adică să spunem că cineva 

avea o pungă de cipsuri, mânca toată clasa de acolo, sau multe alte ches� i. Țin 

minte că puneam bani și luam salam și pâine și mâncam în ora de română pe bancă 

toți. Diriginta era foarte OK, adică mereu făcea tot ce se putea, ac� vități cu noi, 

adică era super diriginta“. (interviu)

•  „mă apreciez pentru că eu… cred că ș� u să… să fi u om, ș� u să ajut anumite persoane 

când spun o nevoie. De exemplu, anumite dăți, am avut o prietenă care a avut un 

prieten foarte bun și din păcate, el a murit și acea fată era mereu tristă și mereu îmi 

spunea mie tot ce avea pe sufl et ca să spun așa. Și am putut să o ajut puțin câte puțin, 

nu m-am complicat foarte mult, dar nici să-i dau sfaturi greșite. Am stat și m-am 

gândit ce trebuie, ce trebuie să fac ca să ș� u că acea persoană e OK.“ (interviu)

•  „vin și fac voluntariat din cauză că mă mai deschid pe mine, îmi place foarte mult 

să stau cu copiii. Mă simt eu bine ajutând.“ (interviu)

–  să transmită celorlalți competențele lor, să se pună în valoare prin ceea ce fac, 

să împărtășească oportunități sociale unii cu ceilalți

•  „prietena mea cea mai bună, pentru că de cele mai multe ori eu o trag din casă 

afară și de cele mai multe ori se schimbă foaia, ea mă târăște după ea la dansuri, 
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ia lecții de dansuri și mai sunt fl ashmob-uri, unde poți lua lecții gra� s și par� cip la 

reprezentații în public. Și eu eram yupiii… dansez… și a început să-mi placă să dan-

sez și îmi pare bine că a insistat.“ (focus grup)

– să exploreze, să încerce împreună iesirea din � pare

•  „iesim în oraș și cam colindam orașul, dar nu avem o anumită rută și colindăm orașul. 

Chiar și cumpărături, deși nu eram înnebunite noi de această ac� vitate“ (focus grup)

•  „dacă ai aceleași hobby-uri sau pasiuni, mă pot înțelege pe subiectele respec� ve. 

De exemplu, un om mai crea� v se poate să fi e mult mai bine cu un om mai strict, 

cu o ap� tudine mai dezvoltată din punct de vedere matema� c, ca și cum și-ar com-

pleta ideile… extremele se atrag“ (focus grup)

•  „între mine și prietenul meu e o diferență, mie îmi plac înalțimile, îmi place… și lui 

îi e frică de înălțimi“ (focus grup)

Alte ac� vități desfășurate de adolescenți împreună cu prietenii sunt legate de ru� ne 

comun e legate de școală și � mpul liber:

•  „câteodată mă înteleg bine cu un vecin cu care merg și iau autobuzul… și în rest nu mă 

înțeleg cu nimeni.“ (focus grup)

•  „o fată, o colegă, mă înțeleg bine cu ea. De fi ecare dată ne cumpăram amândouă pachet, 

mâncăm amândouă, petrecem mai mult � mp… ia autobuz, că face naveta. Râdem, glu-

mim.“ (interviu)

•  „plimbările cu familia, excursiile, şcoala. Am foarte mulţi prieteni. Ieşirile în oraş. Sunt 

foarte importante pentru mine“. (interviu)

„Prietenul cel mai bun“

Apare în viața adolescenților ca o persoană foarte importantă, o persoană idealizată, ade-

sea asemănată cu un membru al familiei, care se bucură uneori de o considerație similară sau 

mai mare chiar decât cea a membrilor familiei:

– prietena“ca o soră“, cea care face parte din familie

•  „eu am o prietenă, cea mai bună căreia îi spun tot… și ne completăm una pe alta, 

multă lume ne spune că suntem surori și la fi zic, dar și la comportament“ (focus grup)

•  „prietena mea cea mai bună, a fost împrejurul meu în momentele foarte grele. Să 

spun că mama era plecată și na, mai aveam și eu nevoie de o îmbrățișare, să plâng 

pe umărul cuiva când se mai întâmpla ceva, și nu puteam să mă duc la bunicul meu, 

că fi ind bărbat, nu ș� u, eu ca fată. Și ea venea. Și mă trezeam cu ea la ușă, și mă 

făcea să mă simt mult, mult mai bine. Si ea face parte din familie și în ochii mamei, 

și în ochii bunicului și în ochii tuturor. Mereu.“ (interviu)

– prietenul „ca model“ și suport

•  „mă-nțeleg foarte bine cu el, deci îl consider cel mai bun prieten, mă învață lucruri 

bune, nu rele. El nu fumează… [mă învață] să nu mai aduc pe alte persoane, să 

mă-mbrac cum trebuie, nu cu fuste foarte scurte, să nu comentez la mama când 

mă ceartă, spune: pleacă capul jos și taci din gură.“ (interviu)

•  „cum am spus, am cea mai bună şi cea mai bună prietenă, a mea care îmi oferă 

mereu un sprijin, dacă sunt la greu mă ajută, este alături de mine, întotdeauna. 

Mereu când ş� e că sunt liberă şi nu am teatru mă sună din 5 în 5 minute să mă în-

trebe ce fac, dacă sunt bine, dacă sunt OK, ce am mai făcut. Şi mă simt în regulă“. 

(interviu)
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Prieteniile virtuale versus prieteniile „față-în-față“

Adolescenții descriu relațiile lor în mediul virtual as" el:

•  „prietenie virtuală, nu neapărat. Adică, toţi prietenii pe care îi am pe Facebook îi am şi 
în realitate.“ (focus grup)

•  „eu, de exemplu, petrec foarte mult & mp în faţa calculatorului şi petrec vreo 6 ore pe zi. 
Da. Și cu toate astea ies afară, glumesc, îi fac pe cei din jurul meu. Râd cu ei, nu e nicio 
problemă.“ (focus grup)

•  „Cum îi aleg? Păi nu alții pe care să nu-i cunosc. Prietenii mei de la mine de acolo, care-i 
ș& u. Mai am câțiva, unii care nu au cereri așa… nici nu-i cunosc și asta, da-i accept și-i las 
acolo. Nici nu vorbesc cu ei.“ (interviu)

•  „cunosc câteva fete care nu ş& u…au obsesie să vadă, mamă câte like-uri am primit la 

poza asta. Ia să mai pun o poză poate iau şi mai multe la asta. Să văd ce mi-au mai scris 
prietenii. Să îmi fac şi mai mulţi prieteni să par interesantă. Şi faza e că Facebook-ul asta 
are mai multe calităţi pentru noi minorii şi adolescenţii pentru că prac& c umblând după 
poze ne şi putem… cum să zic… ne pierdem şi simţul umorului şi comunicarea. Nu mai 
eş&  aşa de implicat în grup.“(focus grup)

•  „majoritatea prietenilor de pe Facebook sunt mai degajaţi, vorbesc mai mult decât în 
realitate… Într-un fel îşi arată faţa reală. Au mai multă putere să zic aşa… curaj. Decât în 
faţă…“ (focus grup)

•  „de exemplu să comentezi la poza unei fete sau a unui băiat şi… dacă comentezi s-ar 
putea să se supere pe & ne sau se va alege cu ceva, cu violenţă. Faţă în faţă nu ai curaj, 
dar pe Facebook, da, de amuzamentul tuturor. Faţă în faţă unii înţeleg greşit.“ (focus 
grup)

Ca și în mediul real, în mediul virtual & nerii urmăresc:

– comunicarea problemelor și rezolvarea lor

•  „dacă acum chiar vreau să discut despre asta și simt ca mă întelege, sun pe cineva.“ 
(focus grup)

•  „de exemplu putem să comunicam cu o rudă care, să zicem, s-a mutat în altă țară 
și dacă ai fi  în țară, atunci ai putea să vorbeș& … dar de reacții de la oamenii apropiați 
nu am așteptări mari, pur si simplu să afl u lucruri noi, să ș& u ce se mai întâmplă.“ 
(focus grup)

– păstrarea relațiilor de prietenie la distanță

•  „Facebook-ul îl folosesc să vorbesc cu prietenii îndepărtaţi, să dau de ei şi să, nu 
ş& u, să postăm nişte poze în care să le arătăm lumii că suntem mai buni, suntem 
strânşi, uniţi întotdeauna.“ (focus grup)

– refl ectarea, dezbaterea asupra unor aspecte sociale

•  „am văzut și eu pe net. Era un om în cârje, a mers ce a mers, a căzut jos. Nimeni nu 
l-a ajutat. După aia a băgat alt personaj la costum – a căzut, toată lumea s-a dus să-l 
ridice. Contează mult și haina.“ (focus grup)

Punctele limită ale prac& cilor de socializare pe rețele, în perspec& va adolescenților:
•  „am mai mulți prieteni… Bine, unele lucruri nu sunt, cum să vă spun, bune ca să le 

punem pe Facebook. De exemplu, dezbrăcatul. O vezi pe-aia dezbrăcată pe Facebook 
și… sau vezi unu că-njură și nu ș& u ce.“ (interviu)
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•  „din păcate folosesc, dar mi-am dezac� vat contul şi nu ş� u când întru, mi l-am şters, dar 

datele rămân acolo. Nu neapărat folosesc reţelele de socializare.“ (interviu)

Colegii de școală

Mediul școlar este locul în care adolescenții petrec mult � mp și în care se leagă relațiile 

de colegialitate. Proximitatea altor adolescen�  crează potențialul de grup ce le permite să se 

raporteze la anumite modele, să se confrunte, să-și construiască sau afi rme iden� tatea. De 

exemplu, o adolescentă se descrie: „eram rea în sensul în care eram destul de egoistă, eram 

foarte băiețoasă și agresivă cu toată lumea din jurul meu. Adică nu ș� u, eram foarte autoritară 

cu toată lumea. Și uneori îmi băteam colegii de față cu profesorii de la școală… altele bune, 

când m-am schimbat… Eram destul, foarte agresivă. Și acum poate să-mi zică cine ce vrea, că 

ș� u cine sunt“. (interviu) Agresivitatea ca � par de relație între colegi este percepută în raport 

cu sfi darea autorității. Odată ce apare capacitatea de autocontrol perspec� va se schimbă, com-

portamentele agresive dispar.

Mai jos sunt prezentate relatările adolescenților raportate la colegialitate și relațiile între 

egali stabilite în școală, situații generate de sarcinile și climatul din mediul școlar:

– prac� ci legate de poziționarea în grup în funcție de rezultatele școlare

•  „la noi sunt băieții, sunt clasifi cați după note, notele de la școală: cu cât notele sunt 
mai mici, cu atât baieții sunt mai periculoși, mă afectează… și invers, pe cei cu note 

mai mari îi acceptă…“ (focus grup)

– prac� ci legate de petrecerea pauzelor între colegi

•  „eu sunt mai retrasă, mai cuminte. Nu fac tot ce fac la şcoală. Eu sunt mai retrasă. 

Adică stau liniş� tă în fi ecare pauză. A sunat: vai, hai să mă duc să ies pe uşă să mă 

duc la nebuni, să alerg de nebună pe holuri. Nu. Eu sunt mai liniş� tă“. (interviu)

– prac� ci legate de confl ictele de la școală cu colegii, strategii rezolu� ve

•  „un copil de la noi din clasă, care era mai batjocorit de ceilalți și la un moment dat, 

clasa care-și bătea joc de acel copil de la mine din clasă a venit… să spun așa… îi 

dădeau palme de fi ecare dată când îl vedeau. La un moment dat unul i-a dat un 

pumn și i-a dat foarte tare și acel copil a ajuns acasă cu vânătăi și la un moment dat 

au venit la noi în clasă“. (interviu)

•  „noi ș� am ce fel de persoană este colegul nostru, care este mai așa… mai retras, și 

ș� am că acel coleg nu o să facă niciodată o tâmpenie ca să zic așa ca să-i enerveze 

pe ceilalți. Și am vorbit cu ei și, vă dați seama că, nici nu i-am lăsat să intre la noi în 

clasă, că dacă-i lăsam să intre la noi în clasă, ș� am că ei vor vrea să facă scandal“. 

(interviu)

•  „se dă mare și tare în clasă, fumează, ne povestește nouă viața sexuală… crezi că 

m-ar interesa… Prea se crede șmecher“. (interviu)

– alte prac� ci

•  ignorarea colegilor, retragerea din grup: „eu nu prea îi bag în seamă, adică, încerc 

să fac în aşa fel încât ei să nu existe pentru mine. Să fi e invizibili. Şi am prietenele 

mele din clasă, noi încercăm să fi m distante de ei. Să nu îi băgăm în seamă şi ei 

chiar de noi nu se atrag. Nu ne fac nimic de genul să ne înjure sau să, Doamne 

fereşte, să ne scuipe. Da, fel şi fel de băieţi care dau în fete, le lovesc“. (interviu)

•  in� midarea celorlalți: „mai auzeam de mine că: ia uite pe asta se crede şmecheră 

dacă e ţigancă, că e o jegoasă că e aşa… şi eu, normal, auzeam şi bravo mie că sunt 
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ţigancă, jegoasă dar uitaţi-va cum sunteţi voi, aveţi păduchi în cap vă umblă în cap, 

curăţaţi-vă şi nu vă uitaţi la mine. Uitaţi-vă la voi şi pe urmă la mine şi pe urmă 
tăceau nu mai ziceau nimic. Dacă vrei bătaie, spune… şi tăcea din gură nu mai zicea 
nimic că ei aşa e. Dacă te vede cineva mai aşa, mai fi ţos… vede că taci din gură… 
te ia de proastă. Te înjură, te bate, te scuipă. Dacă nu comentezi şi nu spui nimic, te 
face în toate felurile. Te face curvă, proastă, te face o jegoasă şi dacă comentezi 
nu se mai ia de & ne. Că asta e şmecheră, nu va mai luaţi de ea“. (interviu)

•  suportul reciproc în situații limită: „colega aceasta de clasă, eram mai demult cu ea 
afară și se luaseră niște oameni de noi și la un moment dat se luase mai mult 
de mine și ea a sărit în fața mea și mi-a luat apărarea și eu am făcut la rândul meu 
același lucru pentru ea când a fost nevoie. Și nu… între noi două, să spun așa… 
nu au existat diferențe că: tu eș#  așa, nu vreau să stau cu # ne sau tu eș#  în felul 

ăsta“. (interviu)

•  empa& a față de anumite probleme ale colegilor: „în a IX-a, când am rămas la mate-
ma& că ei m-au ajutat foarte mult, adică îmi spunea că lasă că tu treci și nu mai fi  

supărată că dacă nu și noi suntem supărați… că tu eș#  colega noastră și noi te 

susținem, colegii…“ (interviu)

Încercarea de mediere între egali, protecția egalilor în caz de bullying, este o strategie 
punctată adesea de catre adolescenți:

•  „unii colegi îmi spun că ce are dacă suntem aşa, adică, ei consideră că este foarte 
ok ca şcoala să fi e într-un haos total şi să îşi bată joc de profesori. Eu am încercat să 
vorbesc cu ei, am stat în unele ore în care nu vin profesorii… m-a pus doamna 
dirigintă să fi u responsabilă cu liniştea şi fi ind responsabilă cu liniştea am început 
să vorbesc cu colegii mei despre cum e cu şcoală, cum li se pare lor. Şi am încercat 
să îi orientez pe o cale mai bună doar că nu… nu o să îi intereseze, că ei oricum o să 
ajungă ceva în viaţă, că o să aibă pile şi că o să treacă peste. Că părinţii au bani şi 
pot să le plătească. Şi cam astea au fost“. (interviu)

•  „la noi avem o fată care se ia de toţi copiii. O fată şi mă uitam la o prietenă a mea 
care e slabă, slabă moartă şi normal fata e dezvoltată, e grasă. Şi normal ea zicea: 
fă, vino încoace, întoarce-te înapoi, pleacă, vino înapoi, râdea de ea, făcea mişto de 
ea. Voia să o bată şi eu m-am săturat şi i-am zis, nu te mai lua de ea şi ea a zis bine… 
Şi mai e o fată proastă care tace, plânge la orice, dacă ţipă la ea plânge şi voia să o 
bată şi i-am zis, gata, ţi-a ajuns de ce i-ai făcut acum te bucuri, nu te mai lua de ea, 

las-o în pace şi a zis: bine, nu mă mai iau.“ (interviu)

Separarea de colegi, momentele de tranziție de la o școlă la alta, efectele migrației

Trecerea de la o școală la alta, de la ciclul gimnazial la liceu, de la liceu la facultate este 
punctată de adolescenți ca un moment de co& tură în relațiile cu egalii:

•  „ți-ai schimbat oarecum prietenii din generală la liceu și… unii care… și-au găsit alți 
prieteni aici la liceu și acum, pur și simplu, de un an, stai cu acei prieteni și prac& c 
i-ai uitat pe cei cu care ți-ai petrecut opt ani din viață“. (focus grup)

•  „acum la liceu este destul de OK, am colegi OK, sunt educați, sunt foarte amuzanți, 
adică te fac să te simți mai bine. Adică când lipsesc o zi de la școală mă sună, mă 
întreabă: ce ai pățit, cum te simți?“ (interviu)

•  „păi, de exemplu, vrem să facem… nu ș& u… facem niște plimbări mai lungi, niște 
joculețe mai ciudate și nu avem & mp în general să le facem pentru că eu o să fi u 



66

acum cu liceul și ele au trecut în alte clase. Unii sunt mai mici ca mine și alții nu și 
nu prea există � mpul acela necesar pentru toate, dar eu cred că poți să-ți faci � mp 
pentru orice dacă, dacă chiar vrei ches� a asta.“ (interviu)

Starea de corigență sau repetenția sunt și ele momente de separare între egali: „nu apre-
ciez aşa de tare. Adică, îți pierzi prietenii. Ori vin alţii, dar până te obişnuieş�  cu ei, mai e. Cum 
a fost anul ăsta, anul trecut. În a VI-a mi-a venit vreo patru colegi noi şi până m-am adaptat cu 
ei a durat ceva � mp. Cam o lună până… Nu mi-a plăcut mie de ei, dar până la urmă ne înţelegem… 
wow, că dintr-o dată mi-a ieşit media. Mamă! Şi-mi venea să-i zic: păi, aţi zis că mă lăsaţi. Nu 

mă mai lăsaţi? D-aia io m-am bucurat. Că o fată a rămas şi mi-a părut atât de rău că a rămas şi 
sper că a luat, că vreau să fi u şi anul ăsta cu ea.“ (interviu)

Abandonul școlar este o altă experiență pe care adolescen� i o percep ca o separare de 
colegi. O adolescentă care a abandonat studiile povestește o experiență din perioada în care 
era încă la școală, are nostalgia apartenenței la un grup, la o experiență catalogată ca fi ind 
pozi� vă, ceva ce i-a rămas în minte despre foș� i colegi: „ [regret] prietenele mele, colegii mei. 
Faptul că ne înțelegeam bine și eram colec� v foarte strâns și dacă făceam ceva, ori intram toți, 
ori niciunul. Probabil am fost cea mai nebună clasă din liceu, dar nu ne dădeam de gol unul pe 
altul. Probabil din cauza asta mă și duceam la școală. Pentru că… pentru ore nu… nu avea cine 
să ne învețe.“ (interviu)

În școală există și bariere de integrare a� pice, cum ar fi “o singură fată într-o clasă de 
băieți“. O adolescentă descrie pe larg efortul de integrare:

•  „adică nu prea vorbesc. Când am intrat [la liceu] nu vorbeam cu nici unul din clasă, nici 
unul, nici unul, nici unul… doar cu diriga. Atât. Și acuma, în a X-a, am început și eu să 
vorbesc, să mă înțeleg foarte, foarte bine cu ei. Chiar când ne mai întâlnim pe stradă 
„ce faci?“, nu ș� u ce… Dar înainte nu ș� u de ce eram așa – proastă. Îmi era așa frică… 
nu ș� u, parcă am intrat undeva în altă parte și vedeam alți oameni, alți copii… eram așa 
speriată, nu ș� u… Eram și eu mai mică, acuma nu mai sunt. Aaa… colegii mei, de la 
gene rală. Dacă erau ei în clasă atunci, mă simțeam foarte bine, dar ei s-au dus la alte 
licee, eu la alt liceu. Și prietenii, și colegii, și diriga… când, de exemplu, în a IX-a când am 
rămas, profesoara de mate a spus că“nu prea vorbește“ că nu ș� u ce… Și diriga mi-a 
spus: „păi dacă e singura fată din clasă, tu ce pretenții ai de la ea? Pune-te și tu în locul 

ei, să fi i singura fată din 20 de băieți, tu să fi i singura“ și nu ș� u ce… și ea a zis: „da, ai 

dreptate la asta“, mi-a luat apărarea, și colegii: „păi e nouă, noi ne mai ș& m ca prieteni, 

ea nu ne ș& e pe nimeni, de ce țipați la ea?“ și ches� i din astea. Acuma nu. În a IX-a erau 
20 și o fată, 21, 22 de fapt, două fete, dar una nu mai vine că nu mai vrea, nu ș� u de ce, 
și am mai rămas eu. Și acuma au mai rămas 17 băieți și eu, 18.“ (interviu)

Venirea din altă țară sau revenirea într-un mediu școlar, sunt contexte în care colegii sunt 
văzuți ca fi ind foarte importanți în procesul de integrare sau reinserție:

•  „când m-am întors aici, la școala asta privată la care am fost, nu a fost chiar asa, pentru 
ca a fost același set de copii din clasa a V-a până în clasa a X-a și nu erau foarte primitori 
cu persoana mea…Aaa … cu caldura a fost foarte greu… pe urma nu m-am gandit la ei. 
Am stat numai cu cei cu care ma înțelegeam foarte bine.“ (focus grup)

•  „sunt mai buni aşa şi le-a plăcut din prima clipă când am intrat în clasa. Am fost bine-
venită, le-a plăcut de mine, vorbesc cu mine mereu şi a fost relaţia bună de la început 
şi încă mai este… E diferit foarte mult. În primul rând de limbă, că e altceva total şi de 
exemplu la istorie. Aici se învaţă istoria. Acolo se învaţă [altă] istorie. Nu are legătură 
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deloc una cu alta. E greu şi nu ş� u… şi nişte materii care nu mi-au plăcut… ne ia mult din 
� mp şi profesorii m-au ajutat foarte mult. Au stat cu mine, mi-au explicat, m-au îndrumat 
cu cine să vorbesc, cu cine să mă împrietenesc. Să fi u în legătură cu şcoală cu tot. M-au 
ajutat foarte mult“. (interviu)

Frații, verii, persoanele de vârstă apropiată din familie

O categorie specială de relații se stabilește între frați, veri, rude de vârste apropiate. 
Aceș� a pot fi  suport, model pentru adolescenți:

– suport pentru socializare, suport pentru exersarea rolurilor, confi denți

•  „vorbim, comunicăm… E bine între frați“ (adolescentă cu 5 frați, interviu)

•  „lumea-i rea, care vorbește… anturajul prost, eu nu am anturaj pentru că ș� u că nu 
e bine să nu am… bine, sunt mai depărtată de car� er. Dacă e să ies doar cu sora 
mea și încă două fete sau cu iubitul pe afară, și atâta tot, dar nu în car� er.“ (interviu)

•  „sora mea stă lângă mine şi face: nu aşa, mai mult zâmbet, mai cu pasiune şi mă 
ajută şi stau foarte mult [să repete un rol]. Adică nu ş� u, într-un weekend, în fi e-
care zi de weekend, aş sta vreo 2-3 ore poate şi mai mult. Îmi vrea binele, mă 
infl uenţează foarte bine pentru că ea spunând aceste mesaje, sfaturi, mă îndreaptă 
şi mă orientează foarte bine. Face totul să fi e mai bine. Să fi u mai dreaptă, nu ş� u 
cum să spun.“ (interviu)

•  „am o soră, ţin mult la ea. A dat-o la cămin şi mai venea în vacanţă. Ne ş� m de mici, 
ne înţelegem bine nu facem diferenţa că suntem vitrege. Și cu ea mă înţeleg cel mai 
bine. Dacă vreau să vorbesc ceva cu ea pot să vorbesc destul de deschis şi ea e 
sprijinul meu în familie acum. Dar când e plecată, nici cu mama nu vorbesc. Ţin în 
mine şi mă gândesc eu aşa… îi mai zic şi lui mama aşa dar nu mă înţelege. De fi ecare 
dată când vreau să zic ceva o aştept pe sora mea.“ (interviu)

– model de inspirație

•  „am pe cineva care mă inspiră în familie, este sora mea, care a avut mereu, nu 
ș� u… acea ches� e care de fi ecare dată când nu ieșea ceva, se chinuia și până la 
urmă tot ieșea și, ca să spun așa, mă inspiră pentru că este o persoană foarte bună, 
nu se dă înapoi chiar dacă greșește la momentul respec� v, învață din acea greșeală 
și repetă acțiunea până o face cum trebuie.“ (interviu)

•  „am o verişoară care este clasa a V-a şi începe să îmi povestească ce face la ora de 
dirigenţie şi că îi place foarte mult şi se simte foarte bine. Vorbim despre drepturi. 
Că ea vorbeşte despre şi se simte foarte bine.“ (interviu)

– infl uențe legate de alegerile în viață:

•  „aş merge pe liceul A. pentru că am şi o verişoara acolo, mi-a spus că este foarte 
super, foarte mişto, OK profesorii, înveţi foarte multe de la ei, se comportă frumos 
cu elevii şi aş merge pe profi lul fi lologie“ (interviu)

•  „verişoara mea… nu ş� u, nu voiam să vin, adică eu mă simţeam bine, nu îmi plăcea 
ideea asta să fi u actriţă, să joc, mie mi se părea ceva plic� sitor. Eu aveam numai 
joacă în cap când eram mică, numai joacă cu prietenii. Ea m-a sprijinit foarte mult 
şi îi mulţumesc enorm şi enorm de mult că m-a împins să vin aici la teatru.“ (interviu)
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CUM ARATĂ COMPORTAMENTELE 
CU RISC ÎN ADOLESCENȚĂ?

