
                Тест «Оцінка ступеня ризику у вашої дитини»
Шановні батьки! Якщо ви бажаєте дізнатися як ваша дитина поводиться в стресових ситуаціях пройдіть цей тест:
Після стресових ситуацій підліток випробовує сильну утому, дратівливість, стає байдужним або перезбудженим (так - 5 балів, немає - 0 балів).
Підліток піддається впливу, соромливий, невпевнений у собі (так - 5 балів, немає - 0 балів).
Знижена самооцінка (вважає себе нецікавим, нерозумним, непривабливим і т.д.) (так - 5 балів, немає -0 балів).
Зазнає труднощів у спілкуванні з однолітками (тривожний, напружений, невпевнений) у школі (так - 5 балів немає - 0 балів).
Зазнає труднощів у спілкуванні з однолітками на вулиці (так - 5 балів, немає -0 балів).
Прагне до одержання нових вражень, відчуттів, і задоволень (якнайшвидше й будь-яким шляхом), любить ризикувати (так - 10 балів, немає - 0 балів).
Залежить від думки знайомих або друзів, легко піддається їхньому впливу, наслідує стиль життя приятелів (так -1 0 балів, немає - 0 балів).
Має відхилення в поведінці, пов'язані із травмами або інфекціями мозку (так -1 0 балів, немає -0 балів).
Важко переносить розчарування, нудьгу, конфлікти й труднощі (так - 10 балів, немає - 0 балів).
Є залежності від солодощів, комп'ютера, телевізора й інше (так - 10 балів, немає - 0 балів).
Курить або іноді вживає алкоголь (навіть якщо тільки пиво) (так -15 балів, немає -0 балів).
У найближчому оточенні (батьки, брати, друзі або сусіди) є люди, що зловживають алкоголем, або вживають наркотики, (так - 15 балів, немає - 0 балів).
У	родині дитини конфлікт між батьками, або родина на грані розпаду, розлучення (так -10 балів, немає - 0 балів).

Оцінка результатів:
Сума менше 25 балів - підліток у групу ризику не входить.
Сума балів від 25 до 50 балів - середній ступінь ризику бути залученим в експериментування з наркотичними речовинами. Батькам необхідно бути уважними до поведінки підлітка.
Сума вище 50 балів - ризик залучення в ситуацію, пов'язану із уживанням наркотиків, великий. Необхідно порадитися із психологами або психотерапевтом.


                          Дякую!















	

