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REZUMAT

„Cu ANA la grădiniță“ este un proiect de inter-
venție timpurie antidrog, la vârsta de preșcolar. Este 
nevoie de timp pentru ca familia să-și formeze abi-
lități efi ciente antidrog. Dependențele sunt văzute de 
către creier la fel: dependență de droguri, de alimente, 
de tehnologie. Iată de ce este important să prevenim 
instalarea orcărei dependențe, fi ind important să pre-
venim instalarea comportamentelor compulsive la co-

pii. Prevenția antidrog este o educație adaptată vârstei 
benefi ciarilor; NU vorbim despre droguri preșcolari-
lor, în schimb le spunem ce este bine și ce nu este bine 
pentru sănătate. Subiectele de interes pentru părinți 
sunt următoarele: factorii de risc pentru consum de 
droguri, dependența de tehnologie, dependența de ali-
mente, exemplul personal.
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Project to prevent drug abuse at pre-school age

ABSTRACT

„With ANA in kindergarten“ is a project to pre-
vent drug abuse at pre-school age. It takes time for the 
family to form effective anti-drug skills. Dependen-
cies are also seen by the brain: drug addiction, food, 
technology. This is why it is important to prevent the 
deployment of any addiction, and it is important to 
prevent compulsive behaviors being set up in children.
Drug prevention is an education adapted to the age of 

the benefi ciaries; We’re not talking about drug with 
pre-school children, but we’re telling them what’s 
good and what’s not good for health. Topics of inte-
rest for parents are the following: risk factors for drug 
use, technology addiction, food addiction, personal 
example.
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„Cu ANA la grădiniţă“ este un proiect de in-
tervenție timpurie antidrog derulat în 28 de unităţi 
de învăţământ preşcolar din județul Mureş în peri-
oada martie – iulie 2017, având ca parteneri Centrul 
de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureş, 
Asociația de Medicină Școlară Mureş și Inspectoratul 
Şcolar Județean Mureş. Intervenția timpurie antidrog 
are ca scop prevenția antidrog adresată mediului pre-
şcolar, prin acțiuni destinate atât cadrelor didactice 
și medicale, cât și părinţilor și preşcolarilor. În acest 
sens, în perioada proiectului au fost desfășurate 40 ore 
de formare antidrog pentru 16 asistente medicale din 
grădiniţe, întâlniri cu 30 de directori și coordonatori 
de grădiniţe, au fost realizate 3 scrisori adresate părin-
ților, au fost desfășurate 2 întâlniri de educație pentru 
sănătate pentru 28 de preșcolari și o primă întâlnire cu 
20 de părinți.

DE CE INTERVENŢIE TIMPURIE 
ANTIDROG ? 

Pentru că:
– Segmentul „părinţi“ este mai activ la gra-

diniţă, mai prezent la şedinţele cu părinţii, deci, „să 
batem fi erul cât e cald“, pentru că, din experienţa cu 
părinţii, până la fi nalul liceului, aceştia devin tot mai 
rari, absentând mai mult sau mai puţin motivat la che-
mările unităţii de învăţământ;

– Factorii familiali de protecţie/de risc de 
consum de droguri la preadolescent/adolescent pot fi  
găsiţi încă de la vârste mici ale copilului: elemente 
de ADHD, stilul educativ parental, modelul parental 
referitor la automedicaţie, gestionarea emoţiilor, nu în 
ultimul rând stilul de comunicare părinte – copil;

– Abilităţile parentale antidrog se cultivă în 
timp: nivelul de informare despre substanţe dar şi des-
pre serviciile unde, la nevoie, poate cere ajutor; cen-
trarea pe nevoile copilului (nu pe orgoliul personal); 

dialogul cu unitatea de învăţământ; deschiderea de a 
cere ajutor la situaţiile difi cile pe care le are în relaţia 
cu „cel mic“ (preşcolar-şcolar mic-preadolescent-ado-
lescent); gestionarea dependenţelor copilăriei (drogul 
virtual, alimentarea compulsivă cu dulciuri).