Adolescenții au a" tudini diferite față de risc și caută soluții de ges" onare a unor contexte 

sau experiențe cărora le atribuie caracteris" ca de a fi  riscante. Pentru unii dintre ei riscurile 

sunt minimalizate, asociate cu prac" ci pe care și adulții le-au avut la vremea adolescenței lor:

•  „noi vrem să riscăm, să descoperim, să stăm până tarziu dacă vrem sau nu… să venim 

la 8 acasă, venim la 10 pentru că așa vrem să mai stăm.“ (focus grup)

•  „astea sunt niște riscuri pe care cred că le fac toți adolescenții. Adică nu numai eu am 

făcut lucrul ăsta… și o să se repete lucrul ăsta la nesfârșit pentru că… asta e. Cred că și ei, 

în trecut, au făcut lucrul ăsta, nu numai noi.“ (interviu)

Adolescenții văd în părinți un punct de sprijin și comunică despre situațiile pe care le 

consideră riscante, abordând diverse teme:

•  „de fi ecare dată când s-a întâmplat ceva, i-am spus mamei: mamă, uite am făcut așa, 

e bine sau e rău? Poți să mă ajuți cu ceva sau, nu ș" u, mai întreb, mă mai documentez“. 

(interviu)

•  „să spunem că pe moment nu-mi dau seama, dar are cine să-mi atragă atenția și să-mi 

spună ce nu este bine și ce este bine. Și în general mă sfătuiesc cu mama când vreau să 

fac ceva și o întreb: crezi că este bine? Și ea îmi spune, nici nu-mi interzice. Însă nici nu 

mă lasă de capul meu. Îmi spune: eu nu cred că este bine. Să spunem chiar cu un băiat, 

îmi spune: măi, băiatul ăsta nu este pentru " ne, dar nici nu mă obligă să nu stau, să nu 

vorbesc cu el sau ceva. Îmi spune: nu este bine pentru " ne, însă mă lasă să greșesc și să 

învăț eu singură, pe pielea mea. Pentru că și ea la fel a învățat, pe pielea ei.“ (interviu)

•  „[vorbesc despre] probleme cu prieteni, sau dacă ai avut nişte expriențe urâte şi… sau 

ai văzut… nu prea poţi să le spui părinţilor“. (interviu)

•  „eu cu mama cel puțin discut mult mai mult decât o făceam când eram mică. De obicei, 

dacă-mi fac un prieten, înainte nu-i spuneam mamei, sau ce pros" i făceam eu pe afară – 

nu-i spuneam, acum am început să-i spun mai mult, am început să fi u mult mai deschisă 

cu mama decât eram înainte și îmi place mai mult, e mai OK așa.“ (interviu)

•  „adică ce le e frică lor de mine (părinților). Să nu mă mărit repede, nu ș" u… să nu ies 

seara pe afară, să vin a doua zi… dar nu aș vrea eu asta, nu are cum să le fi e frică lor. Nu 

ș" u ce le e frică lor.“ (interviu)

•  „am discutat și cu părinții mei și mi-au spus și ei că nu e bine să fac ches" a asta [droguri, 

alcool etc ]. Și mi-am dat și eu seama la un moment dat că dacă o să fac ches" a asta o 

să am de pierdut. Pentru că, să spun așa – bine faci, bine găseș" . Și dacă mie nu-mi 

place să mi se facă o ches" e, să nu fac și eu la rândul meu aceeași ches" er.“ (interviu)
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Adolescenții apreciază că ar discuta însă și alte teme cu copiii lor, dacă ar fi  părinți:

•  „să ș� e să aibă grijă de ea, să fi e atentă cu băieții, să nu se lase păcălită de nimeni.“ 

(interviu)

•  „păi… despre băieţi. Subiectul căutat… nu căutat care este foarte discutat şi aşa… băieţii 

că… băieţi. Și ei au probleme în familie şi se apropie de o fată şi nu eş�  matur să ai o 

relaţie şi aşa apar depresiile. Despresiile la ambii adolescenţi, care duc înspre foarte rău, 

chiar sinucideri. Da, despre băieţi şi riscurile care sunt. Să îţi faci o relaţie cu un băiat, 

despre prieteni…“ (interviu)

•  „cred că despre prietenii pe care-i au în jur, să-l ajut să își aleagă prietenii buni, nu cei 

răi care îl infl uențează în anumite decizii proaste sau care nu sunt de părerea mea… și 

să-l fac să înțeleagă că este bine să alegem doar partea bună de la cineva, nu și partea 

rea“ (focus grup)

•  „l-aș învăța să se acomodeze oricarui anturaj, chiar dacă este mai puțin bun, nu poți să 

stai mereu numai în cerc bun sau cum sunt cercuri de tocilari sau cei mai neastâmpărați, 

trebuie să se acomodeze în fi ecare cerc fără să-și facă neaparat obiceiuri.“ (focus grup)

Contexte facilitatoare pentru apariția comportamentelor cu risc

– Absenteismul, chiulul de la școală, climatul din școală

O adolescentă precizează că cei care pleacă de la școală“se întâlnesc cu prietenii, fumează, 

se droghează, se mai bat unii dintre ei.“ (interviu)“Sunt riscuri, dar nu sunt așa mari. Faptul că 

ai mei credeau că mă duc la școală și… poate că în ziua aia nu mergeam sau nu stăteam la toate 

orele…“ (interviu), spune o alta, minimalizând riscurile. O alta povesteste despre difi cultățile de 

adaptare la începutul liceului: „m-am dus în parc şi mă gândeam la toate lucrurile. Şi Dumnezeu 

m-a ajutat să trec peste aceste lucruri. Chiar dacă nu se vede… Doamna de geografi e m-a ascul-

tat şi am răspuns la toate întrebările şi mi-a dat o notă foarte mică şi m-am supărat atât de tare 

şi am plecat. Din şcoală. Şi am început să plâng. Doar pentru o ora. Nu ar fi  trebuit să plec, dar 

îmi este ruşine să spun că nu a fost corectă. A mai fost o experienţă la începutul clasei a IX-a 

când băieţii ne luau scaunul şi m-am bătut cu ei. Dar a fost urât din partea lor şi am început să 

plâng şi m-am dus la domnul profesor şi i-am spus. Dar a fost urât.“ (interviu)

Climatul școlar este perceput adesea ca fi ind riscant: „la şcoală sunt foarte mulţi copii, au 

a� tudini de la adulţi… adică nu ş� u, încep să vorbească urât, să se alerge prin şcoală. Fac un 

haos total. Să îşi bată joc de profesori, să nu fi e atenţi la ore, atât de grav este la mine în şcoală.“ 

(interviu)

– Climatul din familie, fuga de acasă în anumite contexte legate de familie

•  „și taică-miu joacă barbut, bea, dacă se enervează sparge toate din casă, dacă nu 

are ce vrea el, dărâmă, sparge, ne bate, să aibă tot ce vrea el, dacă nu, face dezas-

tru. La el e cu barbutul şi copiii, la el e cu băutură şi că ne bate pe noi. Ne iubeşte, 

când vede că se ia cineva de noi ne apară, fra� -miu la fel, dacă vede că dă cineva în 

noi sare, noi aşa în familie ne înţelegem bine. Ne mai certăm cu ei, cu fra� -miu, se 

mai ceartă mama cu tata… dar ne împăcăm. Câteodată suntem fericiţi, câteodată 

supăraţi.“ (interviu)

•  „da, a fost foarte urât pentru că la un moment dat au plecat toţi. Eram mică atunci. 

Aveam 11-12 ani. Şi au plecat toţi şi m-au lăsat în casă singură. Şi luaseră tot. Dar 

a fost foarte urât că m-am trezit şi nu mai era nimeni în casă. S-au mutat în (alt 

car� er), nu m-au abandonat, s-au întors după mine. Asta a fost o fază foarte urâtă. 



70

Era şi aproape acolo unde stăteam, de şcoală. A trebuit să fac o ora jumate până la 

şcoală şi nu îmi plăceau şcolile din (car� er). Multă destrăbălare. Am ales să vin 

în V… Nu am ascultat-o pe mama şi pe sora mea. Adică veneam, eu vorbeam urât 

şi plecam de acasă. Ne-am mutat aici şi plecam în parc aproape. Şi nu voiam să ascul t. 

Nu ş� u, m-a şi afectat, sunt răzvră� tă. Adică mă afectează,dar încerc să schimb 

asta.“ (interviu)

– Relațiile între egali, relațiile in� me

•  „erau în clasa a XI-a ambele. Sunt verișoarele mele. [Și au întrerupt] pentru că s-au 

căsătorit într-un fi nal.“ (interviu)

•  „că fumează în baie, că se dezbracă, rămân gravide, multe şi multe se fac în şcoală. 

Directoarele îi scad nota la purtare, cheamă părinţii dar tot degeaba, tot fac. Nu e 

şcoală să înveţi, e şcoală de pros� i. Eu cu colegii mei, în pauză facem gălăgie, ţipăm, 

ne jucăm dar când stăm în clasă stăm cuminţi, nu facem gălăgie.“ (interviu)

– Riscuri legate de anturaj, renunțarea/fuga de anturaj – rezistența

•  „la anii noștri putem să intrăm într-un anturaj și asta nu ar fi  foarte bine – să intrăm 

într-un anturaj în care poți să fumezi, să te droghezi, să bei… mai bine stai, frate, 

la � ne acasă și gata. (focus grup)

•  „părinţii ş� u că eu stau cu un grup care fumează şi bea şi îmi spun să nu mai stau 

cu ei dar eu le spun că e chiar OK şi ei nu m-au obligat niciodată să fac ce fac ei şi îmi 

spun chiar să nu mă apuc de ce fac ei. Pentru că creează dependenţă şi… nu e 

tocma i OK.“ (focus grup)

•  „păi, au fost tot așa, anumite persoane, fi ind puțin mai mare 16-17 ani, cam așa, 

au început să fumeze și să consume anumite… alcool, băuturi. Și a spus o persoană 

să-mi dea și mie să încerc dintr-o țigară și am spus că nu vreau și i-am dat peste 

mână din greșeală. Și i-am spus că nu vreau și în momentul acela m-am ridicat 

de pe bancă și m-am dat de lângă el și m-am pus lângă altă persoană și în rest nu 

au mai fost ches� i atât de grave la care eu sunt și obligată să rezist.“ (interviu)

– Comunitatea, strada și pericolele ei

•  „eram cu verişoara mea la metrou şi voiam să ieşim şi noi să ne plimbam şi pe urmă 

văzusem aşa un � p care se uită într-un la noi… era fi x pe noi. Ochii îi avea fi x pe noi, 

ne-am dat seama, am vrut să ne îndepărtăm de el doar că nu reuşeam. Venea spre 

noi şi pe urmă a venit metroul, am luat metroul şi tot venea după noi. Verişoara 

mea mi-a spus să ne îndepărtăm, să facem ceva, să vorbim cu o persoană, ceva, să 

ne ajute dar pe urmă l-a văzut bodyguardul şi l-a dat afară din metrou şi noi ne-am 

con� nuat drumul. Aveam aşa o frică în mine. Nu ş� u, poate îmi făcea ceva. Era în 

stare de orice.“ (interviu)

•  „pot fi  şi oameni normali de pe stradă care fac gesturi groaznice. O ameninţare nu 

ş� u care ar mai fi  faţă de mine… nu ş� u, dar care mă afectează…“ (interviu)

•  „sunt unii la mine în car� er şi, nu că mi-e frică, dar nu ş� i cum vin şi te ia şi te duce 

nu ş� u unde şi dup-aia, cum sunt unii de acolo, şi mi-e şi frică seara, iarna mai ales. 

Aţi văzut că pe la 17:00-16:00, aşa, de întuneric şi eu dacă ies la 18:00, îi zic lui 

mama: mamă, la 18:00 îmi ieşi. Nu ş# u, nu mă simt sigură să vin. Dacă sunt după 

masă nu sunt sigură să vin singură iarna [de la școală] fi indcă e întuneric şi nu ş� i 

cum vine şi…“ (interviu)
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•  „dacă ar fi  să se ia cineva de mine, afară acolo la mine sau la stradă, s-ar băga veci-
nii: las-o că e mică, dacă ar fi  cineva mai mare. Dacă ar fi  cineva mai mic, ar fi  de 
seama mea, n-ar fi  să se mai bage nimeni. Dacă e cineva mai mare, aș spune eu: 
că las-o că e mică, te spun lu’ mă-sa, că se ia mă-sa de " ne, dacă n-ar fi  părinții mei 
acasă, că dacă ar fi  nu s-ar mai lua nimeni de mine. Dar nu se ia nimeni de mine că 
nu se ia.“ (interviu)

•  „păi fi ecare persoană pe care o vedea pe stradă, o batjocorea, pe bătrâni ca să spun 
așa, îi enerva, îi supăra, le lua anumite ches# i. Și din cauza asta, când am văzut că 
face aceste lucruri bătrânilor, am spus că eu nu vreau să mai stau cu voi și nu vreau 
să am nici o legătură cu voi. Nu mai stăm împreună, ca să spun așa într-un grup, dar 
dacă ne vedem pe stradă – ne salutăm nu… nu vreau să fi e diferențe din astea între 
noi.“ (interviu)

– Zonele de confl ict armat

•  „au fost mai multe evenimente să spun aşa. Într-o dată eram la şcoală, aveam un 
examen, era examen de limbă şi noi stăteam frumos în clasa şi pe la sfârşitul 
exame?nului am început să aud nişte… adică voci. Gloanţe şi ches# i şi noi ş# m că 
atunci când încep golanțe şi ches# i urmează ceva mai grav, mai greu. Şi noi am 
auzit aşa şi doamna profesoară ne-a spus staţi calmi, cine a terminat poate să stea 
în cealaltă cameră. Că era o cameră lângă clasă şi noi am stat acolo şi a început din 
ce în ce mai grav şi la noi şcoală era cu un hol deschis afară. Şi evident, erau gloanţe 
şi putea să… şi noroc că eram cu nişte colege care au trecut şi ele, tot au trecut 
că erau dintr-o zonă foarte de confl ict, foarte mult şi au zis: hai să fugim şi am fugit 
şi până am ieşit din şcoală, că ei se băteau chiar în şcoală acei oameni şi am fugit 
aşa… adică nu ş# u cum am avut viaţă aşa să putem să fugim. Şi am mers pe străduţe 
şi era şi periculos că pe strada principală e periculos că e gloanţe şi alte ches# i şi era 
periculos pe străduţe că oricine putea să te ia în maşină să te fure şi alte ches# i. 
Şi am mers pe străduţe că nu puteam prin alt loc şi am mers până am ajuns acasă. 
Acasă mama când a văzut aşa a mers pe stradă. Am ajuns acasă, mama a plecat că 
nu eram la şcoală şi i-a fost frică şi momentul ăla era foarte greu şi frică, că puteam 
să mor şi…“ (interviu)

Comportamentele cu risc

Accidentele ru! ere și cele casnice

Adolescenții punctează ca riscante „pericolele legate de mașini, accidente ru# ere“ (focus 
grup). Ei percep de asemenea și temerile părinților pornind de la acest aspect, interzicându-le: 
„să umblu la masina. Nu am voie deloc să umblu la mașină, am încercat, am stat odata și nu a ieşit 
nimic, deci nu am voie să pun mâna pe niciun fel de ches# i care au motor, nimic…“ (focus grup)

Accidentele casnice sunt și ele detectate de adolescenți: „odată a bubuit robinetul din 
baie. A început să curgă apă multă, multă, multă şi asta pentru că eu am tot… am tras tare de 
robinet şi jetul de apă a umplut toată baia în toată casa şi până au venit părinţii mei… ce ai 

făcut? A bubuit robinetul, ce am făcut?“ (focus grup)

Comportamentele an" sociale

Adolescenții listează diverse comportamnete pe care le percep periculoase ce se petrec 
în preajma lor, dintre acestea un adolescent numește: „crima, bătăile, furtul“ (focus grup). Ei 
pecep ca adolescenți că pot ajunge să fi e implicați, ei sau cei dragi, în as/ el de comportamente 
în anumite conjuncturi.
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Conjuncturile punctate de aceș� a sunt:

– infl uențați de egali cu riscuri asociate

•  „sora mea mai mică poate fi  infl uenţată foarte uşor de către anumite persoane. 
Cunosc câteva fete care pe la spate fumau şi îmi era teamă ca nu cumva să o ducă 
pe sora mea nu ş� u unde noaptea şi să nu o mai găsesc şi s-a întâmplat în unele 
cazuri şi acum am restricţionat persoanele astea pentru că o poate infl uenţa foarte 
uşor mai ales că era o fată. Era periculos pentru ea… Puteau să fure. Şi legat de 
furat, acesta este un comportament foarte riscant.“ (focus grup)

•  „arată la televizor, nu la mine în familie, în zonă, s-au întâmplat ches� i din astea. 
Nu mai se găseşte copiii, s-au furat copiii, fete s-au dat în dispariţie, poliţia încă le 
caută, nu ş� e ce e cu ele, mai e cu furatul, cu băncile şi copilul de frică, fuge, 
se ascunde şi asta.“ (interviu)

– când se simt provocați răspund provocator

•  „când am fost noi, niște colegi pe ștrand, am fost la M. să ne luăm de mâncare, 
aveam ghiozdanele cu prosoapele și ne-au pus să le lăsăm. Și după aia când am 
intrat în magazin tot venea unu’ și ne urmărea. Și noi în o* ică ziceam că furăm. Dar 
nu am furat.“ (focus grup)

– când părinții sunt plecați din țară

•  „să rămână lângă ei măcar cât sunt adolescenți pentru că atunci ei își iau teribilis-
mul în cap și ajung să facă foarte multe lucruri care nu sunt OK. Adevărul este că nu 
se întâmplă în toate cazurile. Doar atunci când sunt copii foarte cuminți. Că din 
copii foarte cuminți ajung cine ș� e ce să fure din casă, ches� i foarte urâte“ (intervi u)

– când contextul social/climatul din familie este agresiv

•  „dar e din cauza la drogaţii ăş� a că îi face prea mulţi nervi lu’ tata şi el nu poate să 
dea în ei. Îi omoară. Tata e periculos la bătaie, are palmă grea şi are bătaie urâtă. 
Nu poate să dea în ei, se enervează acolo. Mama îl ţine, că vrea să se bată, o împinge 
pe mama, pe cumnata-mea. Fra� -miu când aude că se bate cineva cu tata, nu vine 
să vorbească, vine se bate cu ce e în casă, să vadă cu cine se bate tata. Dacă vede 
că avem o ceartă în casă, se ceartă tata cu cineva, noi ieşim cu parul, dacă vedem că 
e din asta tupeist să dea în tata, sărim. Şi tata e periculos şi mama mereu îi spune: 
ce vrei să îmi bagi copiii la puşcărie pentru # ne că vrei tu? Lasă copiii şi bate-te tu 

cu lumea nu îi mai bagă pe copiii mei. Copiii mei dacă vede că se ia de # ne cineva 

normal, sare şi ei. Normal, noi sărim pentru el că e tata nu e un străin“.(interviu)

•  „dorinţe aveam, că părinţii mei se vor schimbă, că o să fi e totul mai bine, nu o să 
mai existe atâtea certuri, chiar când eram mai mică erau multe discuţii în fi ecare 
săptămâna era un haos, dezastru total, era ceva urât. Se puneau vecinii pentru noi, 
ne ş� a toată stradă ce făcea taică-miu şi în fi ne. Şi într-un moment a fost pentru că 
maică-mea s-a pocăit, era pocăită. Ea fuma mult şi taică-miu, dar ea s-a lăsat de 
fumat. S-a mai schimbat, dar tata tot aşa e. Tot aşa e cu mine şi mă enervează“. 
(interviu)

