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O problemă 
gravă cu care se 
confruntă societatea 
contemporană o 
constituie sarcinile 
nedorite în rândul 
adolescentelor și 
tinerelor. 

Prof. Florica NEGOIȚĂ

Între cauzele principale 
amintim competențele scăzute 
ale părinților și ale altor educa-
tori de a aborda un subiect atât 
de incomod în discuțiile cu copiii 
lor, în condițiile în care nu există 
programe naționale de educație 
și informare a părinților și 
adolescenților. Dacă adăugăm 
la acestea izbucnirea hormo-
nală fără asemănare pe care o 
aduce vârsta adolescenței, cu 
tot cortegiul său de provocări și 
transformări, atunci e firesc să 
nu-i acuzăm pe tineri în primul 
rând pentru numărul prea mare 
de avorturi sau de copii născuți 
atât de devreme în viață. Este 
important ca noi, adulții, să gă-
sim și să oferim soluțiile pentru 
a diminua în mare măsură acest 
fenomen…

Un parteneriat internațional 
format din 7 parteneri, o univer-

sitate și 6 ONG-uri naționale din 
Italia, România, Grecia, Cipru, 
Belgia și Letonia, coordonat de 
Asociația de Educație Prenatală 
din România, derulează, în ca-
drul unui proiect Erasmus+ “Pa-
rent Education and Awareness 
of Community to Enable Social 
Inclusion of Teenagers Exposed 
to the risk of becoming parents” 
PEACE SITE, acțiuni pentru faci-
litarea comunicării părinților cu 
copiii lor, pentru a scădea riscu-
rile sarcinilor survenite la vârsta 
ado lescenței. Grupul de spe ci-
aliști din cadrul parteneriatului 
(medici, terapeuți, psihologi, 
ling viști, consilieri, profesori uni-
versitari) au realizat un studiu 
com parativ semnificativ pentru 
a explora modul cum decurge 

comunicarea părinți – copii pri-
vind educația sexuală și educația 
prenatală. În cadrul proiectului 
au fost  dezvoltate o platformă 
online  (www.omaedu.ro) cu 9 
cursuri online destinate pă-
rinților și profesioniștilor și, nu în 
ultimul rând, adolescenților, o 
aplicație pentru telefonul mobil 
și 4 materiale video – instru-
mente de consiliere pentru îm-
bu nătățirea comunicării dintre 
părinți și copii pentru aceste su-
biecte esențiale pentru viață.  

Aici găsiți cele mai 
utile informații!  
Doi ani de studiu intens, de 

schimb de idei și experiențe, în 
cadrul unei colaborări inter-

naționale și interdisciplinare, 
derulate de membri partene-
riatului, și-au găsit expresia în 
produsele proiectului care ofe-
ră informații, metode, instru-
mente, sugestii ce pot fi fo-
losite de către părinți, profe-
sori, medici și chiar de ei, co-
piii, adolescenții și tinerii noștri 
care au nevoie, desigur, și de 
o altă exprimare decât aceea a 
bunicii sau a bisericii, de o al-
tfel de expunere a problemei 
decât aceea din publicațiile și 
posturile TV, care caută în spe-
cial senzaționalul sau, mai ales, 
decât cea găsită pe internet, 
pe anumite site-uri pe care le 
accesează cu atâta lipsă de 
discernământ. Ideea de bază a 
proiectului este că părinții pot 
redeveni niște modele pentru 
copiii și adolescenții lor, pen-
tru a-i învăța să-și descopere 
și să-și fructifice potențialul, să 
utilizeze energia sexuală, ca-
re devine impetuoasă la vâr-
sta adolescenței, în alte sco-
puri decât procreerea!

Pentru stimularea sănătății 
fizice și psihice, pentru învățare 
în multiplele planuri ale de-
venirii… și DA!, o spun me-
dici de valoare din toate țările 
parteneriatului: începerea 
activității sexuale în copilărie și 
adolescență aduce cu sine mul-
tiple riscuri care pot afecta să-
nătatea și dezvoltarea tineri-
lor! E prea devreme. Încercă-
rile mai mult sau mai puțin ris-
cante, aventuroase pentru co-
piii noștri, le pot lăsa un gust 
amar, îi pot marca în mod defa-
vorabil pentru tot restul vieții. 

E ca și când ai gusta, grăbit, o 
aguridă sperând să savurezi un 
strugure parfumat, dulce, copt, 
la timpul cuvenit. E important 
ca, accesând site-ul www. 
omaedu.ro, cât mai mulți 
părinți, profesioniști și adoles-
cenți să primească informații 
de calitate, în primul rând 
despre miracolul dezvoltării 
ființei umane! Despre imen-
sul ei potențial, despre cum 
pot copiii și adolescenții să-
și formeze, sub directa îndru-
mare a părinților, competențe 
relaționale, un respect de sine 
solid, strategii de a reuși în vii-
toarea lor viață de adulți, în fa-
milie și chiar în carieră! 

Despre importanța de a 
preveni cele peste 70 de tipuri 
de îmbolnăviri care se trans-
mit pe cale sexuală, miile de 
avorturi care se fac în fiecare 
an, precum și nașterile preco-
ce: copii care dau naștere al-
tor copii. E folositor ca fete-
le să înțeleagă foarte bine pre-
destinarea lor de a deveni ma-
me (ce poate fi mai minunat 
decât menirea de a aduce pe 
lume și apoi a crește viață!). 
Aceasta este însăși rațiunea 
de a fi împlinit! La timpul po-
trivit! E de dorit ca elevii, copi-
ii, adolescenții noștri, îndrumați 
de adulții semnificativi din viața 
lor, să devină conștienți de res-
pectul față de propria persoană 
și față de viața lor, pe termen 
lung, de caracteristicile, pro-
vocările, riscurile,  prioritățile 
fiecărei vârste. E de dorit ca, 
la rândul nostru, noi, adulții, 
să ne înarmăm cu răbdare și 
înțelepciune, să dăm dovadă de 
discernământ și responsabilita-
te pentru a le oferi cu adevărat 
modele de urmat în viață atât 
generațiilor prezente, cât și ce-
lor viitoare. Accesați, așadar, 
site-ul proiectului PEACE SITE 
pentru a descoperi, în calitate 
de părinți, bunici, prieteni sau 
profesioniști, cum să comunicați 
cu copiii și adolescenții pentru 
ca ei să devină mai conștienți 
de propriul lor potential, să-și 
dezvolte competențele pentru 
viață, să-și folosească corect 
energia sexuală, pentru o viață 
împlinită pe termen lung!

PEACE SITE - un ajutor  esențial 
pentru părinți și adolescenți