Conform observaţiilor formulate de specialiştii 
C.P.E.C.A. Mureş, de-a lungul a 10 ani de asistenţă 
acordată adolescenţilor consumatori de droguri pre-
cum şi familiilor acestora, sunt câteva elemente co-
mune care au crescut riscul debutului în consumul de 
droguri:

– disfuncţionalităţile persistente în comunica-
rea părinte – consumator, generează tensiuni intrap-
sihice de ambele părţi, iar lipsa abilităţilor de a face 
faţă acestor emoţii negative poate genera şi întreţine 
comportamente toxicofi lice;

– modelele parentale nocive, inclusiv concep-
ţiile permisive în legătură cu substanţele psihoactive 
subminează mesajul verbal al părinţilor de interzicere 
a consumului (dependenţa de tutun, abuzul de etanol, 
părinţi permisivi faţă de „drogurile uşoare“);

– marea majoritate a consumatorilor de dro-
guri, sunt deja „consumatori abuzivi“ de variante ale 
drogurilor electronice (jocuri, tablete, reţele virtuale 
de socializare), respectiv de televizor.

De cele mai multe ori, aceste aspecte prezentate 
anterior, derivă din disfuncţionalităţi valabile încă din 
copilărie. Ca urmare, este necesară includerea unui 
minim de informaţii antidrog în dialogul dintre insti-
tuţia de învăţământ şi părinte.

Ghidul american de prevenire antidrog din 
2016, al Institutului Naţional pe Abuzul de Droguri, 
susţine intervenţia antidrog cât mai devreme, într-un 
set de intervenţii conjugate cu debut în mica copilărie, 
pe principiul că infl uenţează viaţa copilului într-o di-
recţie pozitivă, conform strategiei pe etape de vârstă 
(Figura nr.1) [1].
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Ghidurile de bune practici pentru educaţia tim-
purie a copiilor de la 3 la 6 ani subliniază importanţa 
dialogului dintre grădiniţă şi familie, printr-o comu-
nicare efectivă şi efi cientă, fi ind vorba de interesul 
copilului, prin păstrarea unei comunicări permanente 
cu membrii familiei cu privire la nevoile psihice şi 
motrice ale copiilor. Una din strategiile de comuni-
care formală cu părintele este organizarea de Centre 
de Resurse pentru Părinţi (CRP), şi anume un spaţiu 
anume pregătit să asigure un mediu propice comuni-
cării optime şi pozitive dintre educatoare şi părinţi. 
În acest spaţiu trebuie amenajată o mică bibliotecă 
cu diferite teme expuse: cărţi despre educaţie, bro-
şuri educative pentru părinţi, exemple de bune prac-
tici educaţionale, inclusiv mesaje antidrog de interes 
pentru părinţi. O altă strategie este întâlnirea tematică 
organizată pentru părinţi, ocazie cu care sunt prezen-
tate referate, expuneri sau dezbateri pe anumite teme 
pedagogice, de interes general. Cu acest prilej pot fi  
prelucrate materialele antidrog transmise de CPECA 
sau pot fi  invitaţi specialişti din cadrul CPECA pentru 
intervenţii adresate părinţilor.

CUM NE ADRESĂM PREȘCOLARILOR?

INTERVENŢIA ANTIDROG adresată preșco-
larilor este de fapt, educaţie pentru sănătate pentru 
preşcolari; iată câteva idei, care pot fi  prelucrate prin 
fi şe de lucru, poveşti terapeutice, jocuri:

– nu folosim cuvântul „DROG“
–  medicamentele sunt recomandate de medic 

atunci când esti bolnav;
– alcoolul este pentru oamenii mari;
– accentuăm ideea de sănătos, frumos, curat 
– ce este corpul omenesc 
– starea de bine versus starea de boală
–  vorbim despre ce ne face bine pentru sănă-

tate: fructe – legume, aer curat, apă versus 
sucuri, abilităţi sănătoase de igienă

–  ce nu ne face bine: bomboanele, sucurile, 
pizza;

–  ne mişcăm, ne distrăm cu ceilalţi copii în rea-
litate, nu pe calculator

–  ceea ce afl ăm nou, de la prietenii mai mari, 
vorbim cu părinţii; 

Figura nr. 1: Human Deveopment and the Life Course Trajectory Through Early Adulthood [1]
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CUM NE ADRESĂM PĂRINȚILOR?