Agresivitatea este un comportament, observat în familie și în mediu și prezentat a fi  
riscant de către adolescenți: „bat, înjură pe stradă. Cum fac părinții acasă la ei, așa fac și ei.“ 
(interviu) „Cred că la fel, anturajul. Chiar și să spun cearta părinților mei ar fi  putut să fi e riscantă 
pentru mine ca… și pentru aspirațiile mele, adică chiar putea să mă afecteze din punctul meu 
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de vedere pentru că eram foarte sensibilă. Dar am avut pe cine să mă bazez.“ (interviu) Agresi-
vitatea percepută în relații poate avea efect pe termen lung, întrebată fi ind ce i se pare riscant 
în viitor, o adolescentă răspunde: „cred că aceleași lucruri, adică un sufl et rămâne sufl et, un 
caracter rămâne caracter. Cred că vor fi  aceleași cauze ale afectării (certurile între părinți).“ 
(interviu)

Opiniile unei adolescente despre comportamentele cu acest � par agresiv sunt: „cred că 
agresivitatea are cel mai mare risc. Pentru că dacă eș�  agresiv primeș�  agresivitate și se 
degenerează și se ajunge la altceva. Violența este și verbală și fi zică. Adică orice fel de violență… 
Da, am fost și eu. Am și pățit pe pielea mea…“ (interviu)

Căsătoria în adolescență, parteneriatele, sarcinile în adolescență

Percepția căsătoriei în adolescență ca și comportament cu risc, este descrisă de către 
adolescente ca o forma de a“strica adolescența“: „să nu ne mărităm, dacă te căsătoreș�  
devreme strici adolescența. Ar trebui să ai o un prieten, o iubită, dar nu să te însori, să te 
măriți… Pentru că sunt(em) obligați de părinți – obiceiuri vechi.“ (focus grup)

Modelele surorilor care fug de acasa pentru a se căsători le marchează pe fete. Ele cred 
că în locul acestora ar proceda diferit: „mi-aș găsi un băiat cu care să mă înțeleg bine din prima, 
să am o relație serioasă pentru veci, să muncesc și eu și el, să ne-nțelegem bine.“ (interviu) 
Abandonul școlar este asociat parteneriatelor la vârste mici: „ adolescenții, cei care se însoară 
de mici [renunță la școală], de exemplu, o fată de 14-15 ani, a renunțat la școală. Îmi e vecină, 
nu e colegă. Că s-a măritat și are copil acuma.“ (interviu)

Percep� a despre alegerea momentului pentru o sarcină și posibilele consecințe, sunt 
punctate as! el: „păi, teoria mea este că, să spun așa că faci un copil, apoi nu ai cu ce să-l întreții 
și spui: Doamne, de ce te-am făcut? sau îmi doresc să nu te fi  făcut!, degeaba mai e copilul tău 
pentru că, dacă-ți doreș�  să nu-l fi  făcut asta înseamnă că nu mai e copilul tău. Sau că nu l-ai 
vrut niciodată, dar l-ai făcut dintr-o greșeală și în momentul în care ai familie, să ș� i de ce să fi i 
pregă� t și ce să te aștepți în viitor. Gen când o să te căsătoreș� , trebuie să fi i sigur că ai făcut 
acest pas când trebuie.“ (interviu)

O adolescentă relatează: „ păi ce, vroiam să fac si eu lucrul ăsta (să fug de acasă) dar… 
mi-am dat seama că nu-i bine și… tre’ să trec prin greu…“(interviu). Modelele femeilor din 
familie (mame, surori etc) sunt respinse, fi ind întrebate dacă doresc să urmeze modelele femei-
lor din familia de origine, unele adolescente răspund: „nu, că cred că n-au făcut bine.“ (inter-
viu). Alte adolescente urmează modelul: „când am rămas însărcinată aveam 16 ani. Am născut 
la 17“. (interviu)

Un pericol legat de relații este perceput la destrămarea acestora, o adolescentă vorbind 
despre riscurile asociate separării la aceasta vârstă apreciază: „ păi… cum am mai spus, înce-
perea unei relaţii nu durează în cele mai multe [cazuri]… în adolescenţă. Dintre un băiat şi o 
fată… şi duce la depresie şi la sinucidere. Riscul de a te închide în � ne şi a nu te mai deschide 
faţă de ceilalţi, mama ta, tatăl tău, părinţi. Riscuri faţă de prieteni. De a nu te mai deschide, 
deşi… ei văzându-te aşa, uite ciudata aia sau… şi ei nu înţeleg cât a suferit fata asta sau băiatul 
asta. Riscul de a… nu ş� u“. (interviu). O altă adolescentă apreciază că pentru protecție este 
importantă prudența pentru că: „este foarte riscant să te încrezi în băieți sau în ceea ce spun ei, 
în vrăjeala lor.“ (interviu)

Sarcina în adolescență, îngrijirea copilului, sunt percepute din afară ca și aspecte ce duc 
la supraresponsabilizare:

•  „păi în primul rând este copil, nu ș� e ce să facă. Nu eș�  pregă� tă pentru așa ceva. Nu ar 
ș�  cum să aibă grijă de un copil. Când eș�  tu copil să mai ai și copil? Eu nu înțeleg asta. 
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Când fac 18 ani… nu ș� u, eu nu am grija de mine și mai trebuie să am grijă de un copil… 
nu.“ (interviu)

•  „eu stau cu fata mea. Plătesc chiria doua milioane. Nu stau așa, nu avem camera mare. 
Avem camera mică, dar sunt nevoită să plătesc chiria. Mi-am căutat de muncă și nu am 
găsit. Am făcut 6 clase. Si după aia au venit nepoții și trebuia să am grijă de ei“ (interviu)

Răpirea, trafi cul de persoane

Adolescentele sunt conș� ente și refl ectează asupra potențialelor pericole care pot să 
apară din mediu. Pornind de la statutul lor social, economic, ele vorbesc despre riscul de a fi  
răpite, temându-se : „să nu mă fure cineva pe stradă sau să mă ieie și să mă violeze și să mă…“ 
(interviu) Ele adoptă uneori comportamente preven� ve în acest sens: „ păi mă îmbrac decent, 
nu mă dau să zic fi țoasă, că am bani și ches� i din astea, nu, acolo în legea mea, săracă, bogată, 
cum sunt, stau în banca mea.“ (interviu)

Comportamentul sau apariția provocatoare sunt iden� fi cate de adolescente ca fi ind 
potențiale riscuri pentru securitatea lor: „păi omul sau persoana respec� vă crede că, nu ș� u… 
eș�  o fată mai puțin slabă sau ches� i din astea. Dacă te vede că ai pantalonu’ scurt își dă seama 
sau eș�  cu buricul gol, își dă seama că tu eș�  o…“ (interviu)

Dorința de a se căsători, de“a scăpa de părinți“ este listată și ea ca potențial pericol: „dacă 
e şi cu Facebook-ul asta sunt multe. Că fetele dacă vede un băiat mai frumos mai aşa şi le spune 
ăla că face… uite dacă ne vedem, poate îmi place de ! ne, mă însor cu ! ne, de alea şi noi de felul 
nostru suntem proaste şi noi când ne spune că mă însor cu ! ne că de astea, ca să scăpăm de la 
părinţi, ne ducem că nu avem ce să facem. E bine că nu am Facebook, nu am nimic, pentru mine. 
Te duci în altă ţară, le duce la produs, îşi bate joc lumea de ele şi tot aşa. Dacă nu le găseşte şi dacă 
le găseşte nu are ce să le mai facă părinţii că şi-a bătut lumea joc de ele. De fete.“ (interviu)

Fumatul

Opiniile despre fumat sunt diferite:

•  „depinde de caracter. Dacă tu simţi nevoia să experimentezi ceva nou trebuie să faci 
anumite lucruri. Nu sunt de părere că nu trebuie să fumezi niciodată sau nu trebuie să 
te apuci niciodată de ches� a asta. Uneori trebuie să le faci că să realizezi dacă îţi fac 
bine sau nu. În general toată lumea: că nu îţi fac bine şi e adevărat dar fi ecare cu 
(alegerea sa)… Trebuie să încerci pe pielea ta.“ (focus grup)

•  „poate fi  și ceva pe moment, acuma la anii aceș� a… că se schimba opinia, poate să se 
lase de fumat, nu s� u, poate se ia de alt obicei … de mâncat bomboane sau altceva“ 
(focus grup)

•  „dependenţa [de fumat] pentru mine e o pros� e. E doar o ches� e indusă de creier. Dacă 
vrei să o iei aşa. Dacă ai vrea să nu te apuci, nu te apuci. Eu chiar stau de ceva � mp cu 
oameni care beau, fumează, sunt foarte OK cu mine şi întotdeauna mi-au spus că dacă 
vrei să te apuci de asta întreabă în jurul tău dacă li se pare OK şi altor oameni şi nu. 
Dependenţa nu e valabilă, adică, e o porcărie. Eu nu cred în ches� i de astea. Dacă ai 
vrea să te laşi, te-ai lasă fără nicio ches� e.“ (focus grup)

Experiențele comunicate de adolescenți în raport cu mediile și prac� cile de a fuma sunt 
legate de:

– comunicarea nefumătorilor cu fumătorii

•  „la un moment dat îmi spunea că să fumez și… M-am apucat de fumat… câteva zile 
și am văzut că nu-i bine și m-am lăsat de ele. Apoi ea: hai nu mai fumezi? Nu mai 
fumez, gata, lasă-mă-n pace. Și am zis gata, niciodată nu mai fumez.“ (interviu)
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•  „trebuie să ş� i să îţi alegi prietenii. Şi eu am prieteni care fumează, dar nu mă simt 

exclusă când ei fumează. Din contra, sunt prietenii mei şi încerc să îi fac să înţeleagă 

că nu e OK ceea ce fac dar până la urmă tot rămânem prieteni. Nu m-au exclus 

niciodată pentru faptul că nu am fumat. Nu întotdeauna se întâmplă. Depinde de 

cum vrei tu să percepi situaţia.“ (focus grup)

•  „chiar dacă am fost ispi� tă de multe ori să fumez nu am vrut să con� nui pentru că 

nu găsesc nicio plăcere în ţigară sau în lucruri din astea. Şi chiar dacă am avut nişte 

ispite în cap nu m-am lăsat păcălită şi mi-am văzut de treaba mea şi cam asta e.“ 

(focus grup)

– starea de rău asociată cu fumatul și consumul de cafea

•  „mă simțeam în lumea mea când am fumat pentru prima dată. M-a luat amețeala și 
apoi am încercat și a doua zi, și a treia zi și apoi am zis gata, nu mai fumez.“ (intervi u)

•  „am fete care au avut probleme la ore pentru ca au fumat și au băut o cafea mare, 
au început să tremure“ (focus grup)

•  „sunt care nu pot sa fumeze. Era în clasă, colega mea de bancă… și eu am încercat 
odată dar nu mi-a lăsat un gust prea sa� sfăcător, scuipam totul, a fost oribil… la fel 
am încercat și cafeaua… dar acolo a fost: nu vrei să bei un pic de cafea ? Nu, nu-mi 
place cafeaua și ai mei ș� u de fapt că am încercat“. (focus grup)

•  „fumatul nu e sănătos. Nu ş� u, ori că nu suport eu mirosul, ori că… Dacă lui îi place, 
n-are decât. A început, a început. La o fată de 12 ani, e foarte mică şi fumează. 
Aoleu, Doamne! Şi i-am zis: dar fumează şi tu mai încolo! Nu prea mai îmi place să 
stau pe lângă aia care fumează. Nu suport mirosul.“ (interviu)

– experința fumatului în familii

•  „dacă mama sau tatăl fumează, copilul este infl uențat, cât de mult ar spune părinții 
să nu facă o ches� e, el tot ar să o facă“

• „părinții fumează și dacă fumează și copilul nu-l simt“

• „mai sunt și persoane care fumează și părin� i lor nu ș� u“ (focus grupuri)

– can$ tatea/numarul de $ gari

•  „ș� u persoane care fumează 5 ţigări pe zi… și e mult…Dar nu stai cu unu’ care 
fumează un pachet pe zi… Un pachet la 2 zile, atât…Nu le ajung vreo 10 pachete în 
câteva zile“ (focus grup)

•  „eu vin dintr-o clasă în care 75% fumează, ceea ce nu pot spune neaparat că e rău, 
dar acele persoane care fumează în primul rând le place, își permit, o fac pentru ca 
e un trend, ceea ce nu realizează… o fac să fi e cool… eu nu văd ce e așa de impor-
tant ca să-ți strici plămânii, fi catul“. (focus grup)

În percep� a adolescen� lor, câteva dintre cauzele fumatului în adolescență sunt legate 
de: modă, mo' , dorința de a fi  în centrul atenției, modelele din spațiile publice (stradă, școală 
etc) sau din spațiile de petrecere a � mpului liber, mituri despre fumat (ex: dacă fumezi nu te 

îngrași):

•  „fumează că este la modă și d-asta încearcă și ei… dar ei își fac rău singurei… eu am 
întrebat o fată dacă a încercat să se lase de fumat și acea persoana fumează de doi ani 
și ea îmi spune că nu poate, și eu i-am spus că nu vrea, și ea îmi spune că ea chiar nu 
poate să se lase de fumat.“
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•  „e mai mult un mo� , să fi m în centrul atenției, să ș� m că suntem priviți de profesori sau 

de către colegii nostri… uite el fumează, hai să fumez și eu“

•  „îl vede pe stradă, uite că el fumează și o să fi e lăudat, din contra, că lumea spune ca el 

fumează, că este rău.“

•  „tot așa am întrebat un văr și mi-a a spus că se îngrașă dacă se lasă de fumat“

•  „unele persoane care sunt supărate spun așa: e disperată să fumeze“

•  „i s-o despărțit părinții și s-a apucat să fumeze“ (focus grupuri)

Opiniile legate de renunțarea la fumat, în percepția par� cipanților la studiu sunt legate 

de modelele din familie, ale apropiaților, legate de informațiile pe care le au despre consecințele 

fumatului:

•  „dependenţă o poţi avea, nu la vârstă asta. Că la vârstă asta nu există dependenţă. 

Cel mai mult doar dacă te-ai apucat de un an, doi dar nu poţi să o numeş�  dependenţă. 

La o vârstă mai înaintată se poate chema dependenţă pentru că atunci na, dacă te-ai 

obişnuit să faci asta o viaţă întreagă… o să îţi fi e foarte greu. Dar la vârstă asta nu e 

dependenţă.“ (focus grup)

•  „mama mea care s-a lăsat acum 8 ani de fumat şi se apucase de la 16 ani şi s-a apucat 

foarte uşor cu ajutorul unui prieten care i-a spus: uite ia şi tu o ţigară nu vrei să fumezi? 

Şi ea s-a lăsat uşor infl uenţată şi nu a putut chiar a două zi să se lase după mulţi ani, cam 

20. Şi i-a fost foarte greu, a încercat toate metodele şi i-a fost foarte greu. S-a lăsat cam 

într-un an. I-a fost greu.“ (focus grup)

•  „bunicul de exemplu a fumat 14 ani de zile întruna, într-o zi a spus că el nu mai fumează, 

a doua zi nu a mai fumat“(interviu)

•  „am în familie persoane care fumează, dar nu s-a lăsat imediat, a două zi“ (focus grup)

•  „îi era frică să nu apară probleme de sănătate din cauza ţigărilor“ (focus grup)

•  „să îşi schimbe, de exemplu dacă are un caracter mai prost sau să se îndrepte spre bine. 

Dacă fumează, se droghează, are o viaţă difi cilă şi a avut parte de oameni care l-au în-

demnat spre rău să nu mai umble cu ei, să încerce să se schimbe“. (interviu)

Consumul de alcool și comportamentele asociate

Consumul de alcool al părinților, rudelor, egalilor, are un impact major asupra adoles-

cenților: „tatăl meu era alcoolic şi fi ind alcoolic nu mai judeca ce se întâmpla în jurul lui şi era 

dependen t. Bea alcoolul ca pe apă şi nu era conş� ent de ce se întâmplă în jur şi ce spunea a 

două zi regretă şi pe urmă o lua de la capăt şi cam asta se întâmplă. Şi de fi ecare dată noi eram 

supuşi să auzim tot ce spunea şi tot ce făcea. Greu. A fost ca şi o cărămidă sufl etul meu.“ (focus 

grup) Efectele consumului de alcool asupra climatului din familie sunt și ele descrise de ado-

lescenți: „ trăia și bunica mea. Și ea la fel bea foarte mult și a murit. Se certau toată ziua între 

ei. Mama cu bunica. Și tataie îi ținea mereu partea lui mama. Mai vedeam că o mai și bătea 

uneori, adică nu era chiar totul OK. Și tatăl care m-a crescut făcea și el nazuri. Se certa mereu 

cu mama. Ches� i de genul ăsta.“ (interviu)

Unii adolescenți și-ar dori ca pe viitor să ofere egalilor suport pentru a nu consuma alcool: 

„aș încerca să îi fac pe cei din jurul meu, din fostul grup cu care am stat, să nu se apuce de anu-

mite ches� i… țigările sau băutura. Ei, nu pot să spun că în fi ecare zi beau, dar aveau și momente 

în care mai se ducea unul, mai lua o s� clă de nu ș� u ce și ei se duceau la el acasă și se îmbătau, 

ca să spun așa. Dar cel mai mult aș încerca să-i opresc să nu facă anumite ches� i, adică să nu se 
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apuce de țigări, să nu batjocorească bătrânii, să nu facă greșelile pe care le-au făcut și în 

prezent.“ (interviu)

De multe ori adolescenții își asumă responsabilități pentru rudele lor care consumă alcoo l. 

O adolescentă relatează: „când am afl at prima oară că bunicul meu s-a îmbolnăvit, eu trebuia 
să plec la școală și el plângea și m-a rugat să nu plec că îi era foarte rău. Și mi-a spus că eu dacă 
plec el moare. Și a trebuit să sun la Ambulanță și Ambulanța venea foarte greu și până a venit… 
Și după aia i-a dat drumul acasă, cu tratament, cu multe altele. Oricum îl văd mai OK decât cum 
era, pentru că bunicul are aceste probleme pentru că bea foarte mult.“ (interviu)

Adolescenții au și percepții despre consumul de alcool ca fi ind legat de pierderea posi bi-
lității de câș! g: „ alcoolul nici atât. Adică, da, ș! u, am auzit că este bine să consumi foarte puțin, 
maxim un păhărel la o masă, dar nici alcoolul nu-mi dă de mâncare sau nu-mi oferă o familie 
sau nu-mi dă posibilitatea să pot să-mi câș! g banul pe munca mea să zic așa. Pentru că sunt 
unele persoane care ar face orice ca să primească niște bani pentru droguri sau pentru alcool 
sau anumite ches! i, sau ar da și în cap numai ca să câș! ge o bere sau un drog.“ (interviu)

Benefi cii observate de adolecenți când persoanele dragi și pe care le percep vulnerabile 
renunță la consumul de alcool, sunt valorizate: „de când nu mai bea e totul mult mai OK. Adică 
mi-a plăcut ambiția lui. El bea în fi ecare zi vin, cum ar veni de sete. Deci nu bea apă sau ceai sau 
suc, vin. Și când a zis nu mai beau nu a mai pus nici o picătură de alcool în gură. Și îi apreciez 
foarte mult ambiția. Aș vrea și eu să fi u așa, dar nu prea îmi iese.“ (interviu)

Drogurile și comportamentele asociate

Percepțiile despre droguri și efectele lor sunt exprimate tranșant: „ai tras o dată – eș!  
terminat.“ (focus grup) Car! erul în care locuiesc unii dintre adolescenți este în vecinătatea 
consumatorilor de droguri. O adolescentă relatează efectele asupra ei și contextului ei de viață:

•  „noi am stat de mici acolo dar lângă noi s-a mutat nişte drogaţi. Şi acuma dacă… dă dru-
mul la muzică, face gălăgie, se îmbată, ţipă pe acolo, lui tata nu îi place, tata ia pas! le 
şi trebuie să doarmă de la pas! lele alea şi noi ca să nu intrăm în casă să facem gălăgie 
stăm pe afară. Şi mama tot aşa vine de la muncă obosită şi ei d drumul la muzică şi dacă 
era sărbătoare. Cum e el aşa nervos după aia că nu poate să doarmă, îi bate şi de asta 
vrem să ne mutăm de acolo că să scăpăm dar mai avem puţin în casă să facem şi o să ne 
mutăm.“ (interviu)

Drogurile sunt asociate cu alte comportamente deviante, furtul, vandalismul:

•  „fură prea mult şi de ce să furi, în primul rând? Nu e corect. Noi furăm de la voi? şi… Sunt 
unii care fură şi acolo. Fură ori că n-au ce să mănânce, ori că vor ei să fure. Îţi vede o 
bicicletă în curte şi dacă nu e nimeni stă şi pândeşte. Dacă nu e nimeni, îţi intră în curte 
şi ţi-o ia şi dup-aia, dacă îl mai prinzi ţi-o dă înapoi. Dacă nu, s-a dus. Cum ar fi  bicicletele 
sau tot ce ai valoare prin curte. Ori fi are, ori biciclete, ori…Tot felul de d-astea. Fiare să 
fi e. Ori că n-au ce să mănânce, ori pentru droguri.“ (interviu)

Experiențe legate de rețelele de socializare
Adolescenții experimentează în mediul virtual diferite situații de neconcordanță între 

rea litate și profi lele virtuale ale celor cu care socializează:

•  „sunt persoane dubioase care pot face rău şi sunt unele persoane care se lasă infl uenţate. 
Pe facebook.“ (focus grup)

•  „persoana aceea este foarte infl uenţabilă şi a vorbit cu o persoană necunoscută şi au 
vorbit să se întâlnească şi s-a dovedit că acea persoană avea 40 şi ceva de ani, nu 20 cât 
zicea.“ (focus grup)
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•  „am auzit cazuri din astea, mi s-a mai întâmplat… şi unei verişoare de-ale mele. Se înţe-
legea bine pe Facebook dar nu se puteau întâlni pentru că erau din oraşe diferite. Şi pe 
urmă s-au întâlnit, dar s-a adeverit că persoana aia nu era cine zicea. Era altcineva şi 
totul a fost o minciună“ (focus grup)

•  „păi sunt ameninţări. În primul rând, socializare. Cu reţelele de socializare astea sunt 
ameninţări pentru că sunt hackeri, pedofi li, este o ameninţare foarte mare faţă de 
adolescenți şi îţi dau întâlnire. Aţi mai auzit cu situaţii în care s-a mai întâmplat pe reţele 
de socializare?“ (interviu)

3. Ce nu ar face niciodată un adolescent?

Refl ectând la ce nu ar face niciodată în adolescență, " nerii au apreciat pros" tuția, trafi cul 
de persoane, fumatul, drogurile, alcoolul, comportamentele an" sociale ca având consecințe 
grave, ca atare, nu le-ar experimenta:

•  „să mă pros" tuez. Nu acuz pe nimeni, nu fac nici un fel de discriminare, dar mi se pare 
ceva înjositor din punctul meu de vedere. Și aici vorbesc despre femeile care aleg să 
facă ches" a asta, nu de cele care sunt luate și duse cu forța. Atunci ele nu au nici o vină. 
Dar cele care aleg să facă ches" a asta mai ales dacă sunt femei cu copii, cu soți acasă și 
fac pe ascuns ches" i de genul ăsta, comunitatea în care trăim afl ă totul. Mai ales fi ind 
un mic car" er, se afl ă și să iasă afară și să îi zică: băi să ș� i că maică-ta nu ș� u ce! 
E destul de urât și nu aș vrea să pățească ceva de genul, copilul meu. La fel cum m-a 
crescut mama, chiar dacă e plecată în afară, ș" u că nu face nimic și că se respectă, are 
respect de sine.“

•  „păi nu aș vrea să fumez, să ajung să mă droghez sau să fur și lucruri care mă îndeamnă 
spre rău.“

•  „nu m-aș apuca de anumite ches" i care ș" u că ceilalți din fostul meu grup de prieteni 
au făcut-o. De exemplu, nu m-am apuca de băutură niciodată sau nu m-as apuca de 
droguri sau de țigări sau de anumite ches" i. Pentru că, ș" u că pe mine mă dezavantajează 
ches" a asta și ș" u că-mi face un foarte mare rău. Adică nu… nu-mi ofer… țigara nu-mi 
oferă mâncare în viața ca să spun așa, sau drogurile nu-mi oferă o viață mai bună. 
Drogurile nu mă angajează, și nu-mi dau studii superioare, și drogurile nu-mi fac prieteni 
noi, să spun așa… și nu-mi dau o familie.“ (interviuri)
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CUM ÎȘI PETREC TIMPUL 
ADOLESCENTELE ȘI ADOLESCENȚII?

