
Adolescenta nebuna: de ce fetele isi incep viata sexuala mai devreme si ce trebuie 
parintii sa faca

adevarul,

Cazul elevei de la Liceul "Jean Monnet" a readus in atentia problema comportamentului nebun al adolescentilor. 
Psihologul scolar Aida Ivan explica de ce s-a ajuns la situatii de acest gen.

"Ce se intampla cu fetele? Intr-un cuvant: adolescenta. Este acea perioada in care noi, adultii din jurul lor, 
parinti, profesori, ne uitam la ei si nu ii mai recunoastem. Fetele au modul lor de <<exprimare>>, asa cum 
baietii il au pe al lor. Este adevarat ca nu toate generatiile trec in acelasi fel prin adolescenta. Ceea ce s-a 
schimbat nu sunt modificarile interne, fiziologice, hormonale, ci mediul extern", spune psihologul scolar. De 
altfel, schimbarile din jurul nostru ne-au schimbat perceptia despre ce e bine si ce nu."Daca pana acum cativa 
ani anumite comportamente sau tinute erau <<interzise>>, acum nu trebuie decat sa deschidem televizorul 
pentru a le vedea. De la reclame, la ciocolata, cafea, care au un evident mesaj si chiar continut erotic, la talk 
show-uri unde se discuta subiecte ce ii fac pe multi adulti sa roseasca, in vreme ce copiii, adolescentii sunt deja 

obisnuiti cu ele", completeaza aceasta. 

 Click pe imagini 

pentru fotogalerieModele rasturnateProblema modelelor sau mai exact a lipsei acestora si promovarea non-
valorilor revine in discutie. "La aceasta varsta cand tinerii au cea mai mare nevoie de modele, deoarece familia 
incepe sa isi piarda din influenta, ceea ce li se ofera este de o calitate foarte proasta. Nu este cazul sa dau 
exemple, caci sunt multe si foarte cunoscute. Persoanele valoroase, decente, nu prea mai au cautare", este de 
parere Aida Ivan. In acelasi timp, nici scoala nu mai e ce a fost odata, iar selectia cadrelor didactice nu se mai 
face pe spranceana. Astfel ca, este foarte probabil, sa mai scape de sita concursurilor de titularizare si a 
examenelor psihologice si dascali care nu au ce cauta la catedra. "Influenta scolii a scazut in general. Atitudinea 
fata de scoala este modificata si nu in bine, in vreme ce, trebuie, cu mult regret sa o spun, si calitatea cadrelor 
didactice a scazut dramatic in ultimii ani. Motivele sunt bine-cunoscute si nu cred ca este cazul sa le mai 
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amintesc aici. Pentru mine, personal, situatia invatamantului romanesc reprezinta o mare durere tristete. Elevii 
isi <<permit>> in scoala azi atitudini, comportamente, moduri de exprimare total nepotrivite, iar scoala, din 
pacate, nu are nici parghiile necesare pentru a le potoli", mai spune psihologul.

 Click pe imagini pentru a vedea fotogalerie    Prieteni de pahar, 

nu de carte  Nici grupul de prieteni nu te mai imbie astazi la o prajitura, ci mai degraba la o tigara si o iesire in 
club. "Mi-a aparut in minte filmul <<American Beauty>> - si ma refer la prietena fiicei personajului interpretat 
de Kevin Spacey care ii povestea acesteia cu lux de amanunte relatii sexuale pe care, de fapt, nu le avusese 
niciodata. O facea doar ca sa para mai grozava in ochii celorlalti. Problema este ca multe fete adopta un astfel de 
comportament care, uneori, din pacate, nu se rezuma doar la <<povesti>>. Ele o fac pentru a atrage atentia sau 
din dorinta de a fi la fel cu celelalte colege din grup", mai explica Aida Ivan. Asa ca exact acum este momentul 
pentru parinti sa fie mai mult decat interesati de ce fac pustii lor. "Un sfat pentru parinti: fiti foarte atenti la 
grupul de prieteni, fiti chiar voi apropiati de acestia, chiar si atunci cand propria fiica nu va va mai povesti nimic 
din viata ei, puteti afla informatii importante de la prietenele ei", este indemnul psihologului.

Citeste si:

FOTO Colegii fetei de la ,,Jean Monnet" se solidarizeaza cu profesorul acuzat de viol: ,,Oana ducea lipsa de 
popularitate. De aceea face atata scandal"

Profesorul de la ,,Jean Monnet" acuzat de viol a luat 8.30 la titularizare

Eleva de la Jean Monnet care sustine ca a fost violata de profesorul de sport risca sa fie sanctionata. Liceul a 
inceput propria ancheta

Marturii din excursia-sexy cu elevii de la Jean Monnet, de la Predeal: Niciun barbat intreg la minte n-ar abuza 
sexual o minora rasfatata!

 