Una din strategiile de comunicare formală cu 
părintele este organizarea de Centre de Resurse pentru 
Părinţi cu această temă, fi ind expuse mesaje antidrog 
de interes pentru părinţi.

O altă strategie este întâlnirea tematică orga-
nizată pentru părinţi, ocazie cu care sunt prezentate 
referate, inclusiv materialele antidrog transmise de 
CPECA sau poate invitarea specialiştilor CPECA pen-
tru intervenţii adresate părinţilor. În acest sens, acest 
proiect vine în întâmpinarea nevoii de comunicare cu 
părintele, pe această temă, prin realizarea a 3 scrisori 
adresate părintelui: 

 SCRISOAREA NR 1: COPILUL MEU 
ESTE DEPENDENT DE DROGUL VIR-
TUAL? 

 SCRISOAREA NR 2: FACTORII DE RISC 
PENTRU CONSUMUL DE DROGURI

 SCRISOAREA NR 3: COPILUL FACE CE 
FACEM NOI 

Cele trei scrisori sunt anexate. [1,2,3,4,5,6] 

Dragi colegi, nu ezitați să printați scrisorile și să le 
folosiți în proiectele dumneavoastră de 

INTERVENŢIE TIMPURIE ANTIDROG!!!
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Proiect „CU A.N.A. LA GRĂDINIȚĂ“ 
SCRISOAREA NR 1: COPILUL MEU ESTE DEPENDENT DE DROGUL VIRTUAL ?

STIMATE PĂRINTE, 
Pentru că tehnologia a ajuns un simbol al societăţii noastre sofi cticate, vă supunem atenţiei faptul că, 

această tehnologie este o extensie a vieţii adultului; Calculatorul, tableta, TV, consola reprezintă variante ale 
drogului virtual – ecranul; efectele psihoactive ale acestuia, mai ales ale abuzului, au fost demonstrate de-a 
lungul timpului: 

– modifi că atenţia ( predomină atenţia involuntară faţă de cea voluntară), 
– favorizează comportamente impulsive (bulimia, agresivitatea)
– afectează procesele mentale superioare (motivaţia, cu gândirea logică şi analitică, în construirea frazei, 

scris-citit ) 
– poate duce la abuz, respectiv la dependenţă.
La vârsta de preşcolar, sunt mai mici şansele ca un copil să fi e deja dependent de tehnologie/de Internet; 

însă, pentru a vă ajuta la evaluarea situaţiei, vă punem la dispoziţie următorul set de întrebări, realizat după 
criteriile dependenţei, conform psihiatrilor americani:

1. Când este off-line, îl preocupă calculatorul/ tableta? Se gândeşte la activitatea on-line?
2.  Simte nevoia să utilizeze calculatorul/ tableta pe perioade din ce în ce mai mari, pentru a obţine satis-

facţie?
3. A făcut repetate încercări de a modera/reduce timpul petrecut pe calculatorul/ tableta, dar fără succes?
4.  Se simte prost dispus, neliniştit, deprimat sau iritat atunci când încearcă să oprească utilizarea calcu-

latorului/ tabletei ?
5. Rămâne on-line o durată mai mare de timp decât şi-a propus iniţial?
6. A riscat pierderea unei prietenii sau a unor oportunităţi datorită calculatorului/ tabletei? 
7. A minţit pe cineva cu privire la timpul real petrecut pe calculator/ tableta?
8.  Foloseşte calculatorul/ tableta pentru a elimina o stare neplăcută (sentiment de neajutorare, vină, de-