Timpul este apreciat ca o oportunitate, o adolescentă spune: „ar trebui să ne bucurăm de 

perioada asta pentru că este scurtă.“ (focus grup) O alta apreciază că: „ne maturizăm și nu prea 
mai ai # mp să faci aceleași ches# i pe care le făceai când erai mic.“ (interviu)

Percepția # mpului este pentru adolescenți o preocupare constantă. Percepția # mpului 
este diferită, uneori # mpul fi ind privit ca o resursă valoroasă, alteori ca o barieră. Partea valo-
roasă este dată de percepția asupra potențialului de dezvoltare pe care îl intuiesc adolescenții 
pentru această etapă din # mpul vieții lor. Aceș# a afi rmă că este momentul“să încerci cât mai 
multe… să îţi formezi un viitor“ (focus grup). Este privită ca o perioadă importantă cu efecte pe 

termen lung: „mi se pare că adolescența e o ches# e care nu trebuie să fi e ignorată de nimeni. 
Adică nu poate să spună nimeni că e o perioadă care trece și se oprește aici, mi se pare esențial 
pentru cum te dezvolți și începi să gândeș#  și să te prinzi de ce presupune viața. E important“ 
(focus grup).

Pentru unii adolescenți, # mpul este văzut ca o resursă limitată, ba chiar o barieră: „dacă 
ai avea vreo 10 ani în plus să ajungi până la 20 ani, adică să ai 30 ani pe la 20 ani ar fi  mai ușor“ 
(focus grup). Pentru aceș#  adolescenți programele de suport sau de management al # mpului 
pot fi  de un real folos, fi e u# lizate într-un design u# l în a le dezvolta abilita#  de viață pentru 
ges# onarea rolurilor mul# ple, fi e pentru reducerea presiunii generate de ac# vități impuse: 
școlare, gospodareș# , profesionale, parentale etc. „Sunt unele ches# i pe care trebuie să le faci, 
cum ar fi  să lucrezi pentru școală, învață ches# a aia, ches# a aia… examenul vine luna viitoare, 
ches# i d-astea pentru care parcă nu e # mpul să le faci… și… vrei să încerci ceva diferit și… să 
scapi de ceva ce eș#  obișnuit să faci“ (focus grup), afi rmă o adolescentă.

Într-un studiu al Ins# tutului de Ș# ințe ale Educației (2008, Timpul elevilor, pag. 5) 
bugetul de # mp este conceptualizat ca fi ind împarțit între: # mpul școlar („care presupune un 
anumit caracter de obliga# vitate și care cuprinde volumul de # mp pe care elevii îl alocă sar-
cinilor șco lare“), # mpul extrașcolar („care este impus de anumite cerințe fi ziologice și condiții 
socio-econo mice“, această secvență presupunând un anumit caracter de obliga# vitate dat 
de ru# nele zilnice: somn, odihna pasivă, igiena personala etc și de ac# vita# le gospodareș# : 
pregă# rea mesei, spălatul vaselor, curățenia locuinței, rufe, ac# vități legate de agricultură, 
munca remunerată sau nu etc.) și # mpul liber („pentru desfășurarea unor ac# vități fără carac-
ter obligatoriu, de cele mai multe ori într-un cadru informal“, aceasta secvență este asociată cu 
ac# vități libere legate de mo# vații, interese și decizii personale).

Pornind de la aceste aspecte, mai jos sunt prezentate ru# nele, opiniile și prac# cile 
adolescenților legate de ges# onarea # mpului, așa cum îl percep ei.

1. Prac� cile adolescenților legate de u� lizarea resurselor de � mp

Ru# nele zilnice, prac# cile co# diene de u# lizare a # mpului sunt prezentate as* el:

– Timpul este perceput ca partajat între școală și prieteni

•  „con# nui școala. O termini. Aștepți să o termini… După școlă mai sunt prietenii. 
Asta-i viața de copil. De adolescent“. (focus grup)
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•  „de la 8 până la 8. 8 dimineaţă până la 8 seară [program la școală].“ (interviu)

•  „de obicei, după ce vin de la şcoală, îmi fac temele şi pe urmă când mai am şi eu 
� mp o oră, chiar o oră este foarte mult, o oră şi ceva stau pe telefon sau ascult 
muzică. Şi îmi petrec foarte mult � mp. O oră, două. trei“. (interviu)

•  „ne plimbăm. Încercăm mereu să găsim, dacă om fi  noi adolescenți încercăm să 
găsim ceva să jucăm, chiar și ascunselea. Să ne mai bucurăm de copilărie cât mai 
avem. Că după aia o să vină cu liceul, o să ne ocupe și mai mult � mp din � mpul 
nostru liber și încercăm acuma să ne bucurăm de tot ce avem. Mai ales că vara asta 
n-o să mai fi m, așa toți împreună. Fiecare pleacă într-o parte și se duce, eu de exem-
plu plec la mama (plecată din țară), alții pleacă la mare, la munte și ne despărțim 
vara asta“. (interviu)

•  „de multe ori m-am certat cu anumiți prieteni pe mo� v că eu nu am � mp să ies 
afară sau acea persoană nu are � mp să iasă. Eu înainte de examen a trebuit să stau 
mai mult în casă ca să-nvăț, ca să… să pot, să iau o notă destul de OK ca să intru la 
liceu. Și ceilalți, ceilalți prieteni ai mei mă sunau ca să mă întrebe ce fac și eu le 
spuneam că învățam și le spuneam de fapt că învățam și nu pot să ies acum afară 
și poate după examen o să-mi fac � mp și o să ies cu ei. Și din cauza asta am început 
să ne certăm și… nu ș� u, la câteva săp$ mâni după, ne-am împăcat. Bine, nu pot să 
zic săptămâni, la câteva zile după, ne-am împăcat pentru că am realizat că fi ecare 
are � mpul lui și că uneori un examen este mai important decât să ieși două ore cu 
cineva afară. Pentru că, examenul acela îți oferă o por� ță de… nu ș� u, îți dă o 
por� ță spre un viitor mai bun.“ (interviu)

–  Timpul este perceput ca partajat între ac! vități gospodăreș!  și școală sau ac! vitățile 

legate de acestea

•  „(tată adop� v) nu vedea că eu mă duceam acasă, făceam curat și învățam. Mai 
făceam și de mâncare și atuncea era și străbunica mea oarbă care stătea acolo și 
fi ind oarbă și bătrână nu puteam să-l las pe bunicul meu să o spele, să strângă după 
ea, că era bărbat. Și atuncea eu trebuie să fac toate ches� ile astea și până la urmă 
eu eram prin clasa a VI-a când făceam toate ches� ile astea și mai voiam și eu puțin 
� mp liber să ies afară, care mi se dădea doar o oră. Și eu pentru el tot o golancă 
eram, cum se exprima el. Deși golancă în nici un caz nu eram. Că la ora fi x eram în 
casă. Eram urmărită non-stop. Unde mă duceam eram urmărită. Adusă și luată de 
la școală pentru simplul fapt că scăzusem puțin la școală cu notele și nu mai aveam 
10 și aveam 7 într-o perioadă și la fel eram luată și dusă la școală, controlată la 
teme non-stop, urmărită, afară nici nu ieșeam în perioada aia.“ (interviu)

•  „făceam mancare și spălam și nu aveam cum să mă duc și la școală… Să aibă mama 
pe cineva să aibă grijă de copii și mergeam la școală. Dar de la 9 ani stăteam numai 
cu copiii“. (interviu)

•  „adică eu stăteam doar cu bunicii mei și în general mai făceam și treabă, și mâncar e, 
și aveam și note bune la școală. Însă nu vedea partea bună a lucrurilor. Și afară 
ieșeam doar o oră pe zi. Adică � mpul meu liber petrecut cu prietenii era o oră pe 
zi, afară și dacă întârziam 5 minute, a doua zi nu mai aveam voie afară“. (interviu)

2. Timpul liber

Preferințele pentru ac� vitățile din � mpul liber și strategiile de management asociate 
� mpu lui, sunt prezentate pe larg de către adolescenți, foarte preocupați de modul în care 
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u� lizează această resursă. Timpul liber este perceput a fi  uneori prea scurt: „pai ajung târziu 
acasă și dup-aia mă culc, nu comunic“ (focus grup). Timpul liber este asociat cu lipsa prescripțiilor, 
a regulilor: „[fac] de toate. Ac� vităţi. Depinde. Ori să stau. Nu am unele… Vai, acuma fac ceva 

şi nu pot să fac altceva. Ce-mi place, aia fac.“ (interviu) Vacanța este vazută ca un � mp liber 
foarte valoros, iar dacă este petrecut la lecții este difi cil: „mai difi cil este să stau acasă și să-nvăț 
mai mult decât o fac pentru că acum cât e vară vreau să ies mai mult afară, să mai merg cu 
copii i, să ne jucăm acum cât mai avem � mp, pentru că, o să vină liceul și nu o să mai avem � mp 
de toate.“(interviu)

Timpul liber este asociat, perceput și ca o reminiscență a copilăriei, adolescenții păstrând 
uneori prac� cilele din copilarie: „a rămas… copilăria. Tot copil mă simt așa, și-mi place. Că încă 
vreau să mă joc, chiar dacă fac 18 ani, să mă joc, să mă duc în parc, să mă dau pe leagăn, astea, 
tobogane, chiar dacă sunt mare, și acuma mă dau, de ce să mint?“ (interviu)

Timpul liber este puternic validat de către adolescenți: „eu în � mpul liber aș vrea să fac 
tot ce nu pot să fac în � mpul școlii, să mă simt ca și cum aș fi  liber, că nu sunt, că se aplică toate 
regulile“ (focus grup). „Înainte mereu mă gândeam la viitor. Acum ș� u că trebuie să trag de 
carte cât pot. Și cât am � mpul liber să profi t de el. Vor urma � mpuri și mai încărcate la școală, 
la liceu. Fiind un liceu destul de greu și perseverent.“ (interviu).

Părinții și # mpul liber

Un moment defi nitoriu pentru unii adolescenți este acceptul părinților de a pleca neînso-
țiți din casă: „momentul în care m-a lăsat mama să ies singur din casa“ (focus grup).

Adolescenții listează diferițe s� luri de parentaj legate de � mpul liber:

•  „când eram mică nu aveam voie să ies din perimetrul blocului meu. Adică doar un păr-
culeţ şi mă jucam fotbal. Nu aveam voie să ies de acolo pentru că eram pedepsit. Şi până 
la urmă am reuşit să îmi recapăt încrederea părinţilor mei şi să mă lase să mă plimb cu 
prietenii. Că ei ieşeau, se plimbau şi eu stăteam acolo şi mă uităm la ei. Şi până la urmă 
m-au lăsat, le-am câş� gat încrederea şi acum pot să stau afară mult mai mult decât 
când stăteam când eram mic. Vara intrăm în casă la 9 şi 6, iarna, în � mpul vacanţei.“ 
(focus grup)

•  „mă simt foarte, foarte liber. Până la vârsta de 15 ani nu aveam voie să fac multe lucruri 
și la 8 maxim trebuia să fi u acasă. Acuma este ceva de genul, mama cred că mai stau. 
Bine, până la 2 să ajungi acasă și dacă o sun îmi spune bine, vezi tu când și cum ajungi 

acasă, dar să ajungi întreg…“ (focus grup)

•  „părinții mei sunt foarte liberi, de la 10 ani puteam să viu oricând… fără frică… și eu am 
stat pe o perioada mai scurtă de � mp la bunicii care m-au crescut cu vărul meu, am fost 
ca frații de la vârsta de 5 ani… și dup-aia am fost plecat din țara, după care m-am întors.“ 
(focus grup)

•  „ideea e ca acum pot să mă duc unde vreau, îmi da mai multă libertate“ (focus grup)

•  „ai mei cer ches� ile astea unde ies, cu cine și cu toate astea nu mă lasă să ies unde 
vreau.“ (focus grup)

•  „cred că mă infl uențează dacă văd că, nu ș� u. Adică dacă văd că se duc prea mult nu 
ș� u, dacă văd pe cineva de o vârstă cu mine că se duce, nu ș� u unde, la o petrecere să 
spun că aș vrea și eu. Asta fi ind doar o petrecere între prieteni.“ (interviu)

Adolescenții au preferințe diferite legate de petrecerea � mpului liber:

– cu prietenii

•  „nu îmi place să stau singură deloc. Cu prietenii [petrec � mpul liber]“. (interviu)
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•  „clar cu prietenii. Prietenii. Facem lucruri distrac� ve.“ (focus grup)

•  „eu sunt genul ăla de adolescent care fugea de acasă să iasă la sucuri.“ (focus grup)

•  „petrec și cu prietenii şi cu familia. Să ieşim la un fi lm sau să mergem în parc să ne 
plimbam, să facem poze şi la un � mp să ne amin� m, să vorbim, să râdem şi să ş� m 
că ne-am petrecut viaţa, să ş� m că am realizat, am făcut ceva împreună.“ (interviu)

– cu familia

•  „câteodată şi cu familia e ok să mai stai. Adică putem face multe lucruri împreună 
cu familia. Ieşim în parc, mergem la pizza. E frumos.“ (focus grup)

•  „mă simt foarte bine, vorbesc cu familia mea, nu avem certuri. Întotdeauna ne dăm 
sfaturi. Ne sprijinim unii de alţii, petrecem � mpul împreună, ne ajutăm unii pe alţii 
când suntem în probleme. Ieşim împreună… lor nu le plac � pul de adolescenţi care 
sunt mai aşa… mai rebeli, care ies în cluburi şi nu ş� u, cheltuiesc banii degeaba şi 
părinţilor nu le place să fi u şi eu aşa. Şi încearcă să, nu ş� u, să mă facă să nu mai….
cum ar fi  să fi e asta invizibil pentru mine şi aşa ne petrecem mult � mp împreună, 
ieşim în oraş doar noi.“ (interviu)

– acasă sau în afara casei

•  „el nu vorbește, nu are dorințe din astea să iasă…“ (focus grup)

•  „îmi place acasă, vreau libertate, � mp liber.“ (focus grup)

•  „acuma, deocamdată, am destul � mp liber. Dar mai mult stau în casă. Ies doar 
seara, ori în parc, ori în fața porții și mă joc remi.“ (interviu)

•  „dimineața doar mă uit la televizor, mai mă pun să stau în pat, mai joc cărți cu ăia 
mici.“ (interviu)

•  „mie îmi place să stau seara afară, că e și mai răcoare și ca e nu ș� u, alta atmosferă.“ 
(focus grup)

– prac" când ac" vități gen hobby-uri

•  „eu am talent la desen și mă inspiră foarte mult ce e în jurul meu. Și când desenez 
așa uneori, atunci pui de toate și îmi aduc aminte, când ma uit la ele, ce s-a întâm-
plat atunci“ (focus grup)

•  „când sunt în vacanţă nu mai folosesc (rețelele), dar pentru şcoală mai des folosesc 
Google şi internetul că să mă ajute. Şi să ascult muzică. Se mai spune că muzică este 
scăparea adolescenţilor.“ (interviu)

•  „ne-am strâns, eram vreo 30 de copii, ne-am strâns la şcoală, am început să facem 
nişte jocuri teatrale, pe urmă a venit şi textul, am început fi ecare să spună câte o 
replică să vedem care cui i se potriveşte mai bine, fi ecare a primit rolul lui pe urmă. 
Şi am început să lucrăm, să repetăm, în fi ecare weekend pentru că noi avem şcoală, 
repetăm, domnul director ne-a oferit un hol care, holul acela era cam cât o clasă de 
mare şi ne lasa să repetăm acolo. Ne-a lăsat la îndemână fi ecare weekend să 
repetăm acolo.“ (interviu)

Timpul liber organizat (scoală, ONG-uri, cluburi spor" ve, alte situații)

Tipurile de ac� vități amin� te și validate de adolescenți sunt: excursiile, proiectele din 
școli, taberele școlare, ac� vitățile spor� ve, teatrale sau legate de aspecte de interes pentru ei 
sau chiar globale (ex: migraţia).
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Ac� vitățile extrașcolare sunt validate de adolescenți:

•  „au fost foş#  colegi de-ai mei de la şcoală. Acum unii din ei, o parte sunt în licee şi ne-am 

întâlnit când domnul regizor şi doamna dramaturg… şi pe urmă au venit în şcoală. Au 

dat vorba despre acest proiect, despre copiii migraţiei. Au început să vină în clase, au 

discutat despre tema# că acestui proiect.“ (interviu)

•  „la noi s-au facut diverse ac# vități, excursii, care ne-au ajutat oarecum.“ (focus grup)

•  „[îmi place] să merg în mai multe locuri, să vizitez mai multe locuri. Mie îmi place să 
cunosc anumite persoane mai noi și mai diferite decât mine. Mie-mi place să cunosc 
experiențe noi, să cunosc persoane noi, eu în tabără am învățat ce înseamnă să lucrezi 
în echipă și mi-a plăcut foarte mult ches# a asta. Pentru că, fi ecare a avut rolul lui în acea 
tabără și nu… nu au existat diferențe. Și ches# a asta mi-a plăcut foarte mult pentru că 
nu… am fost, ca să spun așa, diferiți. Sau chiar dacă eram diferiți, am încercat să ne 
conectăm cum am putut și… nu au existat foarte mari diferențe între noi și mi-a plăcut 
foarte mult ches# a asta.“ (interviu)

Ac� vitățile spor� ve

Adolescenții prac# că sporturi, acestea fi ind atrac# ve din mai multe considerente: 
percepția autoefi cacității, posibilitatea de a cunoaște faima, a călători, atașamentul fata de 
mentori, antrenori, spor# vi etc. Atât fetele cât și băieții fac sporturi: fotbal, box, volei, handbal, 
sporturi cu masini, gimnas# că, lupte etc. Pentru unii adolescenți sportul este încadrat personal 
la categoria“amin# rilor speciale“: „primele mele goluri, primul meu transfer la o echipă bună, 
m-a ajutat să cresc în joc“.(focus grup)

Tinerii prac# că sportul și apreciază că valoroasă această ac# vitate. Autoefi cacitatea 
percepută în sport îi mo# vează și îi defi neşte:

• „am 14 ani și îmi place fotbalul“ (focus grup, adolescent)

• „am 14 ani și îmi place boxul“ (focus grup, adolescent)

• „am 13 ani și îmi place voleiul“ (focus grup, adolescentă)

• „am 13 ani și îmi place handbalul“ (focus grup, adolescentă)

Refl ectarea experiențelor precoce într-un mediu spor# v este legată de percepția unui rol 
profesional, iar renunțarea este văzută ca „o pierdere a speranțelor“: „am vrut să devin pro fe-
soară de sport, handbalistă, și n-am avut posibilitatea. Păi ce… Am făcut handbal un an… apoi 
m-am lăsat. Mama zicea, nu te mai duce la antrenamente că-i obositor.“ (interviu)

Experiențele legate de sport le permit adolescenților contactul cu alte culturi. Acest 
contac t reprezintă pentru unii dintre ei o experiență defi ntorie în adolescență: „pe mine m-a 
marcat cel mai mult când am plecat în Turcia și am luat locul doi la fotbal, [m-am simțit] ca un 
adevărat fotbalist, o bucurie mare“ (focus grup, adolescent rom).

Percepția eșecului în cadrul compe# țiilor spor# ve este traită intens:

•  „eu nu m-am simțit așa bine. Pentru că am ieșit vicecampioni. Vă dați seama că m-aș fi  
bucurat foarte mult să fi u pe locul întâi. Când m-am urcat pe podium și am stat acolo 
mi-a venit să plâng. De fapt am plâns, ce să mai“ (focus grup, adolescent care dorea 
primul loc)

•  „când am fost înfrânt… Eu am fost la primul meci și la al doilea meci. Era și tata și când 
am ieșit am început să plâng și i-am spus gata, mă las de box. Mă simțeam urât, urât – 
mă simțeam foarte prost. Când m-am dus acolo el era pe locul întâi și eu pe locul doi. 
Și tata mi-a spus asta e, nu-i nimic, data viitoare o să-l bați, o să fi i mai bun ca el și o să 
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fi i pe locul întâi, campion. Și m-a făcut să vreau, să trag la anternament…“ (focus grup, 
adolescent)

Pentru alți � neri, sportul este doar o ac� vitate placută, dar nu este prac� cată: „am 14 ani 
și îmi cam place totul. Nu am preferințe, nu prac� c nimic deocamdată“. (focus grup)

Ac� vitățile legate de facilități comunitare

În comunita� le care le ofera facilități, adolescenții spun că merg la: teatru, cinema, 
bibliotecă, biserică etc.:

•  „am fost și la teatru și la cinema. Și încă merg la teatru de câte ori am ocazia. La cinema 
merg, la fel, când că este un fi lm care mi-ar plăcea sau care vreau să-l văd merg împreună 
ori cu prietenii, ori cu familia și iubitul meu, pentru că ei au mașină și asta, așa. Și la 
teatru merg eu și cu C. și încă o prietenă care îi place și ei teatru.“ (interviu)

•  „am fost la fi lm dar nu acum. Am fost la fi lm, recunosc. Nu ş� u, cu toate că la cinema te 
doare foarte tare capul după ce ieşi, nu te recreezi dar aşa de plăcere. La teatru nu am 
mai fost de doi ani.“ (interviu)

•  „la cinema m-aș mai duce, la teatru, ma plic� sește“ (interviu)

•  „la bibliotecă merg destul de des pentru că îmi place să citesc. E ac� vitatea care mă 
relaxează în general. Pe lângă să ascult muzică și asta. Deci da, merg la bibliotecă“ 
(interviu)

Adolescen� i au preferințe legate de apartenența la anumite comunități, grupuri: „îmi 
place foarte mult să citesc, să ascult muzică, să merg la biserica, se mai fac şi întâlniri pe adoles-
cenţi. La biserică. Da. Şi mă duc acolo sâmbătă şi mai vorbim despre nevoile adolescenţilor şi tot 
aşa. Citesc. Îmi place foarte mult să citesc, să gătesc. Să merg în parc, să mă recreez. Am fost cu 
adolescenţii în T. Ne-am jucat, a fost foarte frumos.“ (interviu)

Ac� vități de petrecere a � mpului legate de tehnologie, media, telefonie, internet etc.

