
Jak zrozumieć dziecko gdy dojrzewa? 

 

 

Jest to ten czas,           

w którym zachodzi wiele 

intensywnych zmian na 

różnych płaszczyznach. 

Młody człowiek buduje 

własną autonomię, ustala 

hierarchię wartości i tworzy 

swój światopogląd. W tym 

okresie  wzrastają też jego umiejętności społeczne. 

 

Rodzice bardzo często w tym czasie czują się niepewnie, nagle tracą swoje poczucie 

wartości i pewności siebie jako rodzica.  Być może dzieje się tak, że są poddawani krytyce            

i ocenie, już nie są niepodważalnym autorytetem (guru dla swoich dzieci), zaczynają być 

wystawiani na liczne próby przez dorastające dziecko, które nierzadko popada z jednej 

skrajności w drugą. Nie każdy rodzic radzi sobie z taką sytuacją. W konsekwencji wszystkich 

przemian relacje między rodzicami a dziećmi ulegają pogorszeniu, częściej dochodzi do 

sprzeczek i nieporozumień. Rodzic musi zrozumieć (a jest to trudne), że rozwojowo to 

konieczny proces związany z kształtowaniem tożsamości i odrębności psychicznej syna czy 

córki. I co więcej, w tym czasie młody człowiek bardziej niż czegokolwiek innego potrzebuje 

czułego wsparcia rodzica oraz zaufania i uwagi popartej właściwą komunikacją, mimo że jego 

zachowanie może wysyłać rodzicowi sprzeczne komunikaty.
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W tym specyficznym dla wszystkich członków rodziny czasie ważne jest aby choć 

trochę przybliżyć się do wiedzy, informacji na temat adolescencji. Wszystko po to by ten 

okres móc zrozumieć, tym samym uniknąć wielu kłótni, nieprzyjemnych i raniących słów.  

 

 

 

Okres adolescencji w ujęciu psychoanalitycznym:  
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„Termin adolescencja odnosi się do złożonych zmian psychologicznych i rozwojowych 

zachodzących od 11 do 22 roku życia. W tym czasie dokonuje się reorganizacja psychiczna, 

której celem jest przystosowanie się jednostki do fizjologicznych i anatomicznych zmian 

towarzyszących pokwitaniu oraz ich konsekwencji (Moore, Fine, 1996; Tyson, Tyson, 1990). 

Blos (1962, 1979) uważa adolescencję za ostatnią fazę rozwoju psychoseksualnego t.j. 

stadium genitalne, w którym psychologiczne procesy rozwojowe rozpoczęte we wczesnym 

dzieciństwie zostają wznowione po okresie utajenia, a wcześniejsze relacje i konflikty 

uzyskują swoje ostateczne rozwiązanie”.
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Psychoanalityk podzielił okres adolescencji na cztery fazy: 

- „preadolescencję (między 11 a 13 r. ż.), 

- wczesną adolescencję (między 13 a 17 r. ż.), 

- środkową czyli właściwą adolescencję (między 17 a 19 r. ż.), 

- późną adolescencję (między 19 a 22 r. ż.).”
3
 

W dwóch pierwszych fazach bardzo duże znaczenie mają zachodzące zmiany biologiczne (w 

preadolescencji zwiększone wydzielanie hormonów i pojawienie się drugorzędnych cech 

płciowych, które powodują wzrost intensywności i naporu impulsów popędowych zarówno 

seksualnych jak i agresywnych. W adolescencji właściwej podstawowego znaczenia nabiera 

problem relacji z obiektem. Wraz z przemianą psychiczną następującą w okresie adolescencji 

wiążą się dwa równoległe procesy: 

· proces rozwoju psychoseksualnego, z którym wiąże się kształtowanie tożsamości seksualnej 

(wypracowanie poczucia kobiecości i męskości, 

· proces "powtórnej indywiduacji” (Blos, 1967), z którym związane jest separowanie się od 

rodziców, opuszczanie ich jako pierwotnych obiektów miłości i autorytetów oraz znajdowanie 

ich substytutów poza rodziną.
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W tym miejscu bardzo ważna staje się grupa rówieśnicza. 

                                                           
2
 https://psychoanaliza.gda.pl/okres-adolescencji 

3
 dz. cyt. 

4
 dz. cyt. 



Nastolatek zaczyna przenosić swój główny nurt życia poza środowisko domowe. 

Zbliża się do rówieśników, z którymi wspólnie spędza wolny czas i współdziała. Jest to 

niestety czas łatwego ulegania wpływom (także negatywnym) oraz nasilonych tendencji do 

uzależnień. Należy zaznaczyć, że proces oddalania się od rodziców zależy także od sytuacji 

rodzinnej, autorytetu rodzicielskiego, więzi między rodzicami a dzieckiem oraz jego 

indywidualnych właściwości. Grupy rówieśnicze zaczynają zastępować rodzinę, ale nie są w 

stanie tego uczynić w pełni, gdyż wpływ rówieśników jest bardziej powierzchowny, relacje 

koleżeńskie często bardzo szybko się rozpadają. Stosunki panujące w społecznościach 

rówieśniczych mogą być jednak prototypem późniejszych relacji międzyludzkich. Zwykle w 

takiej grupie dorastający czuje się bezpiecznie i ma określony status. Przyjęcie do grupy staje 

się dla niego źródłem poczucia własnej wartości, a w okresie gwałtownych przemian wpływa 

ona stabilizująco na osobowość młodego człowieka. Również wśród rówieśników kształtują 

się nowe odniesienia    i powstają nowe formy zachowań, dotąd rodzicom nie znane. 
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Ważne jest aby w sposób mądry pozwolić dziecku na te zmiany, umieć odpowiedzieć 

na jego potrzeby. Za wszelką cenę zdobyć zaufanie i być w dobrej relacji. Jest to jedyna 

szansa, że przy takich komponentach będzie się miało jeszcze wpływ na zachowanie swoich 

dzieci. Każdy rodzic obawia się straty właśnie tego wpływu.  

Drodzy rodzice, starajcie się za wszelką cenę nadal spędzać ze swoimi dziećmi czas. 

Jeśli one tego nie chcą pozwólcie im na to. Rozmawiajcie z nimi, lecz jeśli nie chcą Wam              

o czymś powiedzieć uszanujcie to. Może z czasem będą Wam znowu mówić coraz więcej. 

Nie wpadajcie w panikę, okres dorastania ma swoje wyjaśnienie i definicję, to coś 

niezależnego          i normalnego, choć niesie ze sobą wiele zagrożeń. To co Wasze dziecko 

zrobi w tym trudnym czasie jest zależne od tego co Wy robiliście razem z nim w dzieciństwie. 

Jeśli zapewniliście mu poczucie bezpieczeństwa, spędzaliście razem konstruktywnie czas 

(także na zabawie), daliście miłość i troskę nie ma zbytnio czego się obawiać. Wasze dziecko 

poradzi sobie, także i w tym okresie, gdyż ma do tego potrzebne narzędzia. 

Opracowała: Joanna Szlachta- pedagog szkolny 
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