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Dorastanie…
* Bunt
* Ciągłe zamartwianie się własnym wyglądem
* Pretensje
* Hektolitry łez wylane bez powodu
* Gigantyczne kompleksy
* Zły humor od rana
* Rówieśnicy w roli guru
* Muchy w nosie
* Naburmuszona mina przy śniadaniu, obiedzie i kolacji
* Ciągłe NIE - słyszane na każdym kroku...
* DLACZEGO NIKT MNIE NIE ROZUMIE!
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Może warto wsiąść w kapsułę czasu
i pamięcią cofnąć się do okresu,
kiedy i ty miałaś/-eś tyle lat.

* Sięgnijmy do naszych wspomnień z okresu

dorastania… z czym Państwu kojarzy się dojrzewanie
i wiek nastoletni?

* Jakie są blaski dorastania, a jakie cienie?

* Kiedy czuliście Państwo wsparcie swoich rodziców?
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* Dorastanie to okres poszukiwania własnej tożsamości, wypełniający
przestrzeń pomiędzy bezpieczeństwem dzieciństwa, a
samodzielnością i niezależnością człowieka dorosłego.

* Okres dorastania przypada na lata między 10 r.ż. a 16 r.ż. (wczesny
okres dorastania) 17 r.ż. – 20-25 r.ż. (późny okres dorastania). W
tym czasie człowiek uzyskuje dwie zdolności istotne dla dalszego
rozwoju:

- zdolność do dawania nowego życia (wcześniej)
- zdolność do samodzielnego kształtowania własnego życia (później)

* Wszystko zaczyna się w części mózgu zwanej

podwzgórzem, wysyła ono sygnały do szyszynki, która
uwalnia hormony, które z kolei pobudzają - u dziewcząt
jajniki do produkcji estrogenu, a u chłopców jądra do
produkcji testosteronu

* To pod wpływem hormonów zachodzi szereg kolejnych
zmian, które przeobrażają słodkie dziecko w młodego
człowieka
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* Niektóre zmiany fizyczne są źródłem zmartwień i

niepokojów (nieproporcjonalna sylwetka, mutacja,
trądzik, niezręczność ruchowa, zwiększona aktywność
gruczołów potowych, itp.)

* Zmiany te wpływają na emocje, ambiwalentne uczucia

względem własnego wyglądu, zderza się to, jak nastolatek
wygląda, z tym jak chciałby wyglądać (ja realne – ja
idealne)

* Nastolatki eksperymentują też z fryzurami, biżuterią,
ubraniami chcąc podkreślić swoją indywidualność i
odrębność

*
* Nastolatki coraz bardziej cenią związki z rówieśnikami: paczki,
grupy, związki przyjacielskie

* W takich kontaktach nastolatek dostaje poczucie wspólnoty,
podział na „my” (młodzież) i „oni” (dorośli), chce się
upodabniać do pozostałych członków grupy

* W ramach grupy, jej członkowie podobnie się ubierają, czeszą,
zachowują, mówią, ustalając własne wzory zachowania,
tworząc w ten sposób wewnętrzną kulturę młodzieżową - daje
im to poczucie przynależności i bliskości w grupie i jest to też
sposób na zaznaczanie więzi wewnątrzgrupowych
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*
* Konformizm – nastolatki silnie podporządkowują się

gotowym wzorom i schematom postępowania,
dostosowują się, często bezkrytycznie, do grupy i opinii
większości

* Pozytywny wpływ grupy rówieśniczej: solidarność,

wzmocnienie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwo
emocjonalne, rozwijanie zainteresowań, form
współdziałania

* Negatywne wpływy grupy rówieśniczej: niechęć,

nienawiść do innych, zuchwałość, agresja, uzależnienia,
grupy przestępcze, itp.

*
* Miłość szczenięca – gdy ważniejsze jest samo kochanie
niż jego obiekt

* Miłość cielęca – gdy obiekt miłości jest otoczony
bezgranicznym uwielbieniem

* Miłość romantyczna – idealizowanie obiektu miłości,
pojawia się w wieku młodzieńczym
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*
Najczęściej konflikty z rodzicami wybuchają na tle
sprzeczności między:

* Kontrolą rodziców a potrzebą swobody nastolatków
* Odpowiedzialnością rodziców a koniecznością dzielenia
się nią z dorastającym dzieckiem