–  jocurile si efectele lor așa cum le listează adolescenții, benefi cii și limite în viziunea 

� nerilor:

•  „nu cred ca aș rezista o săptămână fără computer. Bine dar, în afară de faptul că mă 
ajută la teme, mai intru prin conturile de Facebook, Twi$ er… mai ascult muzica… 
eu sunt un gamer : joc jocuri video… nu multe fac asta o recunosc, poate și de asta 
mă înțeleg mai bine cu băieții și nu cred că aș sta fără el, trebuie să intru pe el să 
văd ce mai e nou“ (adolescentă, focus grup)

•  „nu mi se pare internetul ca fi ind nociv dar pericolele sale… tot spunem asta la 
dirigenție… dar eu în clasele 1-4 nu ș� am engleza pentru că am avut o învățătoare 
care se ocupa de cu totul alte persoane. Și noi am învățat engleza din clasa a IV-a 
din vară cu ajutorul netului… Pentru ca am avut internet am prins engleza și pe 
urma, când am terminat a VIII-a am plecat pe profi l de engleză… din cauza inter-
netului am luat la engleză.“ (focus grup, adolecentă, rural)

•  „aș putea să spun eu ceva despre jocurile astea… Da, deci aceste jocuri infl uețează 
foarte mult în rău gândirea adolescenților, în afară că sunt de televizor mai sunt 
și acelea care se concentrează pe strategie sau violență… uneori combinate… care 
în afară că-ți strică vederea, ș� u că sunt că un părinte acuma, dar chiar îți strică 
vedere a dacă stai prea mult, apoi te afectează și la nivel cerebral foarte mult. Com-
portamentul omului… eu am observat la foarte mulți adolescenți, că după ce 
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termină de jucat un anumit joc își schimbă comportamentul foarte mult, devin din 
ce în ce mai agresivi sau mai intoleranți, deci eu cred că la nivel psihic astea afec-
tează foarte mult… astea, cu împușcat… d-astea“ (focus grup)

•  „la începutul școlii mă jucam multe jocuri de astea pe calculator – gen combat și 
voiam să ajung când ma fac mare în America, polițist. Și acum mi s-a luat. Am văzut 
pe Facebook niște din alea că o să se facă armata din nou…“ (adolescent, focus grup)

•  „Mă joc. Candy, FIFA… și cam atât. Mai mult mă joc și ascult muzică. Manele nu, 
populară nu, uneori clasică.. Rock, nu-mi place, manele și populară.“ (adolescentă, 
interviu)

Alte jocuri pe care adolescenții le preferă: „mie îmi plac jocurile de masă, mie îmi place 
pokerul, pokerul se pare ca deschide mintea“ (focus grup).

– Preocuparea pentru produsele media

•  „eu nu mă uit la televizor, aproape deloc, în afara faptului că mai pun muzică“ 
(focu s grup)

•  „eu pe TV intru, pe Youtube… dar nu vizionez canale de televiziune, doar uneori 
fi lme.“ (focus grup)

•  „să mă plimb, că tot nu am chef de nimic, doar să stau în pat să dorm sau să mă uit 
la televizor. Desene. Serios. Dau pe Disney și mă uit acolo până mă ia somnul.“ 
(interviu)

•  „la televizor – câteva minute, pentru că mai mult stau afară, iar calculatorul nu-l 
folosesc în nici un fel, pentru că nu-mi plac anumite jocuri. Mai mult stau cu tele-
fonul sau cu ieșitul afară.“ (interviu)

•  „uneori poate media, poate pentru adolescenţi într-un fel… de exemplu pun poze 

cu fete foarte slabe, modele şi fetele sunt fete mai plinuţe, mai… grăsuţe, aşa, 

şi creează o stare din aia foarte… de ce modele sunt slabe şi noi suntem mai grase şi 

toate pozele nu sunt în realitate, că sunt aranjate şi făcute cu diverse programe. 

Şi multe alte ches& i…adică da…ches& i de felul asta. Creează o stare de… de exem-

plu colegii se uită: ia uite ce frumoasă e asta, dar vreau şi eu să fi u frumoasă aşa 

şi creează o stare din aia, nu mai mănâncă, face regimuri, fără doctor care se pro-

cedează foarte mult, dar nu e bine“ (interviu)

•  „eu nu prea suport celebritățile, deoarece ș& u că la televizor o să fi e mereu false 

și viața personală e cu totul diferită. La televizor apar numai cu imaginea făcută și 

meseria cu care se ocupă. Dar oricum, toata lumea mă inspira, în felul lor, că fi ecar e 

om e diferit“ (focus grup)

•  „ori stau la televizor, ori la calculator, ori mă duc să mă plimb. Juma’ de oră. Nici 

juma’ de oră. Nu prea stau la calculator, nici la televizor. Dacă nu-i ceva ce-mi place, 

eu plec. Nu stau. Şi la calculator nu prea stau. Nu ş& u… Mă plic& sesc repede. Acuma 

fac ceva şi-mi amintesc de altceva şi las şi plec şi… Eu sunt o fi re mai aşa, mai 

energică. Am energie în mine. Vreau să fac, nu să stau într-un loc.“ (interviu)

•  „la televizor – câteva minute, pentru că mai mult stau afară, iar calculatorul nu-l 

folosesc în nici un fel, pentru că nu-mi plac anumite jocuri. Mai mult stau cu tele-

fonul sau cu ieșitul afară.“ (interviu)

•  „nu am multe de spus pentru că sunt un om simplu, în majoritatea & mpului stau la 

calculator și ies afară și cam atât.“ (focus grup)
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•  „nu ş� u, petrec foarte mult � mp la televizor, la laptop nu petrec pentru că n-am 
Facebook.“ (interviu)

– Rețelele sociale, telefonia și socializarea prin intermediul lor

Mai jos sunt prezentate es! mările de ! mp și câteva dintre prac! cile ! nerilor legate de 

mediul virtual:

– perioada petrecută în ac� vitațile din mediul virtual:

•  „toţi suntem dependenți de internet“ (focus grup)

•  „am început să fi u dependentă de internet şi de telefon ca toţi adolescenţii. Şi asta 
este un mare defect pentru mine. Am copiat şi eu de la cei din jurul meu. Nu eram 
chiar aşa de atrasă de aceste reţele de socializare, mai ales de Facebook.“ (interne t)

•  „păi internetul, pot să zic așa că stau cel mai mult, vreo două, trei, patru ore“ (interviu)

•  „majoritatea � mpului cât sunt treaz, în � mpul somnului să las internetul deschis“ 
(focus grup)

•  „eu nu am o oră sau � mp… pur si simplu din fugă deschid telefonul, verifi c pe 
Facebook sau mă uit la un videoclip și închid, mă duc la treaba mea… e mai simplu 
așa… nici nu mai e � mp să stai în fața calculatorului că e și tentația aia, când ș� m 
că e deschis trebuie să stăm cu ochii în el“ (focus grup)

•  „și la şcoală pentru teme şi diferite grupuri, cunosc oameni. Stau aşa maxim o oră 
pe zi. Încerc să nu mai stau.“ (interviu)

•  „depinde, dacă n-am intrat de mult stau aproape o zi… Dacă nu, stau o jumătate, 
o oră, 45 de minute.“

•  „chiar nu stau decât 10 minute și am ieșit. Văd cine e, dacă e cineva care e prietenul 
meu sau prietenă bună, vorbesc: ce faci? Bine. Ce ai mai făcut? nu ș� u ce… și atât.“

•  „nu prea stau eu pe Facebook sau alte rețele. Nu-mi place, adică intru, stau două 
minute și ies. Nu am ce face. Sunt independentă.“ (interviu)

– prac� ci ale adolescenților pe rețele de socializare

•  „eu pe Facebook am ceva prietene și așa văd când scrie ceva sau nu… sau că nu au 
credit pe telefon și ne găsim toți așa, și ne petrecem � mpul“ (focus grup)

•  „să spun așa, mie, de exemplu, când o persoană îmi dă o cerere de prietenie pe 
Facebook, eu întâi mă uit la tot profi lul să văd cine este această persoană, dacă 
o cunosc îi dau instant accept. Dacă nu o cunosc, nu îi dau pentru că nu ș� u ce fel 
de persoană e și nu ș� u cum e ea de fapt și… nu ș� u, încerc să discut cu acea 
persoană cât mai mult, să ne întâlnim undeva, să vedem cum este, să pot ajunge la 
o concluzie – dacă pot să stau cu acea persoană, dacă pot să-i fi u prietenă sau nu“ 
(intervi u)

•  „cred că nu e neapărat că faci ceva cât, ca și comunicarea se face mai mult pe rețele 
de socializare sau pur și simplu prin mesaje și lucruri de genul ăsta și nu neapărat 
că stai non-stop pe telefon, doar că primind mesaje trebuie să te ui� , să verifi ci, să 
vezi“ (focus grup)

•  „nu ș� u, de obicei îmi găsesc diferite ac� vități ori să mă joc, dar în general ascult 
muzică sau citesc online în caz că nu găsesc cartea care o vreau sau ceva de genul 
ăsta. Citesc pur și simplu online. Stau pe Facebook cum stă toată lumea… Cam 
atât.“ (interviu)



87

•  „adică mă îmbrăcam cum se îmbrăcau și ceilalți pentru că nu voiam să fi u diferită, 

sau spuneam lucruri pe care i le spuneam și ei aceleași expresii sau păreri. La un 

moment dat e videoclipullui X de pe Youtube la modă și toate fetele… trebuie să fi i 

și tu în același trend. Trebuia să spun și eu același lucru ca să fi u în grupul lor, sau 

să mă ia sub aripa lor, pentru că atunci când eș�  mic vrei foarte mult să stai cu cei 

mari.“ (focus grup)
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CUM SUNT VĂZUTE MUNCA 
ȘI ORIENTAREA PROFESIONALĂ 
ÎN ADOLESCENȚĂ?

Deseori, adolescenții muncesc. Fie că o fac pentru suportul familiilor pentru suplimen-
tarea resurselor, fi e că au diferite $ puri de contracte sau ca voluntari. Munca în gospodărie, în 
diverse $ puri de proiecte ce vizează dezvoltarea lor vocațională, sunt alte forme de asumare a 
rolului ac$ v de la această vârstă. Ei percep diferențele față de vârsta copilăriei raportandu-se 
adesea și la muncă: „înainte nu ș$ am multe pentru că eram încă mică, era totul joc în mintea 
mea. Acuma văd și eu destul de al& el, acuma văd cum e să munceș$ “. (interviu) Pornind de la 
această realitate, rolurile profesionale pe care adolescenții vor să le aibă sunt variate, necesitând 
alegeri.

Performanța în rol este asociată de către adolescenți cu scenarii ale dezvoltării potențialului 
personal, procurării resurselor și nivelului de trai acum și în viitor. „Familia noastră, chiar dacă 
a fost săracă a învăţat şi asta ar fi  un model, să învăţ şi eu foarte bine şi să fi u prima. Şi aş urma 
modelul surorii celei mai mari. Ea a învăţat şi a ajuns departe. Este contabilă. Şi chiar este foarte 
bine să înveţi. Da. Dar nu al părinţilor, în niciun caz. Am învăţat să „aşa nu“. (interviu)

O opinie a uneia dintre adolescente despre cei care muncesc este: „i-ar defi ni curajul. 
Pentru că au curajul să facă mai multe ches$ i care ei ș$ u că sunt mai mici ca să le facă acum și… 
cam atâta, adică nu… nu m-ar deranja faptul că uite, el e mai sărac și muncește și învață în 
același $ mp. Mie mi-ar plăcea ches$ a asta pentru că dacă ai curaj și voință, poți să faci foarte 
multe în viață din câte ș$ u eu.“ (interviu)

Munca și resursele limitate sunt și cauze pentru care anumiți adolescenți doresc să se 
angajeze imediat dupa terminarea studiilor, sperând să-și ajute părinții și familia. O adolescentă 
ne spune că vrea să devină: „brutar, pa$ ser. Să fac cornulețe, pâine… ș$ u eu să fac. [Am învățat] 
la școala…să con$ nui până în clasa a XI-a când mă angajez că sunt la școală profesională și acum 
nu mai dau la seral, mă angajez direct. Pot să mă angajez, să am un loc de muncă să pot s-o ajut 
pe mama când are nevoie de ceva…“ (interviu)

Munca necalifi cată, starea de sănătate precară a părinților, familiile numeroase, sunt și 
ele mo$ ve care îi preocupă pe unii dintre adolescenți: „mama lucrează la mătură. Tata nu mai 
poate să mai lucreze că e operat pe coloană că şi el lucra. Fraţi-miu, toţi lucrează. Tata nu poate 
că e operat pe coloana.“ (interviu) În acest $ p de familii, unii părinți își susțin copiii să studieze: 
„dacă învăț – învăț pentru mine, nu pentru ei și asta o să mă ajute în viață, că fără școală nu e 
nimic. Așa îmi zice, ca să nu ajung ca ea, cum muncește ea la mătură, ca să fi u ceva mai mare ca 
ei.“ (interviu cu adolescentă romă, cu resurse limitate)

1. Iden� fi carea rutelor profesionale

Acest aspect este discutat pe larg de către adolescenți. Ei urmează diferite căi pentru a 
explora și apoi a alege o rută care li se potrivește.



89

Printre căile descrise de ei pentru alegerea de rute profesionale se numără:

– modelele rudelor, egalilor

•  „o verișoară ș" a de la 4 ani că vrea să devină medic veterinar și acum este la facul-
tatea de medicină veterinară“ (focus grup)

•  „fratele meu mai mare, el a terminat liceu, a luat Bacul şi a vrut să între la Automa" că, 

dar din păcate nu a putut că trebuia să ia la fi zică notă mai mare şi până la urmă 
a intrat la Politehnică şi pentru mine este o realizare pentru că vreau şi eu să îl 
urme z. Mi-aş dori şi eu să întru la Politehnică sau Automa" că pentru că şi eu vreau 

să mă fac IT-ist.“ (focus grup)

– modelul mentorilor

•  „îl am pe mentorul meu, care tot aşa… e programator IT, m-a învăţat câte ceva. 
M-am şi dus la locul lui de muncă. [Este] din afară, din comunitate. Şi chiar îmi 
place. Şi mi-aş dori să intru la un liceu bun că să pot să întru la o facultate bună şi e 

că un exemplu pentru mine. Şi mi-a poves" t că şi el a avut un exemplu tot aşa că 

mine. Un verişor de-al lui care era cu câţiva, cu 7 ani mai mare decât el şi a intrat la 

Automa" că. Şi el era la liceu şi nu realiza ce se întâmplă. Zicea mamă, Automa" ca 

e grea! Dar, după aia când a văzut pe propria lui piele, s-a pus pe învăţat şi acum nu 
mai are probleme şi nu mai stă pe banii altcuiva şi stă pe banii lui.“ (focus grup)

•  „pe mentorul meu l-am întâlnit aici, în organizaţie. Mi-am dorit şi eu un mentor 
cum a avut şi fratele meu mai mare şi pur şi simplu mă bucur pentru că am pe 
cinev a mai mare care poate să îmi povestească din experienţele lui şi să mă înveţe. 
Şi să mă ducă pe drumul cel bun.“ (focus grup)

– persoane adulte care-i inspiră, modele sociale

•  „M., de exemplu, boxează, dar are și diplomă de avocat. Dacă nu mai face sport, 
măcar con" nuă cu altceva. Sunt importante amândouă. E o meserie bună.“

•  „un coleg de-al mamei mele care a făcut turul României cu bicicleta şi aş vrea şi eu 

să încerc şi să călătoresc.“

•  „eu vreau să ajung anternor. Adică antrenorul a fost un fotbalist bun, selecționat la 

națională, a jucat bine. Și ne spune mereu – nu ș" u dacă o să ajungeți toți fotbaliș" , 
dar eu mă rog să ajungeți toți. Ne spune tot " mpul, la orice meci.“ (focus grupuri)

– rudele, părinții, bunicii

•  „(bunicii) mereu sunt foarte drăguți și vorbesc cu mine foarte mult despre viitorul 
meu, despre pasiunile mele. Vorbesc cu ei mai mult decât cu părinții mei. Nu ș" u, 
cred că înțeleg mai bine, sunt foarte apropiată, mai mult de bunici.“

•  „prima oară am dat la Arhitectură, mama nu era de acord cu ches" a asta, că nu o 
să pot să ajung sus. Să devin un arhitect. Acum a început să creadă în mine, a văzut 
că am luat probele de desen, am luat note bune în evaluări. A început cât de cât să 
mă înţeleagă că vreau să fac ches" a asta, dar înainte de abia mă puteam pune de 
acord cu ea. Adică ea vrea să merg la un liceu normal. Profi lele normale, ş" inţele 

naturii, fi lologie, mate, orice, în afară de cele vocaţionale.“ (focus grupuri)

Procesul de cristalizare a intereselor profesionale 

și dilemele alegerii unei rute profesionale
Pentru unii adolescenți profesia este calea de împlinire a unei pasiuni pe care și-au desco-

perit-o din copilarie, de la vârste mici: „pentru mine viitorul va fi  ca pasiunea de mai mic, șofer, 
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așa ar fi  pentru mine“. (focus grup) Alții descoperă că au talent intrând în proiecte extrașcolare: 
„mi-aş dori să fac tot actorie, să merg mai departe cu acest proiect, să am o carieră foarte bună. 
Să am turnee, să fi u bine alături de familie şi de prieteni şi să fi m cu zâmbetul pe buze întot-
deauna“. (interviu) În perioade � mpurii, la vârste mici, anumite ac� vități le aduc sa� sfacție 
adolescenților și atunci doresc să urmeze cariere în aceste domenii:

•  „să termin școala, mie îmi ajută foarte mult pentru că îmi trebuie la ce vreau eu să mă 
fac: cosme� cian.“ (interviu)

•  „adică eu că fac muzică şi pentru că fac de puţin � mp şi poate că alţii sunt mai buni sau 
că au mai multă experienţă decât mine, eu îmi doresc să fi u ca ei de bună şi să con� nui 

în ceea ce fac, muzică. Şi să recuperez tot ce am pierdut în anii urmă, trecuţi. Adică să 

ajung şi eu mai departe în muzică, mai pe scenă. Mai, cât mai mare.“ (interviu)

•  „adică eu am talent la unghii și vreau să fac cursul de unghii și ea (mama) mă sus� ne cu 

acest lucru.“

•  „[sunt] pasionat de mașini, pasiunea care o prac� c acuma“

•  „eu aș vrea să mă țin de sportul ăsta. Să fac o carieră frumosă. Să nu mă las. Aș putea să 

mă las decât prin accidentări. Dacă pot, de ce să nu fac? Daca e să pot cu sportul, cu 

sportul. Dacă nu, am școala la bază.“ (focus grupuri)

Pentru alți adolescenți se nasc dilemele legate de alegerea unei profesii:

•  „nu era ideea că nu poţi face faţă, era ideea că pentru a ajunge arhitect ai nevoie de 

foarte multe şi nu avea rost să faci un liceu pe domeniul ăsta dacă nu aveai de gând să 

te ţii de facultate. Asta era toată treaba, pentru că din moment ce termini un liceu de 

genul asta şi pentru un liceu de genul ăsta se exclud anumite materii, adică desenul e o 

materie de baza la voi, dacă nu ai de gând să faci tot arhitectură mai departe, nu ai avea 

unde să te duci“

•  „au venit anumiți specialiș�  care ne-au îndrumat, cum trecem noi la facultate, să ne 

alegem un drum care ni se potrivește, nu cel care ne gândim: mă fac doctor că am 

salariul mare, dar acum mie mi-e frica de sânge… și ce rezolv cu asta?“

•  „deciziile mele sunt foarte greu de asumat vorbind despre facultate. Despre meserii. Că 

poate pe parcursul vieţii, dau de multe obstacole şi poate unele o să îmi vină foarte 

greu, unele o să îmi fi e foarte greu de trecut peste ele şi astea sunt o responsabilitate 

foarte mare.“ (focus grupuri)

Adolescenții care urmează cursuri în anumite licee caută uneori să schimbe ruta profe-

sio nală, dacă acest lucru nu este posibil, abandonează: „unchiul meu, mătușa mea m-au 

între bat de ce nu mai merg la școală și le-am spus că nu mai… nu, oricum eu vroiam să ajung 

la alt liceu, dar pentru că nu am luat notă mare la examenul de la mate, mi-a scăzut media 

și n-am mai putut. [doream] la fi lo…Bucătar, ospătar… sau cofetar pa� ser cum e verișoara 

mea.“ (intervi u)

A doua șansă pentru adolescenții care abandonează vine uneori de la furnizorii de for-

mare con� nuă. O adolescentă ne spune că va urma cursuri de: „inițierea calculatorului. Prin 

fundație, prin… Pentru că-mi plac lucrurile noi și eu consider că tot ceea ce-nvăț e bun pentru 

mine, pentru a reuși mai departe. Mai exact, a venit la mine acasă pentru o comisie și ș� am 

că aici se fac cursuri și am întrebat, au spus că nu se mai fac cursuri aici, dar ș� e în altă parte și 

i-a dat telefon acelei doamne. Deocamdată nu mai muncesc nicăieri, m-am înscris la acel curs 

și aștept să-l încep, să-l termin.“ (interviu)
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Nevoile iden� fi cate de adolescenți legate de alegerea unei rute profesionale sunt:

– Nevoia de suport pentru a face față cerințelor școlii

Poziționarea față de rezultatele școlare este un indicator al reușitei în ceea ce privește 

ocuparea:

•  „astea trebuie ș$ ute de noi ca să ne dăm seama să-nvățăm cât de cât. Măcar acolo 

o notă de trecere, decât să rămân…Nu trebuie să iei premiu, măcar să treci. Să ai 

opt clase și să poți să faci ceva în viață.“ (adolescent, focus grup)

•  „păi, fără carte nu poți să faci nimic în viață, nu ai o meserie“ (focus grup)

•  „cei care nu merg la școală se tem că nu au cu ce… că nu au un loc de muncă apoi 

pe viitor“ (interviu)

O situa$ e pe care o relatează adolescenții este cea în care ac$ vitatea de formare pentru 

anumite meserii nu îi ajută să o prac$ ce, școala neoferindu-le competențele profesionale. 

