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Citeste urmatoarea povestioara:

”Ionut, fiul meu, este elev in clasa a IX-a. Vinerea are programul la scoala de la ora 8.00 si pana
la 13.00. Mi s-a intamplat de cateva saptamani sa ma intalnesc cu diferite persoane care mi-au
spus ca l-au vazut pe Ionut in oras, vinerea, la ora 11. Intr-una din zile, l-am intrebat daca fuge
de la scoala si, la avertismentul meu ca voi merge sa vad absentele din catalog, mi-a repetat ca
sigur a fost confundat. El este la scoala pana la ora 13.00. Intr-una din zile am sunat-o pe
diriginta. Mi-a spus ca Ionut e incantat de orele de vioara din fiecare zi de vineri. „- Care ore?,
zic eu.””- Cele pentru care il invoiesc de la desen si muzica, orele de la scoala, de la 11 la 12 si
de la 12 la 13.” Mi-am dat seama ca adolescentul meu ma minte. A inceput sa ia decizii
iresponsabile .”

Probabil cazul de mai sus nu este unul singular. Se intampla deseori ca dirigintii sa sune parintii
pentru a-i anunta despre absentele si notele mici pe care copiii le primesc la scoala. S-ar putea
sa ai impresia ca stii totul despre copilul tau.
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Ca este matur si mereu a luat decizii responsabile. Uneori, chiar si cei mai responsabili
adolescenti iau decizii care vor avea consecinte neplacute.

Patru motive pentru care adolescentii ajung sa ia decizii iresponsabile

1. Adolescentii iau multe decizii fara a se gandi aproape deloc la consecinte, urmandu-si
impulsul sau pornirile emotionale. Acest lucru se datoreaza faptului ca pana la varsta de
aproximativ 20 ani, controlul asupra emotiilor nu este complet. Regiunile responsabile de
analiza rationala nu sunt complet formate in perioada adolescentei.

2. Adeseori nu cer ajutor atunci cand au de luat o decizie serioasa pentru a dovedi celor din jur
ca sunt suficient de maturi pentru a alege singuri.
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