* Przykładaniem wagi do nauki szkolnej przez rodziców a

poświęcaniem czasu na inne aktywności przez nastolatka

*
Dorastanie jest procesem, w wyniku którego nastolatek
stopniowo psychicznie oddala się od swoich rodziców,
zmianie ulega więź – z więzi dziecięcej zależności
przekształca się w więź partnerską.
Nastolatek powoli powinien uczyć się samodzielności,
niezależności i odpowiedzialności za własne czyny,
decyzje i wybory.
W trakcie okresu dorastania nastolatek kształtuje własną
tożsamość, powinien odpowiedzieć sobie samodzielnie na
najważniejsze pytania w życiu: Kim jestem? Dokąd
zmierzam? Jakie wartości chcę realizować w moim życiu?
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*
* Często błędy wynikają z przyjęcia określonego
stylu wychowywania dziecka

* Trzy podstawowe style wychowawcze:
- Styl autorytarny
- Styl liberalny
- Styl demokratyczny
- (Styl zmienny)

*
* ma charakter konserwatywny
* opiera się na autorytecie przemocy i siły
* cechują go: napięcie, oschłość, brak wzajemnego
zainteresowania i zrozumienia

* rodzice apodyktycznie przydzielają zadania i ściśle
kontrolują ich wykonanie, dzieci natomiast muszą
podporządkować się nakazom i poleceniom

* od dzieci wymaga się bezwzględnego posłuszeństwa
* konsekwentnie stosowane są kary i nagrody
* przykład: Kamila i nieustająca kontrola mamy
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*
* Dziecko wychowywane w sposób autokratyczny uczy się

posłuszeństwa, ale często w powiązaniu ze strachem,
biernością, zamknięciem w sobie.
* Dzieci te mogą przyjmować despotyczne wzorce zachowania i
zachowywać się w sposób agresywny w stosunku do młodszych
lub słabszych kolegów.
* W wieku nastoletnim bunt może przyjąć najsilniejszą formę, a
poczucie wartości u nastolatka być bardzo zaniżone.
* Nastolatek obowiązujące normy i zakazy przyswaja jako coś
narzuconego z zewnątrz, dlatego też kieruje się w swoim
postępowaniu własnym, egoistycznie pojmowanym interesem.
* Dziecko skłonne jest do łamania niewygodnych dla siebie
przepisów, zwłaszcza gdy brak jest kontroli rodziców.

*
* W rodzinach o takim stylu zauważa się brak długotrwałej aktywności i

inicjatywy rodziców. W sposób świadomy i celowy pozostawia się dziecku
całkowitą swobodę, zamiast określonych obowiązków i norm zachowania.

* Rodzice zapewniają dziecku warunki do zabawy i nauki oraz zaspokajają
jego potrzeby. Interweniują dopiero w sytuacji drastycznego naruszenia
norm społecznych, po czym znów powracają do bierności.

* Nie stosuje się tutaj kar. Rodzice kierują się raczej odwołaniem do dobrej
woli dziecka, jego ambicji, schlebiania mu, a gdy to nie pomaga,
skłaniają się nawet do przekupstwa.

* Kupują dziecko podarunkami i obietnicami. Takimi metodami powodują
rodzenie się u dziecka lekceważącej postawy wobec dorosłych,
autorytetów.

* Przykład: Marcin i internetowe uzależnienie.
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*
* Nastolatki wychowywane bardzo liberalnie bywają zbyt

egocentryczne, skoncentrowane na własnej osobie, nie
umieją współpracować, a nawet współżyć z rówieśnikami,
mają kłopoty z podporządkowywaniem się zasadom i
uwzględnianiu potrzeb i uczuć innych ludzi.

* Nastolatki wychowane liberalnie często wprawdzie mają
wysokie poczuciu własnej wartości, ale niejednokrotnie
bywają egoistyczne, niezdyscyplinowane wewnętrznie,
niezdolne do trwałego wysiłku, mało zahartowane

*
* Cechą tego typu wychowania jest zmienność,

niejednolitość i przypadkowość zabiegów wychowawczych
w zależności od samopoczucia rodziców, sytuacji itp.
* Może polegać to na tym, że jeden rodzic rozpieszcza, a
drugi terroryzuje albo oboje nie mogą się zdecydować na
podejmowanie konkretnych, stałych działań.
* Postępowanie takie uczy interesowności; zaburza poczucie
bezpieczeństwa; powoduje niepewność, agresję,
osamotnienie, bezradność.
* Utrudnia dziecku przyswojenie norm społecznych i
moralnych.
* Doprowadza do utraty szacunku wobec rodziców.
* Przykład: Wojtek i zapracowani rodzice.
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*
* Dziecko traktuje się jako partnera, osobę współtworzącą życie
rodzinne i współdecydującą o nim.