O adolescentă ne descrie situația ei: „profi lul pe care-l aveam, de exemplu, că eu când am afl at 

de liceul ăla, de fapt, de profi l, din cauza asta m-am dus la acel liceu. Și, până la urmă, mi-a 

demonstrat că nu se poate face nimic. La liceul la care am fost eu, pe profi lul pe care l-am avut, 

pur și simplu nu făceam nimica. Am avut profi lul de tex$ le și pielărie, cum ar veni designer 

ves$ mentar și nu se învăța nimica la prac$ că… pur și simplu… nu am mai vrut să merg pentru 

că mă duceam degeaba. Și decât să mă duc degeaba într-un loc în care nu învățam nimica, am 

pre ferat să merg la muncă pentru că-mi folosea.“ (interviu cu o adolescentă care a abandonat 

școala)

– Nevoia de formare și de informare a adolescenților

•  „mi-ar plăcea să ș$ u cât mai multe despre avocatură. Eu cum vreau să fi u avocat. 

Sau să încep să mai citesc despre afaceri internaționale pentru că eu fi ind la eco-

nomic vreau să dau la ASE. Și să încep să mă pregătesc de pe acum sau chiar să mă 

pregătesc de Bac. Ceea ce voi face chiar de astă vară chiar dacă trec doar a zecea. 

Că mă pricep la română și nu vreau să las așa. Adică dacă tot am pasiunea asta 

pentru română să o exploatez, cum ar veni.“ (interviu)

– Nevoia de orientare profesională ! mpurie

Adolescen$ i iden$ fi că aceasta nevoie de servicii de orientare cât mai curând posibil: 

„când interesul există și este explicat de la o vârstă mai mică, ce posibilități ai. Părinții n-au cum, 

nu au o posibilitate nici ei și nu, n-au cum să-i sprijine (pe adolescenți). Mi se pare un avantaj să 

le explici de mici ceea ce ar trebui să ș$ e.“ (focus grup) Lipsa orientării la vârste mici îi pune pe 

adolescenți în situația de a se întreba: „acuma întrebarea mai corectă ar fi  de când ar trebui să 

intervină. Da, se trezesc în clasa a XII-a să vină, când deja el saracu’ nu mai ș$ e pe ce planetă 

este sau pentru că pleacă afară la cules de căpșuni sau ce mai face el acolo.“ (focus grup)

Ei își pun întrebări asupra consecințelor pe care lipsa de orientare le-ar avea în viața lor 

pe termen mediu și lung: „fac un lucru care mie nu-mi place, nu dau nici 100% din ce pot eu să 

dau și-i dezamagesc și pe cei din jurul meu, îi fac să sufere… pentru ce? că eu doream să fi u 

profesor și de fapt m-am păcălit singură și m-am facut doctoriță și n-am făcut nimic și cred că 

este bine ca (să fi e în) fi ecare școală.“ (focus grup)

O presiune asociată cu trecerea $ mpului este dată de alegerea carierei sau a ariei de 

pregă$ re profesională. Ades, presiunea este suplimentată de către adulți: „eu sunt pur și sim-

plu presată pentru că nu mi-am ales un drum pe care sa merg, mi-am ales o disciplina… nu s$ u 

exact ce vreau să fac în viață și: alegeți drumul acum, să te pregateș$ , să ai $ mp să te pregăteș$ “ 

(focus grup). Presiunea poate veni și din interior, adolescența fi ind percepută ca o“perioadă din 
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asta care trece foarte foarte repede și sunt o mulțime de lucruri care trec pe lângă � ne și ți se 
pare că nu ai � mp să te apuci de niciunul.“ (focus grup)

Ca soluție, pentru a fi  ajutați să decidă, adolescenții văd că ini� a� va ar putea să vină și de 
la furnizorii de servicii educțioanale:

•  „ar trebui să vină, adică iniția� va, să fi e a directorul școlii și dirigintelui în primul rând, 
ca să fi e legatura (între școală și facultate), că nu poate să vina de la facultate să-i bată 
în poartă: măi, dar nu vrei să te ajut?“

•  „dacă tu nu-i zici: fă ceea ce sim! , ideea care-ți place ţie, nu, îl îndrumi că dă la ASE sau 
că: se plăteşte bine, se caută nu s! u ce facultate, multă, scumpă sau pleacă în afară“ 
(focus grupuri)

– Nevoia de suport pentru a găsi un loc de muncă după ce termină un ciclu de școlarizare

Percep� a asupra capacității de a produce resurse în viitor este asociată nega� v odată 
cu terminarea studiilor. Adolescenții observă ce se întâmplă cu cei care fi nalizează un ciclu de 
învățamânt, ce difi cultăți întâmpină în legatură cu găsirea unui loc de muncă, care sunt 
consecințele:

•  „fratele meu are 18 ani şi încă îşi caută job. A dat Bacul, l-a luat şi acum îşi caută un job 
că să nu mai stea pe banii mamei sau fraţilor mei.“ (focus grup)

•  „nimeni nu-ţi dă nimic în ziua de astazi, nici garanția unui loc de muncă și cred că de 
aceea și � neretul preferă, majoritatea, cum sunt fetele, să se mărite de mici, să plece în 
străinatate, să nu-și termine studiile să renunțe pur si simplu, pentru că de ce să iei 
Bacul, să intri la facultate? Dai bacul și-l iei dup’aia bag dosarul la șomaj? Nu-i normal.“ 
(focus grup)

În acest sens adolescenții au urmatoarele opinii despre șansele pe care le au în comunități:

•  „foarte mici, aproape nule… chiar la oraș nu ai siguranța că poți să găseș�  un loc de 
muncă sau să-ți asiguri un trai decent, că nu toți trebuie să fi m milionari, dar măcar 
strictul necesar, nu să duci grija zilei de mâine că nu am să-i dau copilului de mâncare 
sau să platesc chiria“

•  „eu personal nu sunt de acord cu faptul că o comunitate îmi oferă anumite șanse“

•  „în ce privește comunitatea mai largă: liceu, facultate, asta da, îți oferă o șansă către 
partea unde vrei tu să te lansezi ca vocația ta, cam asta ar fi  singura ta șansă, în rest 
fi ecare om își creează norocul și șansa.“ (focus grupuri)

2. Pa� ernuri legate de muncă în adolescență

Munca adolescenților în familii

Pa$ ernul de relație dintr-o familie este cel care impune de multe ori munca în gospodărie 
de la o vârsta mică. Calitatea relațiilor se deteriorează uneori între frați ca urmare a respon-
sabilităților pe care sunt mai mult sau mai puțin împinși de către cei mai mari să și le asume 
adolescen� i. Adolescentele relateză:

•  „[muncesc de la] 10 ani, 12 ani… Şi acum o culc pe nepoata mea, îl culc pe nepotul meu 
că fra� -miu ş� e că am grijă de ei. Surorile mele nu stau cu ei. Ies pe afară, îi bate, ăla mai 
mic G., e cel mai periculos, ş� e că nu dau în el şi de aia a vrut să rămână cu mine că 
astealalte îl bate. Eu am grijă de el că îl iubesc, iubesc pe toţi nepoţii mei. Dar cel mai 
mult am avut grijă de nepotul meu. L-am schimbat, i-am făcut baie, se plimbă singur, 
venea la noi, el ş� e toate străzile. Că mă-să îl lasă singur şi venea la noi.“ (interviu)
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•  „eu sunt cea mai mare dintre cele două. Nu mă ascultă, nu face nimica, mama îmi 
spune să fac curat că pleacă, surorile mele pleacă în altă parte şi ele pleacă şi trebuie 

să fac eu şi la baie, la bucătărie şi peste tot. Avem o camera şi ele dau puţin cu mătura 
şi pe urmă iese afară. Eu trebuie să spăl, să dau cu mătura, să şterg pe jos în baie tot 
la fel şi de asta nu mă suport cu ele. Eu câteodată mă bat… că dacă vede că stau 
cu cineva mă trage de par, mă bate mă face bărbat, în toate felurile şi eu mă enervez 
şi le bat. De asta nu pot să le sufăr, dar dacă văd că da cineva în ele iau foc, mă bat cu 
toţi.“ (interviu)

•  „când eram mică, mă mai duceam și eu, mai aduceam bani, mai luam dulciuri la copii. 
Când nu era mama acasă mă duceam, mai ajutam la treabă, îmi mai dădea 5 lei, 100. 
Luam toți copii după mine și mă duceam, ajutam la treabă. Căram niște cu� i sau niște 
pietre. Le duceam de aici până la poartă sau să facă sobă“ (interviu)

În as! el de situații, adolescentele nu doresc să urmeze modele din familiile lor: „pentru 
că eu vreau să am o carieră, iar ele nu au așa ceva, ele au familiile lor, copii…“ (interviu)

Munca contractuală în adolescență

Adolescentele relatează experiențele lor profesionale, munca sezonieră, job-urile pe care 
le încearcă pentru a-și câș� ga resursele în mod autonom. Încercările de a obține un venit se 
soldează cu diverse experiențe. O adolescentă povesteste despre locurile în care a lucrat:

•  „la un mic bar, adică dacă aveam decât băuturi răcoritoare și atât aveam la vânzare. În 
rest jucau la aparate sau dacă vroiau să pună pariuri la meciuri sau celelalte. Da, am 
avut un contract de muncă, dar nu cred că era un contract bun. Pentru că, un contract 
bun cred că e făcut la calculator, nu scris de mână, completat. Pe urmă [am plecat] 
pentru că șeful nostru era prea aspru. Pentru că dacă ne era rău sau astea, nu aveam 
voie să stăm jos de nici un fel… și mers în depozit și-mi era foarte frică.“ (interviu)

•  „la un supermarket, ca vânzătoare la măcelărie cum ar veni. Și, bine, acolo contractul îl 
aveam ca ambalator la carmangerie. M-a pus ca vânzătoare că abia-l deschisese. Și nu 
am mai lucrat pentru că nu-mi convenea programul în sensul pentru că dimineața mă 
trezeam prea devreme. De fapt nu puteam să dorm decât o oră, de la 3 la 4 dimineața. 
Și mă îmbolnăveam, era și frig afară, fi ind frig și acolo, nu puteam să stau. De câte ori 
trebuia să intru de dimineață la muncă, nu puteam dormi, nu puteam.“ (interviu)

•  „ul� mul job l-am găsit înainte cu o zi de ziua mea și l-am început de ziua mea. Anul 
ăsta. A fost bine, însă nu mi-a convenit programul și salariul. Adică lucram în fi ecare 
zi și aveam… bine, prima dată mi-a zis că salariul este de 800 de lei și pe urmă, după 
o lună… de fapt nici nu mi-a dat salariu 800 de lei, mi-a dat 700 de lei. Și nu mi-a 
convenit lucrul ăsta, adică eu am fost corectă cu ei și m-au mințit. Nu era vorba de 
100 de lei, ci de faptul că atâta � mp cât eu sunt corectă, aștept și tu… să fi e și ei 
corecți.“ (interviu)

Pentru a reuși să aibă o carieră, adolescentele cred că au nevoie de „un sprijin fi nanciar… 
asta-i problema, pentru că nu am de unde să-l am“, „unora le lipsește sprijinul fi nanciar, altora 
le lipsește sprijinul familiei. Pentru că există cazuri în care părinții nu sunt de acord, să nu o lase 
să facă ce-i place.“ (interviu)

Munca și migrația în perspec" va adolescenților

Percepția adolescen� lor despre oferta de job-uri slab aspectată, este listată ca și cauză 
a migrației asociată cu ocuparea. Incer� tudinea în raport cu șansele din comunitate, locul de 
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muncă, abilitățile privind adaptarea la alt mediu de viață, mobilitatea etc sunt pentru adoles-
cenți preocupări și amenințări care-i insecurizează. În percepția lor migra� a este nesigură, dar 
este o șansă:

•  „nesiguri! da… pentru ca nu suntem siguri ca vom găsi un loc de muncă stabil sau… 
trebuie neapărat să plecăm pentru că nu e acea siguranță sau nu ne da nimeni garanția 
că vom face ceva dacă rămanem aicea… nu avem prea multe opțiuni să zicem că 
rămanem aici, lângă familiile noastre, trebuie neapărat să plecăm. Că plecăm la G., că 
plecam la B., că plecăm afară… trebuie neapărat să plecăm că n-avem ce să facem și ne 

despărțim oarecum de familie, de prieteni și ni se schimbă cu totul viața“ (focus grup)

•  „dacă dau la facultate în Romania, medicină, drept sau așa și pe urmă (� nerii trebuie) să 
plece în afară, unde au salariul mai mare și chiar dacă ar fi  corupția cum e la noi… măcar 
sunt anumite reguli.“ (focus grup)

•  „[oamenii pleacă] să facă bani. Pentru că în România nu se poate face asta.“ (focus grup)

Valori și criterii ale adolescenților asociate cu munca

Sunt adolescenți care apreciază urmatoarele criterii ca bază a alegerilor lor profesionale:

– abilitățile personale sunt corelate cu ocupația

•  „Nu toți suntem făcuți așa pentru școală. Acuma dacă toți ne-am face doctori sau 
avocați sau contabili, cine ar mai rămane aicea, la scara de jos… nu neaparat de jos, 
că dacă ai cap, dacă vrei cu adevarat poți să faci o afacere și cu animale, și cu le-
gume, și cu mașini, și cu de toate… dacă te descurci și daca ai voință…“ (focus grup)

– avantajele percepute, benefi ciile anumitor roluri profesionale

•  „acum sunt hotărât să zic aşa, văd că aş putea avea multe avantaje de la ches� a cu 
arhitectura. Pentru mine, dacă îmi iau o casă, o să ş� u cum să mi-o aleg ca să zic 

aşa.“ (focus grup)

– avantajele fi nanciare

•  „nu ține cont că toți vom vrea să lucrăm undeva unde ne va și plăcea, să lucram dar 

să și câs� găm bani, chiar dacă nu prea mult, dar și să faci ceva ce-ți place“ (focus grup)

•  „[aș munci] ca să aduc bani, să ne întreţinem. Că dacă n-ar fi  bani, n-am avea ce să 

mâncăm.“ (focus grup)

Pentru una dintre par� cipante ar fi  inacceptabil“…să ajungi mare prin anumite cir cum-

stanțe. De exemplu să zicem că eş�  la locul de muncă şi şeful tău te pune să minţi pentru a avea 

un salariu mai mare. Să nu faci asta, pentru că chiar dacă e salariul mic, să nu faci lucrul acesta 

şi să minţi, să te comporţi parşiv ca să zic aşa. Să fi i un om căruia nu îi pasă să ajungă la fericirea 

falsă. Fericirea de bani. Să ajungă la… să ajungă sus.“ (interviu) O altă adolescentă dorește să-și 

procure resurse „prin muncă, nu prin cerşit şi bătaie şi daţi-mi şi mie. Nu aşa.“ (interviu)

Prescripțiile de gen și percepţiille intergeneraționale legate de muncă

•  „la mine sunt după principul în familie, adică ce i se permite unei fete în familie, nu i se 

permite unui bărbat și invers, nu este la fel, adică ce i se permite unui bărbat nu i se per-

mite unei fete… generațiile viitoare, adică mătușile mele s-au opus acestor reguli. 

Nu neapărat ale conduitei, doar că au devenit un fel de feministe să zic aşa… au cerut 

egalitate. Nu este normal și au fost unele privite cu mândrie, pentru ca au reusit să aibă 

jobul pe care n-au reușit bărbații din familie să îl aibă.“ (focus grup)
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•  „mama nu vrea în nici un caz să mă duc să muncesc în afară. Mama vrea să stau pe 

picioarele mele. De familie, mereu îmi spune că niciodată nu va trebui să depind de un 

bărbat, să fi u pe picioarele mele, să fi u independentă.“ (interviu)

•  „nu ș� u să zic, că ceea ce am observat eu este că unchiului meu nu prea îi place foarte 

mult să muncească. Adică muncește, dar ba îi cere bani lui mama, ba îi cere bani lui 

tataia. Mama îi mai dă o dată, de două ori, îi dă mai mereu, dar se întâmplă să nu aibă 

nici mama. Nu ș� u, să spunem așa, și nu avea de unde să îi dea pentru că ea trebuia 

să se întoarcă înapoi și na, dar nu se ceartă.“ (interviu)

•  „bărbații să muncească, să aducă acasă un ban și mâncare pentru copii, dacă are sau 

pentru ei doi. Și nevestele trebuie să stea acasă, să facă curat, să facă mâncare“ (interviu)

•  „oamenii de pe stradă… adică nu ș� u, mă mai întâlnesc la semafor cu moși care mă în-

treabă: hei băiatule tu unde dai, ce media mai ai?“ (focus grup)
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CUM VĂD ADOLESCENTELE 
ȘI ADOLESCENȚII PROPRIUL VIITOR?

Viitorul este o perioadă valoric inves" tă: „valoros e să rămână familia, prietenii și viitorul 
meu, în principal“. (interviu) Pentru unii adolescenți „viitorul este nesigur“ (focus grup). „Acum 
nu pot să mă gândesc aşa la viitor şi la toate lucrurile astea, dar pe altă parte când o să mai cresc 

o să îmi dau mai bine seama de ce vreau să fac şi ce nu vreau să fac.“ (interviu)

Orientarea spre viitor este însoțită de incer" tudine. Adolescenții se tem că viitorul nu le 

va permite să-și îndeplinească potențialul personal. Cauzele listate sunt:

–  scenariul lipsei locurilor de muncă și câș" gării resurselor pentru un trai decent: „majori-

tatea își dau seama de necesitatea unei slujbe și îi cam greu în " mpurile noastre“ (focus 

grup)

–  discriminarea pe criterii etnice: „dacă mă fac mai mare și mă duc undeva să mă angajez, 

cred că nu m-ar angaja. Zice lumea: că-i țigan.“ (focus grup)

–  inechitățile sociale: „[Oamenii] sunt mai respectați în alte țări ca în țara noastră. Trăieș"  
mai bine în închisoare. Inclusiv acolo sunt condițiile mai bune.“ (focus grup)

1. Idealul despre viitor

Unde vor să ajungă adolescenţii?

Unii dintre ei se găsesc în imposibilitatea unei es" mari privind viitorul: „nu ș" u, nu m-am 
gândit niciodată la lucrul ăsta. Nu vreau să-mi fac iluzii.“ (interviu) Privind înainte în viață, viito-
rul este momentul unde alți adolescenții ar vrea să ajunga ghida"  de valorile lor: „îmi doresc să 
ajung acolo“ (focus grup).

Es" marile lor vizează viitorul apropiat, peste 5-10 ani și se referă la:

– idealul devenit realitate personală, reușita relațională, autonomia

•  „statutul de femeie independentă, să am familie, să pot să-mi întrețin familia, să fi u, 
să fi u alături de copilul sau copiii mei și la fel să am un loc stabil de muncă și un 
bărbat care să-și iubească copilul și să nu ridice mâna asupra mea sau alte lucruri 
de genul.“ (interviu)

•  „să am toți prietenii de care am nevoie aproape, să con" nui să vorbesc cu mama și 
să se simtă bunicul meu din ce în ce mai bine. Și chiar se simte din ce în ce mai bine“ 

(interviu)

•  „să nu mă schimb în rău, să gândesc mai pozi" v, să fi u mai inteligentă mai ambiţioasă 

mai bazată pe mine şi pe ceea ce fac şi cam aşa, nu ş" u.“ (interviu)

– faima, reușita socială, recunoașterea meritelor

•  „undeva bine, sus. Să pot să fi u respectat. Să îți câș" gi existența.“ (focus grup)

•  „să fi i cunoscut“ (focus grup)

•  „să fi i respectat, să respecți“ (focus grup)
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•  „nu ş� u. [mai] departe decât sunt acum. Ori în altă ţară, ori… nu ş� u… dar mai e 
până atunci. Fiindcă se câş� gă mai mult sau m-am plic� sit de România.“ (interviu)

– reușita în carieră

•  „carieră frumoasă“ (focus grup)

•  „peste, să zic, 10 ani. M-aş vedea la o, nu ş� u, aş termina facultatea. Dacă e, eu aş 
vrea să merg tot aşa pe actorie. Şi m-aş vedea actriţă, jucând pe scenă alături de 
colegii mei de acum. Că şi ei îşi doresc la fel în con� nuare să fi e actori“ (interviu)

•  „păi nu ş� u, aşa prea multe calităţi nu mi le văd, decât am o pasiune, anume îmi 
place să dansez şi nu pot să zic că mă văd dansatoare că nu se ş� e. Poate pe parcurs 
o să am o altă pasiune şi mă voi baza pe ea şi mă voi duce spre acea parte“ (intervi u)

Proiecții despre „o rețetă a reușitei“

–  percepția potențialului personal, crea� vitatea în a-l u� liza: „crea� vitatea, pentru că dacă 
o s-o iei la stanga, cum o ia toată lumea nu ai să ș� i niciodată ce e pe partea cealaltă“. 
(focus grup)

–  autoderminarea: „cred că se bazează pe a domina în general, acuma nu neaparat în 
sensul rău, ci în sensul că te ajuți pe � ne, fară să faci rău altei persoane, a-ți dori foarte 
mult să se întâmple acel lucru“ (focus grup)

–  rolul circumstanțelor: „eu nu cred că există, adică cred că depinde de circumstanțele 
în care eș� , poate să fi e diferită și nu poate să fi e o rețetă a succesului universală“ (focus 
grup)

–  schimbarea climatului social, de viață, locuirea și condițiile de trai: „nu ş� u, să fi e fru-
mos. Să nu mai fi e gunoaie. Să avem loc de joacă, să ne jucăm, să fi e aranjat cum să zic 
eu… să fi e d-ăş� a… ca alea de gunoi. Să băgaţi gunoiul, să nu îl mai arunc, să nu mai fi e 
aruncat, să nu mai fi e drogaţi, să avem magazin aproape, să avem tot ce ne dorim, cu ce 
să trăiască copiii. Dacă e, primarul asta nu ne face nimic. Avem parcuri, avem magazine, 
avem orice, dar unde stau eu e gunoi. Blocul e mai încolo şi gunoiul mai aşa. Cum te uiţi 
pe geam vezi gunoiul nu mai vezi lumea. Noi ne-am învăţat aşa. Dacă stăm de mici acol o 
ne-am învăţat, ne-am obişnuit şi cu gunoiul şi cu drogaţii. Nu ş� u. Să fi e tot schimbat, 
numai locuri jegoase, să fi e mai frumos. Nu ş� u. Să fi e bine. Numai să fi e scandaluri, 
bătăi, să fi e frumos. Atâta îmi doresc, să fi e bine la mine în zonă.“ (interviu)

2. Planurile de viitor pentru îndeplinirea potențialului personal

În planurile lor, adolescenții includ:

– efortul legat de studii

•  „să trag cât mai mult de mine, să con� nui cu școala, cu facultate și să reușesc în 
viață. Nu să stau și să mă chinui departe de familie, că e greu și pentru mama și ar 
fi  greu și pentru mine.“ (interviu)

•  „învăţ foarte multe ches� i. Foarte multe domenii şi aşa mă dezvolt eu şi trec prin 
mai multe etape. La liceu, la facultate, la un serviciu bun şi îmi oferă o viaţă foarte 
bună şi pe viitor o familie foarte bună şi înstărită. Şi ordonată şi OK.“ (interviu)

•  „acum eu cred că o să termin liceul în doi ani. Şi o să intru la facultate şi sunt sigură 
că o să intru la Conservator şi poate fac şi altă facultate pe lângă. Poate facultatea 
de limbi sau poate de Drept. Dar s-ar putea de exemplu facultatea de Drept după 
Conservator că e mai greu, ş� ţi, dar m-aş vedea o ar� sta. O….violoncelistă, nu ş� u. 
În viitor.“ (interviu)
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– echilibrul între viața personală și carieră

