
 

Większość rodziców ma problem z komunikacją z dzieckiem w okresie dojrzewania. 

Negowanie wszystkiego, automatyczne rzucanie "nie" lub "to nie fair" w odpowiedzi na 

każdą prośbę i sugestię, niemoc emocjonalna wyrażona pyskowaniem i wulgaryzmami - 

jak sobie z tym wszystkim poradzić?  

 

 Nastolatek jest istotą skomplikowaną. Nam dorosłym czasem trudno jest zrozumieć 

jego dziwne zachowania. Wydają się nam one bezzasadne, przesadzone, bezsensowne.  

Należy jednak pamiętać, że przyczyny tych zachowań często mają swoje obiektywne źródła w 

procesach biochemicznych, które zachodzą w organizmach nastolatków w okresie 

dojrzewania.. Wynikiem tych przemian są różne stany psychiczne i emocjonalne od 

pobudzenia przez rozdrażnienie, przygnębienie, smutek, aż po depresje i lęki. Nastroje te 

pojawiają się i znikają bez wyraźnych powodów. 

Jeżeli będziemy brać wszystko, co młodzież mówi i robi, całkiem serio, niechybnie uwikłamy 

się w konflikty i złe emocje.  

 Rodzice często boją się właściwie zareagować, bo nie chcą odbierać dziecku 

niezależności, niekiedy poddają się z bezradności, bywa i tak, że odczuwają lęk przed 

własnym, nieobliczalnym dzieckiem. Tymczasem powinni pamiętać o tym, że nastolatek nie 

panuje nad impulsami w takim samym stopniu, jak robi to dorosły. Mózg dziecka nadal się 

rozwija i w wielu sytuacjach nie nadąża z przetwarzaniem informacji i oszacowaniem 

konsekwencji zachowań. Mimo wszystko dziecko powinno nauczyć się samokontroli i 

nazywania własnych uczuć nie tylko dla komfortu rodziców, ale również dlatego, że na tym 

etapie rozwoju powstają nawyki, które towarzyszyć mu będą przez resztę życia. Rodzice 

powinni zapewnić mu wsparcie i mądrość, dzięki którym sam będzie w stanie wyznaczyć 

granice dozwolonego zachowania oraz uświadomić sobie konsekwencje, jakie pociąga za 

sobą złamanie obowiązujących zasad. 

 W siedemnastym roku życia następuje uspokojenie się nastolatków, co pociąga za 

sobą spadek intensywności konfliktu o autonomię i ogólne polepszenie stosunków z 

dorosłymi. Do dorastających najwyraźniej zaczyna docierać fakt, że w ciągu kilkunastu 

miesięcy, sami dołączą do społeczności dorosłych i zamiast walczyć z nią, będą musieli 

znaleźć w niej dla siebie miejsce. Spory z rodzicami znacznie łagodnieją, siedemnastolatki są 

o wiele bardziej ugodowi i skłonni do spokojnego dialogu. Ich bunt przeciwko szkole 

ustępuje na ogół pragmatycznym postawom wobec zbliżających się matur, co rodzice witają z 

niekłamaną ulgą. 

 Grupa rówieśnicza, choć w dalszym ciągu pozostaje głównym środowiskiem 

społecznym dorastających, nie odgrywa już takiej roli jak wcześniej. Wiąże się to z jednej 

strony z coraz głębszym zaangażowaniem się w związek z wybranym partnerem, a z drugiej – 

z ewidentną niemożnością pogodzenia szerszych kontaktów towarzyskich z realizacją swoich 

indywidualnych planów życiowych. Dlatego pomiędzy 17 a 18 rokiem życia, większość 

paczek i grup rozpada się, a ich członkowie poszukują dla siebie miejsca w innych 

środowiskach (grupy sportowe, kursy, organizacje religijne, polityczne). 

Jak przystało na prawie dorosłych ludzi, siedemnastolatki złoszczą się przede wszystkim z 

powodu przeszkód i niepowodzeń w realizacji planów, a także z powodu rozmaitych 

kłopotów z partnerami. Sposoby redukcji napięcia są też już zdecydowanie bardziej dorosłe –
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sięgają po papierosa, wdają się w sprzeczki. Nastolatki, tak jak i my, boją się niepowodzeń, 

opinii społecznej, zbytniego ryzyka i nielojalności najbliższych. Trapią się swoimi 

perspektywami życiowymi, brakiem pieniędzy i tym, czy podołają podejmowanym zadaniom. 

