
Trudny kontakt z nastolatkiem 

 

Dobry dotychczas uczeń nagle przestaje się uczyć, dotąd grzeczny i spokojny – nagle zaczyna 

szaleć i eksperymentować. Z dnia na dzień potrafi przechodzić od euforii do rozpaczy i jest w tych 

emocjach charakterystycznie egocentryczny. I obok trudnych zmian w wyglądzie zewnętrznym 

pojawia się kluczowe pytanie: kim jestem?                                                                                                

Bycie nastolatkiem to bardzo trudne „bycie”. Zarówno dla samego zainteresowanego, któremu 

upadają dawne wzorce, który stojąc przed trudnymi wyborami musi poszukiwać nowych wartości                 

i kształtować swoją tożsamość, jak również dla jego rodzica, który ma zazwyczaj poczucie utraty 

kontaktu z dzieckiem i ciągłego niezrozumienia jego zachowań. Tendencje nastolatków do zamykania 

się w sobie czy bronienia swojej prywatności powodują, że wzmaga się lęk rodziców o dziecko. Muszą 

oni radzić sobie m.in. z utratą autorytetu i notorycznymi zarzutami braku tolerancji i sztywności 

myślenia. 

Nastolatek buntuje się – przeciwko temu co do tej pory akceptował i przyjmował bezkrytycznie. Teraz 

już nie dorosły jest autorytetem, teraz staje się nim grupa rówieśnicza. I niestety, bardzo często „styl” 

grupy przyciąga właśnie zachowaniami związanymi z odrzuceniem autorytetu osób dorosłych. Brak 

dojrzałości emocjonalno-społecznej uniemożliwia nastolatkowi wyraźne odgrodzenie się od grupy 

rówieśniczej. Brnie on w zachowania prezentowane i akceptowane przez grupę, nie do końca 

rozumiejąc własne motywacje. Dodatkowo jedną z podstawowych potrzeb dziecka w tym czasie jest 

potrzeba afiliacji – czyli społecznej akceptacji i uznania. Wiąże się to z boleśniejszym odczuwaniem 

porażek czy krytycznych uwag. Samoobserwacja i informacje płynące z zewnątrz stają się dla 

nastolatka podstawą do budowania samooceny. Dlatego tak ważna jest rola osoby dorosłej. 

Nastolatek nie zastanawia się w jaki sposób jego bieżące decyzje i zachowania wpłyną na jego 

przyszłe życie. On żyje „tu i teraz”, próbując przetrwać i poukładać siebie od nowa. Bycie dorosłym to 

przede wszystkim bycie odpowiedzialnym za siebie, własne decyzje, wybory i zachowania oraz za 

innych. Uczenie tego nastolatków jest niezbędne do kształtowania ich charakterów i osobowości.  

Aby oddziaływania wychowawcze były jak najbardziej skuteczne trzeba zadbać o dobrą 

komunikację. Trzeba słuchać, rozmawiać a nie „przemawiać”, szanować zdanie dziecka nawet, jeśli 

nasze poglądy są odmienne. Porozumienie z nastolatkiem jest trudne – ale możliwe. Warto spojrzeć 

na komunikację z perspektywy nastolatka. Bo jak on zazwyczaj to widzi? – rodzic tylko poucza, 

ocenia, daje rady i zawsze wie lepiej, nie interesuje go co ja czuję. Nastolatek szybko uczy się 

„rodzicielskich” zasad komunikacji – o co może poprosić, o czym nie mówić i zachować dla siebie aby 

nie mieć problemów. Przestaje mówić otwarcie o swoich potrzebach, emocjach, obawach czy 

przemyśleniach. 

Chcąc by rozmowa z nastolatkiem była jak najbardziej efektywna, komunikaty powinny być 

formułowane jasno i zrozumiale, bez rozkazywania i obrażania. Każdy powinien mieć prawo do 

zadawania pytań i otrzymywania na nie odpowiedzi. Nastolatek, choć zazwyczaj stwarza pozory, że 

na niczym mu nie zależy, potrzebuje dorosłego. Potrzebuje od niego takich komunikatów i zachowań, 

które pomogą mu dorastać, pozwolą prosić o pomoc i wsparcie, wyrażać sprzeciw, wątpliwości, 

mówić o swoich potrzebach i marzeniach, wyrażać emocje (również te negatywne). Oczekuje, że 

będzie mógł wyjaśnić swoje stanowisko i tego samego spodziewa się po rodzicu. Nastolatek chciałby 



mieć obok siebie dorosłego, który będzie otwarty, cierpliwy, rozumiejący trudności i jasno 

formułujący swoje opinie. Takiego, który będzie rozumiał jego potrzeby i doceniał drzemiący w nim 

jeszcze głęboko potencjał.  

Relacje dzieci z rodzicami w tym trudnym okresie zazwyczaj mają charakter konfliktowy. 

Jednak zawsze należy pamiętać, że mimo wszystko to więź emocjonalna  i porozumienie (w tym 

czasie najczęściej wypracowywane z trudem) stanowi o sile rodziny. 

Żeby ułatwić sobie przejście przez okres dorastania dziecka, rodzicu: 

• bądź cierpliwy – zmiany w zachowaniu dziecka trochę potrwają;  

• bądź elastyczny w stawianiu wymagań – dyskutuj i negocjuj ale nie wykonuj zadań za dziecko; 

• stawiaj jasne granice w sprawach ważnych ale naucz się ustępować w sprawach błahych; 

• dostosuj metody wychowawcze tak aby nauczyć nastolatka samodzielności i odpowiedzialności; 

• spróbuj zmienić relacje z dzieckiem na bardziej partnerską; 

• obserwuj i znajdź troszkę czasu by codziennie pobyć i porozmawiać ze swoim nastolatkiem; 

• jeśli nie akceptujesz jego przyjaciół porozmawiaj z nim, powiedz, które ich zachowania Cię 

niepokoją. 

I najważniejsze: kiedy te nieuniknione konflikty nastąpią – wyciągaj wnioski z niepowodzeń i pod 

żadnym pozorem się nie zniechęcaj. 
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