* Zna ono zakres swoich obowiązków i zadań, ale nie są mu one

kategorycznie narzucone. Dobrowolnie może je przyjąć,
zaakceptować i wypełniać. Rodzic pełni jedynie funkcję
koordynatora. Wszyscy członkowie rodziny mają zarówno prawa, jak i
obowiązki.
* Codziennymi objawami są: wzajemne zaufanie, sympatia, życzliwość,
dążenie do porozumienia.
* Stosuje się w nich przede wszystkim nagrody, a kary, jeżeli są użyte,
to właściwie. Stawia się raczej na siłę perswazji, argumentację
słowną, dyskusję, odwołanie do ambicji, zachętę.
* Styl ten pozwala dziecku na rozwijanie własnej inicjatywy, kształci w
nim postawy prospołeczne.

* Przykład: Ania i wspierająca mama.

*
* Najwięcej zalet ma styl demokratyczny, bo uczy dziecko
odpowiedzialności za siebie i innych, podejmowania
decyzji i ponoszenia konsekwencji swoich działań.

* Uczy dialogu

i życzliwości w stosunku do drugiej osoby,
rozwija samodzielność i niezależność myślenia.

* Atmosfera życzliwości, szacunku i zaufania pozwala też na
utrzymanie pozytywnych więzi między nastolatkiem a
rodzicami, w trudnym okresie dojrzewania.
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Najczęstsze błędy w
rozmowach z nastolatkami
ćwiczenie
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Wyobraź sobie sytuację: masz dobrą pracę, samodzielne
stanowisko i przyjaźnie nastawionych współpracowników.
Rozwijasz się i w pełni realizujesz. Pewnego dnia szef przychodzi
do waszego pokoju i ogłasza, że trzeba „się sprężyć” i wykonać
dodatkową pracę. Chce, żeby wszystko było gotowe pod koniec
dnia. Oczywiście zabierasz się do tego z ochotą, wykonując
jednocześnie swoją pracę na bieżąco. Niemało trudu i wysiłku
kosztowało cię to, aby zdążyć ze wszystkim. Pod koniec dnia
pokazujesz szefowi wykonaną przez siebie pracę .
Zbierasz się do domu, składasz swoje rzeczy i masz zamiar
już wyjść, kiedy sekretarka szefa prosi cię do jego gabinetu.
Wchodzisz, widzisz jakichś ludzi, sekretarkę, a szef, nie zważając
na ich obecność krzyczy: Świetnie, że raczyłaś przyjść. To, co mi
tu przyniosłaś, nie nadaje się nawet do kosza. Zastanawiam się, za
co ci płacę! – „ Ależ...” – chcesz wejść szefowi w słowo. On
jednak nie dopuszcza cię do głosu i jeszcze głośniej krzyczy: Nie
mamy o czym rozmawiać. Zastanów się, czy chcesz u mnie
pracować, bo ja zastanawiam się, czy chcę mieć takiego
pracownika! Kiedy znowu chcesz coś powiedzieć, szef ucina
szorstko: Już skończyłem! Do widzenia.

Spotykasz znajomego, któremu opowiadasz co się wydarzyło, a on
reaguje:
1. Nie histeryzuj i nie przesadzaj. Przecież nic takiego się nie stało.
Robisz z igły widły, bo jesteś przewrażliwiona. No, głowa do góry.
2. No cóż, takie jest życie. Widzisz, jak to jest – raz się jest na
wozie, raz pod wozem. Niestety, życie nie jest usłane różami.
Musisz się z tym pogodzić