•  „acuma, în afară de a-mi face carieră, este de a-mi face și o familie, așa… dacă se 
poate. Măcar una din ele.“ (interviu)

•  „planurile mele? Vreau și eu, când mă voi face puțin mai mare, să am mașina mea. 
Chiar vreau și eu să conduc, nu ș$ u de ce, dar vreau. Să muncesc ca să pot să-mi iau 
mașina mea. Să termin școala și după aia să-mi fac o familie, dar când oi fi  și eu 
puțin mai bătrânică. Pe la vreo douăzeci și ceva, 25, zic și eu. Mă văd… mă văd așa 
într-un salon din ăla… când… mă văd în mașină.“ (interviu)

•  „păi, în primul rând să-mi termin toate studiile, să ajung la un nivel mai bun și să pot 
să-mi fac o familie. Și să pot să-mi întrețin acea familie, nu să o fac degeaba ca să 
o pot să o întrețin.“ (interviu)

– punctele tari autopercepute ca bază pentru viitor

Adolescenții apreciază că au anumite trăsături, adevărate „puncte tari“ în perioada pe 
care o traversează: perseverența, dedicația, crea$ vitatea și modul de a rezolva lucrurile. Sunt 
descurcăreți, au curiozitate. Unii adolescenți nu le cunosc încă: „păi, nu ș$ u, momentan nu am 
analizat aceste ches$ i ca să pot să le spun.“ (interviu)

Pentru adolescenți sunt puncte tari:

•  ac$ vitățile pe care le fac și în care es$ mează că pot avea rezultate: „ce fac eu pozi$ v 
e fotbalul și ce nu-mi place e să fi u mințit.“ (focus grup)

•  ambiția: „ambiția, faptul că eu una cred că pentru mine nu este nimic imposibil și de-ar 
fi , aș face să fi e posibil… nu ș$ u. Probabil aspectul fi zic.“ (interviu)

•  sinceritatea, confi dențialitatea, bunătatea: „sunt bună la sufl et, sunt sinceră cu prietenii 
mei şi nu ş$ u… unii oameni au nevoie să le păstrez unele secrete şi să vorbesc despre ei 
şi asta ş$ u să fac bine. Să fi u secretoasă“ și“sunt zâmbăreaţă, deschisă, nu prea m-am 
gândit… Sunt deschisă, îmi fac prieteni noi repede. Mi-i păstrez. Sunt de încredere. Sunt 
stabilă din punct de vedere emoţional, cred, oarecum. Și cam atât“ (interviuri)

•  iden$ tatea de gen: „că sunt fată. Lucrurile de fată sunt mai frumoase decât altceva la 
băieţi. Nu ş$ u. Ne îmbrăcăm mai frumos, ne îngrijim mai bine. E al0 el decât băieţii.“ 
(interviu)

•  abilitățile sociale: „pentru că ș$ u să mă descurc în viață cum v-am spus, ceea ce nu am 
crezut niciodată. Că după cum cred eu, ș$ u să mă fac plăcută. Să am trei prieteni cu care 
să stau, să mai discutăm și… că îmi place să ajut anumite persoane atunci când este 
nevoie și ș$ u că pot să facă acea ches$ e.“ (interviu)

– dorința de afi rmare

•  „păi, ce mă ajută pe mine pentru viitor, din câte mi-au spus și alte persoane, este 
că ș$ u să mă descurc în viață și că ș$ u să deschid gura să vorbesc atunci când este 
nevoie și ce m-ar dezavantaja ar fi … nu ș$ u, anumite ches$ i pe care le-am făcut 
mai rele“ (interviu)

•  „să rămânem uniți mult $ mp de acum încolo. Eu și prietena mea să mergem îm pre-
ună la facultate. La aceeași facultate. Să ne deschidem o afacere împreună, fi ind la 
economic învățăm foarte multe despre afaceri și ne ajută. Nu ș$ u, mereu încercăm 
să petrecem cât mai mult $ mp împreună. Să facem cam totul împreună. Și dacă, 
să spunem că propunem să facem ceva, nu ș$ u, o mică petrecere, așa numai noi, 
un grătar, și să spunem că nu poate să vină o persoană din grupul nostru, nu se mai 
face deloc. Suntem toți sau niciunul.“ (interviu)
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CARE ESTE PERSPECTIVA 
ADOLESCENTELOR ŞI A ADOLESCENŢILOR 
ASUPRA AUTORITĂŢILOR?

Percepţia generală a adolescentelor şi adolescenţilor privind autorităţile

Pentru adolescentele și adolescenții par# cipanți la interviuri și focus grupuri, autoritățile 
sunt în mică măsură vizibile sau prezente în viețile lor, din perspec# va rolului de sprijin pe care 
ar trebui să îl aibă în raport cu aceș# a; acest element este în special important având în vedere 
faptul că respondenții se afl ă în diverse situații de vulnerabilitate. A# tudinea lor generală față 
de autorități este mai degrabă una marcată de pesimism, suspiciune și neîncredere sau deja 
resemnată în ceea ce privește rolul pe care acestea l-ar putea juca în viețile lor.

Una dintre respondente subliniază faptul că adolescența, adolescenții și provocările spe-
ciale cu care aceș# a se confruntă nu fac parte dintre interesele și preocupările pe care poli-
# cienii și autoritățile le au, existând o distanță semnifi ca# vă față de aceș# a și față de nevoile 
lor: „am observat că mai mult ei se bazează pe poli# că și pe viața oamenilor mari“ (focus grup), 
în # mp ce altele subliniază faptul că nu simt că ar putea avea o voce puternică, menită să pro-
ducă impact: „păi, dacă aș avea puterea asta, dacă aș avea șansa asta, aș vorbi în primul rând 
cu președintele, cu niște oameni din poliție, cu un comandant, cu un șef mai mare, chiar dacă 
el ar consideră că sunt mică și nu am un punct de vedere, eu consider că ar trebui să mă ia [în 
considerare]“, „sincer, nu prea aș avea cu cine să stau de vorbă, nu ș# u dacă ar fi  o autoritate 
care ar putea să mă ia în seamă, să schimbe, să fi e un loc mai bun pentru toți“ (interviu).

O altă respondentă atrage atenția asupra riscurilor care derivă din ignorarea adolescenți-
lor și a # nerilor în general: „… cum am mai spus, aș vorbi cu cel mai important membru al sta-
tului, cred că acesta este președintele și aș spune să se gândească că noi suntem viitorul și dacă 
nu prețuiește viitorul, adică # neretul din zilele noastre, o să fi e un dezastru și mai mare de 
atâta. O să fi e o catastrofă“. (interviu).

Adolescentele intervievate vorbesc, de asemenea, despre necesitatea adaptării suportu-
lui oferit în unele situații de autorități, la nevoile reale ale familiilor și comunităților, respec# v: 
„…să se facă ceva, să-i ajute cu ce au ei nevoie, degeaba îi ajută cu ce nu au nevoie, se întâmplă, 
sunt foarte multe cazuri în care familiile sunt ajutate cu ce nu au ele nevoie și ceea ce le trebui e 
nu li se dă“, sau, „de multe ori sunt diferite campanii, proiecte în care li se pun animale la dis-
poziție și mai iau acele animale, li se mai dă încă o dată acel animal și în loc de animalul ăla, ei 
poate ar prefera altceva sau diferite haine din donații, toate cele“ (interviu). De asemenea, nu 
neapărat ajutorul punctual este esențial, în percepția unor adolescente, ci mai ales înțelegerea 
condițiilor în care supraviețuiesc familiile fără resurse și crearea de oportunități pentru acestea, 
inclusiv în sensul unor locuri de muncă echitabil plă# te, care să asigure accesul la condiții de 
viață decente: „păi, să fi e mai mare [alocația]. Pentru că mama muncește, dar noi avem apă 
de plă# t, avem gaze, lumină, la școală. Și cu un milion nu poți să faci lucrurile astea. Pentru 
că un milion s-a dus. În două minute ai cumpărat două bucăți de carne, niște roșii, un castravet e 



100

și gata. Asta ar trebui să mărească și ei, să gândească, dacă nu, să facă locuri de muncă, dacă ei 
nu au de gând să dea bani, măcar să facă ceva“ (interviu).

Dincolo de par� ciparea generală nesemnifi ca� vă sau inadecvată a autorităților în viețile 
adolescentelor și adolescenților afl ați în situații de difi cultate sau risc și pentru care ar fi  nevoie 
de măsuri speciale de protecție sau sprijin, relația cu aceș� a poate fi  semnifi ca� vă inclusiv din 
perspec� va barierelor pe care birocrația sau rigiditatea procedurilor le-ar putea impune, im-
pactându-le în mod direct viețile sau accesul la unele drepturi. O adolescentă indică, în acest 
sens, răspunsul autorităților față de nevoile ei, drept motor al succesului sau eșecului personal; 
această corelație poate oferi dimensiunea responsabilității cu care autoritățile ar trebui să tra-
teze persoanele afl ate în as! el de contexte, a modului în care este necesar să ges� oneze acest e 

interacțiuni.

„Ce înseamnă pentru � ne să reușeș�  în viață?

 Să îmi propun ceva și să îmi iasă. Că într-o zi mă duceam la ajutor și la noi nu îți aprobă. 

Și mi-a aprobat. Asta înseamnă să îmi propun ceva și să îmi iasă. Când crezi în ceva și ai 

voință, atunci îți iese.

Dar să nu îți reușească ce înseamnă? Să ai un eșec?

 Că te duci undeva și nu găseș�  sau nu ți-a ieșit. M-am dus într-o zi să îmi fac bule� nul și nu 

m-a lăsat. Asta înseamnă să nu reușeș� .

De ce nu te-a lăsat?

Nu aveam contractul.

De casă?

 Da. Și dacă noi nu avem casă și stau într-o cămăruță, mi-am făcut din ăla temporar. Asta 

înseamnă un eșec. La 15 ani jumate mi-am făcut bule� nul. Asta înseamnă că nu reușeș� .“ 

(interviu)

Pe lângă cele anterior menționate, corupția autorităților pare a fi  o realitate foarte pre-

zentă în mintea adolescentelor și adolescenților respondenți, aceș� a așteptând de la cei în 

poziții de conducere sau de decizie „să fi e corecți, să nu fure, să nu își bată joc de țara noastră“ 

(focus grup), să nu benefi cieze în exces de privilegiile asociate poziției lor sau să nu își însușeasc ă 

bunuri publice fără măsură, subliniindu-se că situația în care cei care dețin forme felurite de 

putere ar fi  complet integri este imposibilă: „acum ințelegem și noi, să mai bagi ceva în buzunar, 

eș�  om, dar mai ridică naibii și din fermoarul ăla, mai închide-l, că până când? Până la urmă, toți 

când facem ceva, ne mai oprim și noi“ (focus grup). Realitatea as! el percepută poate determin a 

și un grad înalt de neîncredere, implicit de neimplicare, în condițiile credinței că, în cea mai mare 

parte, lucrurile nu pot fi  schimbate: „chiar deloc nu avem încredere. Și noi nu suntem ca lumea 

asta, dar ne vedem toți părinții și tot vedem la televizor aceste persoane poli� ce…“ (focus grup).

Inechitățile sociale apar în discuțiile cu adolescentele în special atunci când acestea se 

raportează la oameni poli� ci. Imaginându-se în postura unui om poli� c, o adolescentă subli-

niază ce nu ar face dacă s-ar afl a într-o as! el de poziție: „… nu aș încerca să înșel oamenii, [aș 

încerca] să fi u cât mai cins� tă, să nu-mi mai bat joc de oameni. Cred că cu toții vedem la televi-

zor ce fac parlamentarii cu România asta. Sinceră să fi u, mie nu mi se pare normal. Pentru că, 

de ce să fi i atât de egoistă să faci doar viața ta bună, nu și a celorlalți? Eu asta aș încerca să fac“ 

(interviu), în � mp ce o alta vorbește despre cum ar schimba des� nul părinților cu unul mai bun: 

„păi, întâi aș schimba țara, pentru că aici chiar nu se face nimic și aș schimba, cum ar veni, des-

� nul lui mama. Pentru că nu are noroc atât de mare. Și la fel, aș schimba des� nul lui tata, pentru 

că a avut un accident…“ (interviu).
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În afara situațiilor de corupție sus-menționate, există și alte perspec� ve asupra „statului“, 

care nu susține, ci ia de la cei afl ați în nevoie, expunând familii deja vulnerabile la situații și mai 
problema� ce: „poate au avut casă și le-a luat statul. Că așa se întâmplă mereu. Și rămân came-
rele alea goale… Uneori se mai întâmplă cazuri din astea. Mai doarme cu copiii pe bănci în cu� i, 
afară. Asta e.“ (interviu).

Din discursul adolescentelor și al adolescenților lipsesc tocmai elementele legate de par-
� cipare civică, de implicare comunitară, de cetățenie ac� vă, elemente în legătură cu care în 
mică măsură au modele din imediata apropiere, din comunitățile de apartenență sau din exte-
rior, din partea autorităților responsabile cu a susține și dezvolta aceste perspec� ve, sau din 
partea celor care iau decizii și dețin puterea la nivel înalt. Neîncrederea față de poli� cieni, 
guver nanți, reprezentanți ai autorităților este, în unele cazuri, însoțită de revoltă sau furie: „eu 
le-aș cere demisia la toți“, „dacă vor să facă ceva pentru mine, să facaă infarct“ (focus grup).

În cadrul interviurilor și al focus grupurilor conceptul de autoritate nu a fost defi nit în 

prealabil, tocmai pentru a înțelege cine reprezintă autoritatea în percepția respondentelor și a 
respondenților. Principalele autorități iden� fi cate, numite de către adolescente și adolescenți 
drept potențiali recipienți de mesaj, au fost președintele țării, poliția și jandarmeria, personalul 
medical, primarul, forurile decizionale din educație etc.

Percepţiile adolescentelor şi adolescenţilor despre preşedintele ţării 
şi mesajele lor către acesta

Majoritatea mesajelor pe care adolescenții ar dori să le transmită ar fi  direcționate către 
președintele țării, iar acestea variază din perspec� va cerințelor incluse, oferind, în unele dintre 
cazuri, și dimensiunea faptului că rolul președintelui nu este întotdeauna clar pentru respon-
denți. Totuși, președintele este văzut ca având un cuvânt important de spus în ceea ce privește 
o potențială îmbunătățire a situației: „aș vorbi cu președintele, pentru că el ar avea într-adevăr 
puterea să schimbe lucrurile“ (interviu), „…că el e cel mai de sus“ (focus grup).

Însă, în pofi da percepțiilor despre poziția de putere a președintelui, neîncrederea adoles-
centelor și adolescenților este refl ectată și se manifestă inclusiv în raport cu schimbările pe care 
ei consideră că le-ar putea face acesta, în general: „aș vorbi cu președintele. Cu domnul Iohanni s. 
Cu toate că el nu are putere deplină în societate și în atribuțiile sale“ (interviu), sau în ceea ce îi 
privește pe adolescenți: „aici, probabil, aș vorbi cu domnul președinte, pentru că chiar n-ar 
putea să schimbe nimic și nici nu văd ceva să schimbi în ceea ce-i privește pe adolescenți. Ce-ai 
putea să schimbi?“ (interviu).

Solicitările care ar fi  adresate președintelui de către respondenți fac referire la o varietate 
de aspecte, de la lucruri concrete, care le marchează viața de zi cu zi și pe care le doresc îmbu-
nătățite, pâna la respectarea drepturilor unor categorii vulnerabile sau afl ate în difi cultate, 
rezol varea problemelor legate de sărăcie și oferirea unor oportunități, după cum urmează:

–  îmbunătățirea unor elemente concrete ale vieții lor de zi cu zi: „eu aș vorbi cu președin-
tele! Aș vrea să-i spun ca, în primul rând, să renoveze această școală, băncile astea să le 
facă mai frumoase, să ia un televizor…“ (focus grup)

–  asigurarea respectării drepturilor femeilor și combaterea situațiilor de violență în 
famili e: „președintele l-aș pune să schimbe legea cu vedere la femeile astea care sunt 
bătute și chinuite de soții lor, pentru că sunt niște bețivi și nesimțiți și copiii văd toate 
scenele astea și copiilor nu le vine ușor deloc, pentru că ș� u cât de greu este.“ (interviu)

–  acordarea de benefi cii și sprijin suplimentar, în special adolescenților care trăiesc cu 
resurse foarte limitate: „și sărăcia asta, nu ș� u dacă s-ar putea să se mărească mai mult 
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alocațiile, nu ș� u, benefi ciile astea de care avem noi nevoie“ (interviu), „să mai scadă 
prețurile la alimente, la haine, la tot. Să aibă dreptul și copiii săraci să fi e ca ceilalți“ 
(focus grup)

–  asigurarea de oportunități privind locurile de muncă, as� el încât nivelul de sărăcie să fi e 
redus, dar și combaterea situațiilor de marginalizare și discriminare care reprezintă, 
pentru unele persoane, bariere importante: „și dacă unii oameni vor să muncească și nu 
îi primesc, să le dea o șansă să dovedească că pot. Să aibă toți ce își doresc, muncă, ca 
să ai dreptul la ceva“ (interviu)

–  asigurarea condițiilor economice as� el încât părinții lor (în prezent) și ei înșiși (în viitor) 
să poată găsi locuri de muncă sufi cient de bune în România, nemaifi ind nevoiți să plece 
către locuri de muncă mai bine plă� te în străinătate: „cred că cu președintele [aș vorbi] 
și nu ș� u, aș vrea ca tuturor să le mărească salariile, as� el încât să nu fi e nevoiți să plec e 
în altă țară pentru a-și construi un viitor, să fi e și România care poate să clădească sau 
să construiască“ (interviu), „… ar trebui să asigure � neretului un loc de muncă, să asigur e 
o stabilitate în țară, să nu mai fi e nevoit să plece în afară și să uite pur și simplu de ce a 
lăsat în urmă, pentru că și eu dacă aș pleca nu m-aș mai întoarce. Pentru că nu aș pleca 
de bunăvoie. Aș pleca silită de traiul pe care îl ducem zi de zi.“ (interviu)

O intervenție potrivită și u� lă a președintelui este văzută ca fi ind una fermă, care ține 
cont de mul� plele difi cultăți cu care adolescentele, adolescenții și familiile lor se confruntă: 
„Domnule Iohannis, vreau să vă spun că în România este mare nevoie de o mână puternică, 
care să ajute adolescenții care sunt în nevoie și să aibă o atenție sporită față de familiile care 
sunt în nevoie și să aveți mai multă grijă de ei“ (interviu).

Percepţiile adolescentelor şi adolescenţilor despre sistemul medical 

şi nevoi de la acesta

Sistemul medical, în special sistemul medical de urgență, apare adesea în relatările ado-
lescentelor și adolescenților intervievați, căci parte dintre ei au avut deja experiența u� lizării 
acestuia și as� el dețin informație nemediată, obținută din interacțiune directă. As� el, respon-
denții pot oferi opinii legate de modul în care au primit aceste servicii și de gradul de sa� sfacție 
în legătură cu acestea, precum și suges� i de îmbunătățire a unor aspecte încă disfuncționale 
legate de sistem. În mare măsură, relatările legate de sistemul medical sau de interacțiunea 
cu personalul medical al spitalelor sau ambulanțelor sunt nega� ve, exprimând frustrare față 
de faptul că resursele materiale limitate pot expune pacienții la tratamente diferite, discrimina-
torii atunci când au nevoie de servicii medicale, că valorizarea și inves� rea sistemului de sănă-
tate și a persoanelor care lucrează în sistem este scăzută, determinându-le pe acestea să caute 
locur i de muncă mai bune în alte țări, dar și că lipsurile sistemului medical, din perspec� va 
echipamentelor și a noilor tehnologii de intervenție, sunt foarte vizibile și afectează în mod 
semnifi ca� v sănătatea pacienților.

As� el, există mai multe relatări privind dezinteresul personalului medical, iar interesul 
crescut este asociat cu acele situații în care medicilor și asistentelor li se oferă bani sau bunuri 
pentru serviciile medicale de care pacienții ar trebui să benefi cieze în mod gratuit: „De curând 
am fost în spital pentru a mă trata, deoarece am luat o substanță greșită la farmacie, adică am 
cerut o substanță, mi s-a dat alta, am folosit acea soluție și am fost la spital, deoarece am luat 
o bacterie și doctora nici nu s-a interesat până când nu a văzut cât de gravă e situația, credea că 
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e ceva minor, și aș vrea să schimb percepția doctorilor despre aceste lucruri, adică consideră 
că totul se învârte în jurul banilor, nu în jurul sănătății“ (interviu).

Experiențele de acest � p sunt trăite atât în calitate de pacient: „de exemplu, o doctoră 
nici nu a vrut să vadă ce am pățit până nu a văzut niște bani din partea mamei, adică aveam un 
lucru foarte grav, care într-un fel m-a afectat mult și doctora nici măcar nu s-a interesat până 
nu a văzut o anumită sumă de bani“ (interviu), „și stăteam în spital, iar mama tot întreba… când 
urmează să intru în sala de operații și nimeni nu o asculta și la un moment dat a oprit o asistent ă 
și i-a băgat ceva în buzunar, după care s-a interesat la doctor și a venit și i-a spus mamei“ (inter-
viu), cât și în calitate de martor la suferința unei persoane apropiate: „… [sarcină] extrauterină 
și doctorul trebuia să o consulte pe mama, pentru că mama vorbea seara pe Skype cu mătușa 
mea și i s-a făcut rău. Și s-a dus afară și s-a dus și sora mea cu ea. Și când s-a întors, mama a venit 
pe brânci. Și a consultat-o la câteva zile, a băgat-o forțat în operație și a consultat-o un medic la 
câteva zile și a văzut că avea un chist. Avea două luni și o săptămâna. Și atunci m-a sunat pe 
mine acasă, înainte să facă al treilea consult și a afl at directoarea de la spital și i-a spus docto-
rului că trebuia să fi e atent la ce face că femeia asta era să moară din cauza lui. Mama era să 
moară, dacă mai stătea o secundă acasă, putea să moară. A avut viața în pericol și i-a zis că ori 
tu, ori copilul. Adică să îți pierzi viața ta așa aiurea. Și sarcina nu putea fi  susținută. Nu l-a mai 
putut ține“ (interviu)

Diferențele de venit și impactul lor asupra serviciilor medicale de care pot benefi cia dife-
rite categorii de persoane sunt subliniate și în contextul evidențierii faptului că persoanele cu 
resurse materiale crescute au opțiunea de a alege tratamentul în străinătate, opțiune inaccesi-
bilă celor mai mulți. Din perspec� va unei adolescente, este necesară, în acest context, îmbună-
tățirea sistemului medical românesc, as# el încât orice persoană să se poată trata în țară: „cum 
ar veni… guvernatorii sau liberalii care nu cred că e atât de necesar ca spitalele să funcționeze, 
să aibă multe aparaturi și așa mai departe… ei consideră că oamenii pot să se ducă și în alte țări 
să se trateze, adică ar trebui ca și România să fi e un centru de reabilitare pentru toți, să nu mai 
plece din țară pentru tratarea anumitor boli.“ (interviu)

Această stare de fapt este percepută drept nedreaptă de către respondenți: „medicilor 
le-aș spune că toată lumea merită același tratament, nimeni nu-i mai presus, nimeni nu-i mai 
prejos, toți suntem făcuți din același schelet, aceeași concepție. Nu trebuie să-i diferențieze 
în funcție de starea materială“ (interviu)

O parte dintre adolescentele respondente subliniază legătura între efi ciența și profesio-
nalismul sistemului medical și măsurile luate de către stat pentru susținerea, monitorizarea și 
dezvoltarea acestuia: „ș� u că în România… nu sunt atât de multe șanse ca în străinătate și sunt 
mai multe condiții în străinătate decât în România. Statul nu prea pune accentul pe spitalele din 
România. În străinătate ș� u sigur că totul este diferit, că se pune cel mai mic defect, aspect al 
unei construcții publice“ (interviu), dar și de către societate în general: „Consider că și societa-
tea ar trebui să pună mai mult accent pe acest lucru, deoarece mulți doctori sau multe cadre 
medicale părăsesc țara crezând că în alte țări sunt mai multe posibilități și dacă societatea ar 
observa acest lucru ar trebui să facă și din România o societate mai sigură sau mai bună“ (focus 
grup). As# el, transformând starea sistemului de sănătate în punct important de interes și dis-
cuție pe agenda publică, situația s-ar putea îmbunătăți, crescând as# el nivelul de siguranță 
la nivel general.