presie)?
9. Nu-l mai interesează hobby-urile anterioare folosirii calculatorului/ tabletei?
Cu cât copilul dvs. are mai multe răspunsuri de DA, este mai aproape de „consumul“ abuziv de tehno-

logie, iar la 5 răspunsuri de DA, este dependent. 
Puteţi preveni instalarea dependenţei, prin stabilirea următoarelor limite: 
– de vârstă – timp (fără ecran virtual până la 5-6 ani, apoi program fi x maxim 1-2 ore/zi ca şcolar), 
– de spaţiu (calculatorul, tableta, TV, consola este în camera de zi, nu în camera copilului), 
– de consecinţe (mai întâi temele, şcoala, sportul, mişcarea în aer liber, apoi calculatorul; cu limitarea 

acestuia în funcţie de apariţia criteriilor de dependenţă ), 
– de control (opţiuni de control parental integrate în setările dispozitivului propriu; fi ltru „safe-search“ 

pentru YouTube; setarea vârstei utilizatorului pentru site-ulrile folosite),
– de semnifi caţie ( atenţie la „abilităţile“ formate de calculator, acestea, pot fi  formate şi altfel; copilul 

benefi ciază de pe urma supraabundenţei de media digitală doar dacă învaţă să devină selectiv şi să aibă auto-
control. Cea mai bună „competenţă tehnologică“ pe care o poate dobândi copilul = capacitatea copilului de 
a folosi butonul „ÎNCHIS“ fără a protesta)

Pentru că NE DORIM adolescenţi care să gândească, să anticipeze pericolele, să pună în perspectivă, 
să se concentreze activ , să planifi ce şi să-şi atingă scopul prin concentrare activă, pentru că NU NE DORIM 
adolescenţi care nu se pot concentra la teme, care caută senzaţii imediate „aici şi acum“, care nu pot să planifi ce 
şi să aştepte, v-am informat despre asemănarea dintre drogul virtual şi cel consacrat ca atare!!!!

Cu stimă,
CENTRUL de PREVENIRE, EVALUARE şi CONSILIERE ANTIDROG
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Proiect „CU A.N.A. LA GRĂDINIȚĂ“ 

SCRISOAREA NR 2: F ACTORII DE RISC PENTRU CONSUMUL DE DROGURI

STIMATE PĂRINTE DE PREŞCOLAR,

Vă supunem atenţiei subiectul următor: factorii de risc pentru consumul de droguri. 
Care este motivul pentru care facem acest lucru? 
În anii de experienţă în asistarea consumatorilor de droguri şi părinţilor de adolescenţi, am observat că 

unele aspecte problematice apar încă de la vârste mici.

Factori de RISC familiali

• Divorţul, Tensiuni si confl icte familiale, abuzuri emoţionale/ fi zice/ sexuale,
• Părinţi care consumă alcool sau droguri,
• Atitudini /comportamente familiale permisive (droguri,automedicaţie,
• Disfuncţii educative ale familiei:

– lipsa regulilor, lipsa de consecvenţă în aplicarea lor,
– reguli neclare sau contradictorii,
– lipsa supravegherii parentale,
– lipsa unor legături afective familiale.

Factori de RISC individuali 

Nivel crescut de căutare a noului, al riscului, de senzaţii tari,
Rezistenţă scăzută la frustrare, 
Stimă de sine scăzută; lipsa abilităţii de refuz,
Nivelul scăzut al performanţei şcolare,
Abilităţi scăzute de a face faţă depresiei, anxietăţii, furiei, plictiselii,
Lipsa de activităţi de timp liber,
Tulburările de comportament.