3. Posłuchaj. Powiem ci, co masz zrobić. Weź tę pracę do domu,
posiedź nawet w nocy, ale zrób to i jutro z samego rana idź do
szefa. Przeproś go, pokaż, co zrobiłaś, i obiecaj, że więcej taka
sytuacja się nie powtórzy.
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4. Opowiedz mi dokładnie, jak to było. Co to były za sprawy

niecierpiące zwłoki, które przeszkodziły ci wykonać specjalne
polecenie szefa? Czy nie było oczywiste, że będzie zły, jeżeli nie
wykonasz tego natychmiast? Dlaczego nie przyszło ci do głowy, by
pójść za nim i zaraz mu wszystko wyjaśnić?
5. Naprawdę rozumiem twojego szefa. Wiesz, on przecież za
wszystko odpowiada. Przejmuje się bardzo swoją pracą i chce,
żeby było jak najlepiej. Najprawdopodobniej żyje w ogromnym
stresie. No i widać, że puściły mu nerwy.
6.Tak mi ciebie strasznie żal, moje biedactwo. Ależ masz pecha!
Takie poświęcenie i co! Taka zapłata! Inni to mają dobrze. Nic nie
robią, a awansują. A ty zawsze musisz mieć jakieś kłody pod
nogami. No bardzo mi ciebie żal.

Wygląda na to, że było to dla ciebie bardzo przykre i trudne
– być zaatakowaną w obecności innych i to bez możliwości
wyjaśnienia. Całe to zdarzenie chyba mocno wytrąciło cię z
równowagi.
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* Podstawowym zadaniem rodziców w okresie dojrzewania
dziecka jest podtrzymywanie z nim kontaktu, nie
dopuszczenie do zerwania budowanej wcześniej więzi i
okazywanie mu wsparcia

* Takie działania pomogą zbierać dorastającemu dziecku
takie doświadczenia, które wzmocnią jego poczucie
wartości i pomogą kształtować własną osobowość

* Podtrzymywanie kontaktu z dzieckiem w okresie
dorastania i buntu jest trudne i wymaga wysiłku

* Dzieci mają chwiejne emocje, często popadają w

skrajne uczucia, a rodzice bardzo często stają się
wrogiem numer jeden

* Na początek – zaakceptujcie niespokojność i

niezadowolenie - chwiejne uczucia i zmienne
zachowania są wpisane w czas dorastania
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Ćwiczenie – poniżej typowe stwierdzenia nastolatków –
spróbujcie udzielić takiej odpowiedzi, która mogłaby
najbardziej zrazić wasze dziecko 
„Dlaczego to ja zawsze muszę wynosić śmieci?”

„Nie wiem, czy chcę iść na studia”
„Jestem za gruba”
„Muszę iść z kumplami na koncert!”

Najważniejsza zmiana w komunikacji z nastolatkiem powinna
polegać na przejściu z podejścia „jak wszystko naprawić za
dziecko” na „jak dać dziecku możliwość samodzielnego
naprawiania wszystkiego”
Np: „Nie wiem, czy chcę iść na studia”

* Zamiast: Oczywiście, że pójdziesz na studia!
* Lepiej: Słyszę, że masz wątpliwości, co chcesz robić w

przyszłości”
* Albo: Słyszę, że szukasz drogi dla siebie i zastanawiasz czy
studia są dla ciebie odpowiednim miejscem.
* Lub: Dobrze byłoby mieć czarodziejska kule i sprawdzić co
by było, gdybyś poszedł na studia i nie poszedł, co?
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*
* „Uważam, że powinieneś…”

- nie zaufam komuś, kto wie

lepiej

* „Ja w twoim wieku…” – jestem wyjątkowy, nie porównuj
mnie, nie żyję w średniowieczu

* „Co…ach tak… rozumiem…” – udajesz, że mnie słuchasz
* „Ty zawsze…” – zamiast mnie słuchać skupiasz się na
moich błędach, czuję się beznadziejny

*
* „Doskonale wiem, co czujesz, ja też kiedyś….” – znów
rozmawiamy o tobie

* Sarkazm i złośliwości: „Nie weźmiesz prysznica?

Współczuje twoim koleżankom” – dlaczego mnie ranisz?
Masz za swoje!

* Frazesy i kazania – nudne zgredy, nie ma sensu z nimi
rozmawiać

* „Oczywiście, nasz leniwy Michał…” – stanę się tym, kogo
we mnie widzisz
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*
* Lekceważenie uczuć dziecka: „Zapomnij o tym chłopaku,
znajdziesz lepszego”

* Obwinianie i oskarżanie: „Znowu to samo! Co z tobą? Czy
nawet jednej rzeczy nie możesz zrobić dobrze?”

* Etykietowanie dziecka: „Jak mogłeś zapomnieć o zapięciu
roweru na kłódkę? Nic dziwnego, że go ukradli, jak można
być tak nieodpowiedzialnym!”

*
* Groźby: „Jeśli nadal będziesz zapominać o swoich

obowiązkach, to ja zacznę zapominać o kieszonkowym!”