În opinia unor adolescenți, teama este reacția cel mai adesea prezentă în raport cu furni-
zorii de servicii medicale, ceea ce poate fi  cauzat de un nivel scăzut de informație, de expe riențe 
anterioare nega� ve sau de alți factori. Însă importantă, în acest sens, este semnifi cația acesteia 
pentru comportamentele de prevenire a bolilor, de adresare � mpurie a simptomelor, de îngri-
jire a sănătății, teama putând determina amânarea solicitării unor consultații medicale în caz 
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de nevoie: „Personalul medical nu-mi exprimă decât injecții. Nu prea îmi plac doctorii, mai ales 

den� ș� i. Nu am avut un accident ca să ș� u așa. Eu când eram mică, când îmi cădeau dinții, de 

frică să nu mă ducă la den� st, mă ascundeam în baie și îmi scoteam singură dinții.“ (interviu)

Adolescentele și adolescenții respondenți văd nevoile de schimbare a sistemului medical 

în diferite modalități:

–  efi cien� zarea serviciilor medicale de urgență: „Să fi e mult mai organizați cei de la am-

bulanță sau cei de la spitale, când trimit ambulanțele spre anumite locuri“, „Dar mă 

gândea m că dacă eram într-o situație cri� că, de exemplu accident de mașină și eu sân-

geram grav și ambulanța venea într-o oră, crede-mă că nu mai supraviețuiam. Ar trebui, 

cum ar veni, să se organizeze mult mai repede și… probabil că le trebuie forță de muncă, 

adică oameni. Și echipamente, în primul rând. Degeaba ai echipamentul dacă nu ai 

perso nal“ (focus grup), „Nu puteam să mănânc nimic. Orice mâncam… mi se făcea rău 

și dădeam înapoi afară. Și a trebuit să stau câteva zile nemâncat, nu am putut să mănân c 

nimic… Și într-o zi mama a chemat salvarea și până a venit salvarea a durat o oră și ceva 

și dacă era cineva într-o situație cri� că cred că sigur nu ar mai fi  supraviețuit“ (focus grup)

–  asigurarea accesului egal la servicii medicale, inclusiv pentru zone îndepărtate sau 

pentr u persoane cu nevoi speciale: „Ministerului Sănătății [i-aș cere] să construiască cât 

mai multe spitale pentru persoanele afl ate în nevoi. De exemplu, o persoană care stă 

într-un sat îndepărtat de oraș și n-are posibilitatea să sune măcar ambulanța sau să fi e 

aproape de o unitate… Ar trebui remediat asta, pentru persoanele cu nevoi speciale“ 

(focus grup)

–  adecvarea serviciilor medicale la nevoile copiilor: „Păi… cel puțin când eram eu [în spita l] 

nu erau locuri de joacă. În spitale sunt copii mici mai mult decât copii mari“ (focus grup)

–  modernizarea și îmbunătățirea condițiilor din spitale, precum și a statutului personalu-

lui medical: „Să schimbe aparatele alea de la spital“, „Da, să fi e mai avansate“, „În primu l 

rând aș schimba condițiile spitalului, după care, personalul. Aș încerca să… le explic, 

să vorbesc cu ei, să îi plătesc cu cât merită, nu cu mai puțin, ca să nu mai plece din țara 

noastră, să se ducă la alții…“ (focus grup)

–  umanizarea a� tudinilor personalului medical, tratarea par� cularizată a fi ecărui caz în 

parte: „și… să vadă oamenii al# el. Ca niște oameni, nu ca niște animale sau… ceva mai… 

jos decât ei“, „Și să-i facă atenți asupra faptului că problemele de sănătate nu sunt mereu 

la fel, adică depinde de la un om la altul, de organism și să le acorde tuturor atenție, nu 

numai oamenilor pe care îi consideră ei importanți…“ (focus grup).

Experiențele pozi� ve menționate sunt mult mai puține ca pondere; de asemenea, ele pot 

apărea ca potențate, evidențiate prin comparația cu experiențe nega� ve: „Nu ș� u, e foarte 

multă alergătură și, bine, nici ei nu-și dau silința, îl văd pe ăla, fă și tu aia sau ia și tu ăla și eș�  ok, 

după aia nu prea îi interesează așa mult, bine, nu pe toți, mai sunt care îi interesează. De exem-

plu, am fost la o doctoriță, bine, ne-a plimbat pe drumuri… și a zis „te duci la locul ăsta că e bun 

pentru � ne“ și chiar așa a fost, a interesat-o.“ (interviu), „Nu ș� u, a fost mediul… a fost și bine, 

pentru că era mediul ăla frumos, în sensul că nu exista „ăla e așa, ăla e așa“, era și un mediu 

prietenos, așa mai familarist, când am fost prima oară nu ș� am nici de capul meu și mă mai 

ajuta ăla, ăla, îmi ziceau unde să merg sau ce să fac, bine, și asistentele tot � mpul își dădeau 

silința pentru copii.“ (interviu)
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Percepţiile adolescentelor şi adolescenţilor 

despre poliţie şi jandarmerie şi mesaje pentru aceste ins� tuţii

Adolescentele și adolescenții par# cipanți la cercetare menționează poliția fi e prin prisma 
nevoii și dorinței lor de a primi protecție din partea acestei ins# tuții, fi e prin prisma abuzurilor 
trăite sau percepute în relație cu aceasta. În special în focus grupurile la care au par# cipat băieți 
romi afl ați la vârsta adolescenței apar menționate as' el de experiențe de abuz de autoritate, 
văzute de către ei drept nedrepte și lipsite de temei: „să nu te mai ia poliția din orice. Eu și cu 
M. stăteam atârnați de o bară și vin niște polițiș#  și zic: dați-ne datele! Stăteam doar așa, spri-
jiniți, și vin la noi și ne cer datele…“ (focus grup), „sunt foarte direcți. Nici măcar nu se legi# meaz ă“ 
(focus grup).

Alte # puri de nedreptăți și abuzuri sunt sesizate de către adolescenți atunci când se petre c 
în raport cu alte grupuri vulnerabile, în special considerate revoltătoare având în vedere dife-
rențele de putere, dar și percepția lor că infracțiuni mult mai grave, precum corupția la nivel 
înalt, rămân nepedepsite: „trecea în Rahova o băbuță sau nu mai ș# u, am văzut un clip pe 
Faceboo k, și îi luase un polițist, unul gras, batoză din aia – îi luase marfă de 50 de lei – morcovi, 
verdeață… Nu se gândesc și ei că o să ajungă și ei așa și nu o să ș# e ce o să facă? Poate acei 
bătrâni stau să le crească leușteanul în curte și le ia marfa“ (focus grup).

O par# cipantă la cercetare menționează și situații problema# ce în relația cu poliția care 
i-au afectat propria familie: „În primul rând, să nu mai existe polițiș#  nebuni… cum l-a luat și pe 
tatăl meu cu taxiul. Nu ș# u ce a făcut – a vorbit tata cu niște avocați, să se ducă să îi dea în jude-
cată“ (focus grup).

Nevoia foarte mare de a primi sprijin din partea ins# tuției Poliției, văzută drept cheie 
pentru menținerea sau creșterea nivelului de siguranță în comunitate, este uneori menționată 
în condițiile neîncrederii în cei care reprezintă această ins# tuție: „și să ni se ofere mai multă 
protecție. Asta vine și din partea Poliției. Să ne exprimăm… am văzut multe evenimente cu poli-
ția și nu cred că ne mai protejează în vreun fel“ (focus grup), „…ar trebui ca poliția… să se sesizez e 
mai repede la un incident neplăcut, am fi  mai în siguranță în comunitatea noastră“ (focus grup). 
De asemenea, experiențe nega# ve în interacțiunea cu poliția sunt menționate și în cazurile in-
tervenției acesteia în situații de violență în familie: „la poliție, zic eu. Țin minte că mama a fost 
de foarte multe ori la poliție, dar nu s-a întâmplat nimic, ne-a lăsat baltă“ (interviu).

Adolescentele se raportează la nevoia de a primi protecție din partea ins# tuției poliției 
inclusiv în posibilele cazuri de violență și violență sexuală împotriva femeilor: „Să prindă toți 
hoții, drogații, bandiții, să nu se mai facă astea cu viol, cu omoruri, cu astea. Deloc. Asta e cel 
mai bine; dacă nu se întâmplă nimic, nu e cel mai bine“, „… pentru că noi suntem fete, noi 
sunte m sexul slab și nu ne putem apăra precum un bărbat. Și nu e OK ca cineva să ne batjoco-
rească. Și de aceea spun să fi e mult mai protejate prin lege“ (interviu).

O adolescentă consideră ca importantă și implicarea jandarmeriei în soluționarea proble-
melor comunității, inclusiv în promovarea educației și a benefi ciilor educației, precum și ale 
comunicării: „dacă… de exemplu jandarmii, să zicem, eu le-aș spune problemele care s-au 
petre cut în alte familii, situațiile, și poate ar remedia, zic și eu, jumătate sau totalul din familie. 
Acuma, nu ș# u, fi ecare, dacă vrea“. Concret, în opinia ei jandarmeria se poate implica „să facă 
ședințe cu fi ecare, poate școală sau familie, să le expună anumite condiții, anumite avantaje 
sau dezavantaje, să le spună ce este bine și… ale educației, ale ascultării, să aibă un drum în 
viață. Pentru că ăsta e avantajul: dacă ai educație, ai și un drum asigurat… ar organiza în fi ecare 
școală și la ședințe cu părinții sau cu copiii, cu elevii, chiar cei care nu sunt la școală, pot face 
asta în primărie sau la căminul cultural, de exemplu. Se poate face.“ (interviu)
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Percepţiile adolescentelor şi adolescenţilor 

despre ins� tuţia primăriei şi mesaje pentru aceasta

Nici atribuțiile primarilor nu sunt întotdeauna foarte clare pentru adolescentele și adoles-
cenții intervievați, unii dintre respondenți considerând că aceș$ a sunt, de exemplu, direct 
respon sabili pentru creșterea cuantumului alocației care le revine: „păi, s-a schimbat primarul 
asta. S-a schimbat ceva, a mărit alocația, îmi place, pentru că sunt oameni care depind de alo-
cația la copiii lor. Și trăiesc din alocația copiilor. Au cinci copii. Opt cu opt… sunt niște bani“ 
(interviu), „păi sinceră să fi u, mama nu avea loc de muncă. Și trebuia să fac ches$ a aia de la 
primărie, să îmi dea un milion, că nu are mama. Pentru mine a fost un ajutor și mi-a plăcut, am 
apreciat… că banii aia sunt niște bani acolo și îmi place că a mărit alocația că pot să îmi cumpăr 
mai multe acum, să nu îi mai cer lui mama“ (interviu).

În cele mai multe cazuri, însă, mențiunile referitoare la primari fac referire la nevoia 
de transformare comunitară, de îmbunătățire imediată a condițiilor de viață:

–  ridicarea gunoiului acumulat în anumite zone, menținerea curățeniei și amenajarea de 
locuri de joacă pentru copii: „nu ș$ u, să fi e frumos. Să nu mai fi e gunoaie. Să avem loc 
de joacă, să ne jucăm, să fi e aranjat, cum să zic eu… să fi e d-astea… ca alea de gunoi. 
Să băgați gunoiul, să nu îl mai arunc, să nu mai fi e aruncat, să nu mai fi e drogați, să 
avem magazin aproape, să avem tot ce ne dorim, cu ce să trăiască copiii. Dacă e, prima-
rul ăsta nu ne face nimic. Avem parcuri, avem magazine, avem orice, dar unde stau eu 
e gunoi. Blocul e mai încolo și gunoiul mai așa. Cum te uiți pe geam, vezi gunoiul, nu mai 
vezi lumea. Noi ne-am învățat așa, dacă stăm de mici acolo ne-am învățat, ne-am obiș-
nuit și cu gunoiul și cu drogații“ (interviu), „să facă orașul mai frumos“ (focus grup)

–  crearea de oportunități de lucru și voluntariat în zona de proveniență, as* el încât $ nerii 
să nu mai fi e obligați să le caute în afara orașului de rezidență: „să ne facă și nouă opor-
tunități în orașul ăsta, să muncim și noi pe $ mpul verii, de exemplu, să avem d-astea de 
scurt $ mp…“ (focus grup)

Percepţiile adolescentelor şi adolescenţilor 

despre forurile decizionale din educaţie şi mesaje pentru acestea

Adolescenții consideră că sistemul de educație ar trebui schimbat, bazându-se, ulterior 
acestor schimbări necesare, mult mai mult pe respect, relație, capacitatea de a te conecta la 
nevoile adolescenților: „Cred că ar trebui vorbit la Ministerul Învățământului. Nu ș$ u… Ce poți 
să le spui… nu poți să le spui acum gata, schimbați tot sistemul, nu mai învățați copiii să fi e doar 
compe$ $ vi și doar să memoreze niște lucruri, dar să se facă… să se schimbe tot sistemul de 
educare a celor care ne educă, pentru că ei sunt învățați foarte prost. Sunt învățați cu memora-
tul. Asta trebuie schimbat, pentru că ei se raportează la capacitatea lor de memorare și la capa-
citatea de a se încadra în niște standarde exacte de inteligență sau de… și mulți copii își pierd 
din încredere… sunt copii că… aaa… că am ajuns într-un liceu prost, că nu am reușit la examen. 
Acum înseamnă că nu pot să mai fac nu ș$ u ce. Nu asta e important. Să nu mai fi e sistemul ăsta 
plin de prejudecăți și de birocrație, nu neapărat birocrație, dar eș$  învățat că tu eș$  evaluat pe 
niște puncte și nu însemni mai mult decât punctele alea. Dacă m-aș duce la un ministru nu ș$ u 
cât ar putea să facă, dar ar putea să fi e mai mare rigurozitate, să se schimbe la examenele de 
$ tularizare sau să fi e o selecție psihologică înainte a profesorilor. Asta ar fi  foarte bun. Să îi veri-
fi ce dacă ei sunt capabili să îi învețe pe alții, să relaționeze cu niște adolescenți. Cu niște copii te 
descurci să îi înveți dacă ș$ i să te cobori la nivelul lor și cum să le explici, cu niște copii te mai 
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descurci, dar cu niște adolescenți trebuie să înveți să și comunici. Nu să le dai niște note după 
cum ți se pare ție și să îi înveți că tu eș�  de nivelul ăsta și sunt superior pentru că sunt profesor. 
Trebuie să vadă în profesor o persoană pe care să o admire, nu să o conteste. Și în autoritate, 
în general. Mulți văd în autoritate ceva ce trebuie contestat. Nu ș� u dacă văd greșelile… și în loc 
să vadă așa ar trebui să vadă ceva de admirat. O persoană care îi ajută, nu o persoană care doar 
îi notează“ (focus grup).

Sistemul este perceput în prezent, de către unii dintre ei, drept excesiv concentrat asupra 
compe� ției și a unor modalități standardizate de evaluare a inteligenței și performanței care, 
de fapt, nu permit adaptarea învățării la preferințele și potențialul copilului sau adolescentului, 
nici o abordare prac� că, în care elevul este partener egal și responsabil, la rândul său, pentru 
procesul educațional. În plus, � mpul petrecut la școală este prea lung, extenuant, nepermițând 
odihnă sau � mp liber pentru alte ac� vități: „șapte ore stau la școală, la trei pleci de la școală, 
la patru ajungi acasă dacă faci naveta… dacă vrei să te culci, nu poți, ai teme de învățat până 
a doua zi“ (focus grup). O parte dintre respondenți consideră că doar experiența directă, de a te 
pune în locul elevilor de astăzi, poate determina înțelegerea contextului și dorința de schim-
bare a situației: „aș vorbi cu Ministrul Educației. L-aș pune în locul meu la școală, să vină să stea 
șapte ore la școală, să-i predea în fi ecare zi ce predă profesorul și să vadă cum e. După șapte ore 
la școală, nu îți arde să faci teme“ (focus grup).

De asemenea, mai mulți dintre adolescentele și adolescenții par� cipanți la interviuri și 
focus grupuri vorbesc despre modul în care inechitățile și nedreptățile sociale afectează în mod 
diferit copiii, limitând, în cazul unora dintre ei, dreptul la educație și solicită schimbarea acestei 
situații, atât pentru copiii din mediul rural, cât și pentru cei care dispun de resurse limitate, ceea 
ce le infl uențează în mod nega� v par� ciparea la educație: „să construiască [Ministerul Edu-
cației] cât mai multe școli în zona rurală pentru persoanele care vor să învețe, dar nu au unde 
și cum“ (focus grup), „să fi e școala obligatorie, unii copii care sunt de vârsta noastră nu merg 
la școală. Să fi e obligatorie pentru toată lumea, să le dea un cămin“ (focus grup), „[să fi e asigu-
rate condiții] celor care sunt de la țară și spun că nu pot să con� nue studiile că e prea departe… 
sau ăia de pe stradă, care vor să învețe“ (focus grup).

Percepţiile adolescentelor şi adolescenţilor 
despre serviciile cu mandat în domeniul protecţiei copilului

Serviciile publice cu mandat în domeniul protecției copilului apar extrem de rar în discursu l 
par� cipantelor și par� cipanților la cercetare, în pofi da faptului că este vorba despre adolescent e 
și adolescenți vulnerabili. Totuși, pare că aceș� a fi e nu dețin informații despre aceste ins� tuții, 
fi e nu au luat niciodată contact cu ele sau contactul nu a fost unul pozi� v, de natură să aducă 
o rezolvare unei situații difi cile sau amenințătoare: „…am chemat și fundația și protecția copi-
lului, după ce a plecat m-a luat iar la bătaie, că de ce ai chemat protecția copilului… Sper să se 
implice mai mult ca să convingă să nu se mai întâmple ches� a asta, să schimbe o viață sau o 
persoană măcar. Că după ce schimbă o viață la o persoană, se schimbă mai multe persoane. 
Își dă seama că a greșit și ele probabil, se mai arată pe la televizor și… Poate se schimbă. Dar 
așa, dacă nimeni nu face nimica… con� nuă toate persoanele așa, con� nuă părinții, că-s mulți 
părinți care fac ches� a asta“ (interviu).

Și organizațiile private (organizațiile neguvernamentale) care au scopul de a oferi servicii 

concrete copiilor și familiilor afl ate în difi cultate își pot îmbunătăți ac� vitatea, în percepția par-

� cipantelor la cercetare: „să facă o organizație pentru familiile defavorizate și toate familiile 

defavorizate să vină acolo și să îi ajute. Dar nu cu o mie de acte în 5 ani, cum se face acum. Să fi e 

mai prompți“, „să susțină persoanele afl ate în nevoi și să nu mai arunce banii pe altceva“ (interviu).



108

Ce � p de suport primit este menţionat de către adolescentele 

par� cipante?

Unele adolescente menționează că au primit diverse # puri de suport, însă, în cele mai 
multe dintre cazuri acesta nu este conectat cu relația cu autoritățile, ci mai degrabă cu ins# tuții 
private care le oferă servicii (organizații neguvernamentale) sau cu experiențe de contact cu 
persoane individuale, după cum urmează:

–  suport emoțional, ghidare în situații difi cile: „adică eu am primit ca ajutor și un sfat. Un 
ajutor este și când vine cineva și te îmbrățișează și îți spune va fi  bine. Cred că e cel mai 
bun ajutor să primeș#  un sprijin, să ș# i că este cineva acolo și că… te poate ajuta când… 
că fi ecare avem mici hopuri în viața de zi cu zi“ (interviu), „Da, de exemplu, doamna 

psiholog. M-a ajutat să trec peste multe lucruri. Cu ea puteam vorbi orice. Și îmi dădea 
sfaturi, era totul bine. Lângă ea mă simțeam ok, puteam vorbi cu ea orice. Pur și simplu 
mă descărcam de toate lucrurile care mă apăsau. Mă simțeam liberă“ (interviu)

–  ajutor material punctual: „Da, i-a ajutat pe frații mei. Mie mi-a dat niște hăinuțe, a zis că 
îmi dă și mie niște pamperși și de aia am venit, că mi-a zis sor-mea aia mare că te ajută, 
că îți dă. Mi-a dat haine, le mulțumesc mult și pentru jucării. Să le dea Dumnezeu sănă-
tate“ (interviu)

Sprijinul primit reprezintă, pentru unele adolescente, fundamentul mo# vației de a ajuta 
la rândul lor în viitor copii afl ați în situații de vulnerabilitate, de a da înapoi, altcuiva, ceva din 
ceea ce ele însele au primit și prețuit: „Legat de viitor? Am speranțe că voi reuși să devin cineva 
și că voi putea schimba des# nul multora, pentru că trebuie să ajutăm la rândul nostru. Cum și 
eu am fost ajutată de mică, trebuie să ajut și eu și dacă toți am ajuta, măcar persoane din jurul 
nostru, cred că s-ar schimba foarte mult această țară sau peste tot în lume“ (interviu). Această 
mo# vație este cu atât mai mult conturată și întreținută de înțelegerea pe care unele dintre 
adolescentele afl ate în difi cultate o au în legătură cu semnifi cația și impactul momentelor de 

singurătate și izolare în fața problemelor: „… când am fost mică am venit și eu aici la centru și 

adică… mi-a plăcut pentru că am fost și eu ajutată și acum vreau și eu să ajut în con# nuare, 

pentru că ș# u cum este să fi i mic și nimeni să nu te ajute, să nu fi i băgat în seamă, să fi i lăsat 

acolo de izbeliște“ (interviu).
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