Dla siedemnastolatków posiadanie partnera jest na ogół oczywistością. Powszechnie 

wiadomo też, że wiele bardzo młodych par współżyje ze sobą, choć z reguły jest to temat 

tabu, o którym ani rodzice, ani dzieci nie wspominają. Jednakże przeważająca liczba 

siedemnastolatków nie podejmuje jeszcze współżycia seksualnego. I jest to normalne. 

Co powinno zaniepokoić rodziców? 

Wszystko to, co niepokoi bliskich sobie, dorosłych ludzi. 

 

W wychowaniu nastolatka warto zwrócić uwagę na następujące sprawy: 

 

KONTAKT 

Kiedy dziecko jest w wieku dojrzewania, bardzo ważne jest dbanie o utrzymanie z nim 

kontaktu. Szukajmy okazji, aby pobyć z nim razem. Wspólna praca, zakupy, majsterkowanie, 

pieczenie, są świetną okazją, do podtrzymania więzi z dorastającym dzieckiem. W 

rozmowach należy zachować wiele taktu i delikatności. Często ważniejszy będzie sam 

kontakt, niż drażliwe dyskusje. Doceńmy te chwile obcowania ze sobą. Czasami wystarczy 

być, słowa nie są potrzebne, żeby dobrze spędzić czas.  

 

UCZUCIA 

Nastolatek potrzebuje dużo czułości, chociaż jej się wstydzi, bo uważa, że jest już dorosły. 

Dobrze byłoby poszukać nowych form okazywania uczuć i miłości swoim dorastającym 

dzieciom. Warto nauczyć się mówić o uczuciach np. „nawet nie wiesz jak cieszę się, że 

będziemy razem to robić", „lubię chodzić z tobą na zakupy", „jest mi miło, że chciałeś ze mną 

porozmawiać", „widzę, że jesteś bardzo zasmucony". Czasem warto nawet przygarnąć 

ramieniem, przytulić. NASZE DZIECKO TEŻ MA POTRZEBĘ CZUŁOŚCI. Miejmy 

cierpliwość dla jego dziwnych stanów emocjonalnych. To im jest trudniej niż nam. 

 

DOCENIANIE 

Spróbujmy wyrobić sobie nawyk doceniania i dowartościowywania naszych dzieci. 

Szczególnie w okresie dojrzewania będzie to odgrywało ważną rolę w kształtowaniu się ich 

pozytywnego obrazu siebie. Dzieci w tym wieku są bardzo „łase" na komplementy i 

pozytywne wzmocnienia. Nie popadajmy w pułapkę wzajemnego krytykowania się pokoleń 

w stylu: „ja w twoim wieku", „w moich czasach". Zrezygnujmy z takich rozmów, bo one nic 

nie dają, często nasilają konflikt pokoleń. 

 

GRANICE 

Jako rodzice musimy dbać o granice, aby były przestrzegane. Ustalanie norm i zasad we 

własnym domu to prawo rodziców. Dopóki dziecko jest na utrzymaniu rodziców, ma 

obowiązek szanować i respektować ustalenia rodziców, odnoszące się do obowiązków dzieci, 

czasu powrotu do domu, reguł życia rodzinnego. Nieprzestrzeganie ustalonych reguł przez 

dziecko powinno wiązać się z określonymi konsekwencjami. NIE unikajmy swoich opinii, nie 

rezygnujmy ze swojego zdania, nawet, gdy to nie przynosi rezultatu. W przyszłości dzieci 



mogą mieć słuszne pretensje „dlaczego mi tego nie zabroniliście", „dlaczego mi nie 

powiedziałeś tego tato", „to przecież wy byliście wtedy dorośli, mieliście większą wiedzę i 

doświadczenie, mogliście mi zabronić". Bycie dobrym rodzicem często polega na trudnych 

rozmowach i podejmowaniu niepopularnych decyzji. Pamiętajmy też, że jeśli czegoś 

wymagamy od dziecka, to najpierw wymagajmy tego od siebie!!! 
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