* Rozkazy: „Natychmiast wyłącz telewizor i siadaj do lekcji”
* Ostrzeżenia: „Ostrzegam cię, jeśli zaczniesz się zadawać z
tymi chłopakami, skończy się to kłopotami”

* Męczeństwo: „ Prosiłam cię o jedną rzecz, ale nawet to dla
ciebie za dużo, tak się dla ciebie poświęcam, a ty mi tak
dziękujesz”
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*
* Porównywanie: „Gdybyś zachowywał się jak twoja siostra,
może byłbyś wtedy bardziej lubiany”

* Przepowiadanie przyszłości: „Jeśli dalej będziesz tak
postępować, niczego nie osiągniesz”

* Samospełniające się proroctwo

*
* Zacznij dokonywać rozróżnienia między aprobatą a

tolerowaniem różnych zachowań, np. możesz zgodzić się
na styl ubierania, bez zachęcania do niego

* Nie próbuj „kumplować” się z dzieckiem – daj mu odczuć,
że to ty jesteś dorosły, nastolatek potrzebuje twojej
opozycji

* Zamiast nakazów, zakazów i innych nieskutecznych metod
wpływu, pomóż twojemu dziecku samodzielnie myśleć,
stawiaj przed wyborami, towarzysz w podejmowaniu
decyzji, daj poczuć czym jest odpowiedzialność
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*
* Respektuj potrzebę prywatności i własnej przestrzeni
dziecka, szanuj jego tajemnice, szuflady, pamiętniki,
maile

* Bądź zainteresowany tym z kim, gdzie i jak spędza czas
wolny twój nastolatek

* Korzystaj z poczucia humoru – często to najlepszy sposób
na zyskanie przychylnego spojrzenia nastolatka, pokazuj
dystans do siebie, napiętej atmosfery, własnych
niedociągnięć

*
* Włączaj nastolatka do rodzinnych dyskusji i problemów, pozwalaj
współdecydować, wyrażać własne zdanie, uzasadniać je, gdy
propozycje dziecka są nie do przyjęcia, doceń udział w dyskusji i
jasno wyjaśnij dlaczego jego pomysł został odrzucony

* Bądź konsekwentny i szczery – mów jasno, najlepszy jest:
1. Jasny zakaz („nie zgadzam się na twój wyjazd”)
2. Pełne życzliwości przyzwolenie („możesz jechać, baw się dobrze”)
3. Otwarty wybór („sama zdecyduj, co jest dla ciebie ważniejsze,
wyjazd czy obietnica złożona przyjaciółce”)
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*
* Bądź wiarygodny i uczciwy – w wieku dorastania dzieci są
szczególnie wyczulone na jakiekolwiek przejawy fałszu i
hipokryzji rodziców

* Opisuj problemy, zachęcając nastolatka do wzięcia udziału w
ich rozwiązaniu

* Opisuj jak się czujesz zamiast atakować (np. „Aniu, jestem

rozczarowana myślałam, że wrócę do posprzątanej kuchni”
lub „kiedy się tak do mnie odnosisz, coś się we mnie zamyka i
nie mam ochoty dalej robić z tobą zakupów, ani rozmawiać”)

*
* Proponuj wybór alternatywny (jedną z dwóch, akceptowanych przez
ciebie opcji), np. „Możesz pójść na obiad w tej koszulce z dziurami,
ale założysz na nią bluzę, albo wybierzesz jakąś koszulę w całości,
co wolisz?”

* Zamiast kazań wykorzystuj karteczki np. „Zaraz narobię na dywan,
Fafik” lub mów to jednym słowem, np. „Marcin, śmieci”

* Zamiast wytykać złe zachowania nastolatka, mów jasno o swoich

oczekiwaniach i wartościach, np. „Wychowuje was tak, abyście
szanowali innych, powiedz bratu o co ci chodzi nie poniżając go”.
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*
* Zaskocz swoje dziecko np. Naśladuj marudzenie lub

zacznij rozglądać się po pokoju poszukując zgubionego
dobrego nastroju

* Korzystaj z poczucia humoru – np. „Wynalazłam detektor
brudnych szklanek, sprawdźmy ile jest ich w twoim
pokoju.”

* Literatura:
* Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red. nauk.), (2003), Psychologia rozwoju
człowieka tom 2, Warszawa, PWN

* Lantieri,L. (2009), Rozwój inteligencji emocjonalnej Twojego dziecka.
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