Nu putem afi rma că doar un factor este singur vinovat pentru declanşarea consumului în adolescenţă, 
deoarece este vorba despre o constelaţie de factori. Este necesar de ştiut că atunci când un factor de risc 
apare, trebuie crescută din timp apărarea împotriva acestuia, pentru a infl uenţa viaţa copilului într-o direcţie 
pozitivă. 

Aşteptarea nu este o soluţie, iar prejudecăţile sunt contraproductive. În cazul în care copilul dumnea-
voastră are deja instalate comportamente nedorite, interesul copilului vă cere să treceţi peste toate reţinerile, 
şi să vă deschideţi spre cererea de ajutor; nu treceţi cu vederea semnalele: copilul deranjează repetat activită-
ţile la grupă şi/sau nu are atenţie şi/sau are manifestări de violenţă şi/sau nu se adaptează la grupul de copii.

UNDE SE CAUTĂ AJUTORUL? la educatoarele grupei, la psihologul de la grădiniţă, la organizaţii 
neguvernamentale (Salvaţi Copiii, Alpha Transilvană), cabinete psihologie/ psihiatrie care se ocupă de copii. 

Cine cere ajutor nu este nici om slab şi nici părinte mai puţin bun, ci este un părinte care, ca mulţi alţii, 
are nevoie de un sfat adecvat! 

Cu stimă,
CENTRUL de PREVENIRE, EVALUARE şi CONSILIERE ANTIDROG MUREȘ
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Proiect „CU A.N.A. LA GRĂDINIȚĂ“ 
SCRISOAREA NR 3: COPILUL FACE CE FACEM NOI

Stimaţi părinţi,

Vă supunem atenţiei, un adevăr important de ţinut minte, mai ales când ne dorim o schimbare în 
comportamentul copilului: 

Deoarece, 
COPILUL FACE CE FACEM NOI, avem nevoie de ATENŢIE atunci când vine vorba de: 
–  AUTOMEDICAŢIE: când avem o „banală răceală“ şi luăm în faţa copilului „o banală pastilă“, 

copilul învaţă că autoadministrarea de medicamente este o situaţie obişnuită. 
Ce este de făcut? Imaginea medicului trebuie să medieze relaţia dintre răceală şi pastilă, spunându-i 

copilului: „medicul mi-a explicat cum să iau această pastilă pentru această răceală“

–  CONSUMUL DE ALCOOL, TUTUN, DROGURI: 
Fiţi conştienţi că atunci când consumaţi în faţa copilului, vă încurajaţi nonverbal copilul să consume 

la rândul său. 
Ce este de făcut? În primul rând nu-l trimiteţi niciodată să vă cumpere ţigări /alcool! Apoi, evitaţi să 

fumaţi în faţa copilului! Ideal ar fi  să vă lăsaţi de ţigări!

–  CONSUMUL DE TEHNOLOGIE: 
Imaginea părintelui tolănit cu orele la TV sau stând cu ochii lipiţi de ecranul calculatorului este prelu-

ată foarte uşor de copil, mai ales dacă nu sunt stabilite nişte reguli;
Ce este de făcut? Să dăm exemple bune de preluat: ce părere aveţi despre „consumul de beletristică“ 

sau de „consumul de sport“?

–  EXPRIMAREA EMOŢIILOR: 
Exprimarea nepotrivită a furiei, îi poate aduce celui mic un punct negru, deoarece comportamentul său 

a produs daune; aşa că, dacă cel mic face deja „daune“ în grupă, întrebaţi-vă de câte ori, la furie aţi avut cel 
puţin una din următoarele reacții: aţi ridicat tonul, aţi aruncat cu vorbe urâte, aţi lovit un obiect, aţi aruncat 
cu un obiect, aţi lovit pe cineva chiar şi cu o „banală palmă“ 

Ce este de făcut? Atunci când simţim furie avem ocazia să-l învăţăm pe copil cum ne dorim să se com-
porte la rândul său, la furie. 

NU UITAȚI! Exemplul personal al părintelui educă mai bine decât cuvintele acestuia!

Cu stimă,
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Mureş
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