
            
            Rodzice! zachęcam Państwa do przeczytania artykułu 

            ADOLESCENCJA CZYLI DOJRZEWANIE 
       to trudny okres, który charakteryzuje się intensywnymi zmianami we 
wszystkich płaszczyznach rozwoju. Dotyczą one sfery psychicznej, 
biologicznej (przeobrażenia w wyglądzie i budowie ciała) oraz społecznej. 
Adolescencja jest ważnym etapem w życiu każdego człowieka. Obejmuje 
okres pomiędzy dzieciństwem a wiekiem dojrzałym.
       Dzieli się na dwie fazy:
                                      a) od 11 do 16 lat,
                                      b) od 16 do 20 lat .
      Wielu psychologów i socjologów uważa ten czas za okres przejściowy,
który niesie ze sobą niespodziewane możliwości, ale również konflikty i 
zagrożenia.
       
                       Szanowni rodzice - dobrze wiedzieć

Nie ma jednego uniwersalnego modelu, który da się zastosować
w rozmowie z każdym nastolatkiem. Nasze dzieci są indywidualno – 
ściami, są jednak  zasady, o których warto pamiętać.

Nie podnoś głosu. Twój krzyk to dla dziecka sygnał, że mu nie pomo -
żesz. 
       
Najpierw wysłuchaj. Pozwól mu przedstawić swój punkt widzenia. Nie 
przerywaj komentarzami. 

Zadawaj pytania. Jeśli widzisz, że dziecko ma problem z odpowiedzią, 
nie nalegaj. Może za kilka minut będzie gotowe ci odpowiedzieć. 
Naciskając, tylko je zniechęcisz. 

Nie musisz się zgadzać z tym, co nastolatek mówi, ani ulegać 
wszystkim jego prośbom i naciskom. Nie pozwól, by tobą manipulo - 
wał. Ale pamiętaj o argumentach. Unikaj słów: "Zabraniam ci i koniec". 
Rozmawiaj spokojnie. "Rozumiem cię, ale...", "Podobają mi się twoje 
argumenty, jednak mnie nie przekonałeś, wrócimy do tej rozmowy za 
rok". 



Jeśli czegoś dziecku zabraniasz, uzasadnij dlaczego. Przyznaj: 
"Martwię się o ciebie. Nie chce cię puścić na ten koncert, bo nie jestem 
w stanie zapobiec temu, co może cię tam spotkać". Dziecko poczuje, że 
się o nie troszczysz. Może zaproponuj, że je na ten koncert zawieziesz
 i odbierzesz. 

Zadziw trochę swoje dziecko, zaskocz. Potraktuj problem z humorem.
Rozładuj napięcie, niech dziecko wie, że ma fajnego rodzica. 

Nie mów: "Ja w twoim wieku, to...", ani "Mnie było gorzej, ty masz 
wszystko" - to na nic. Lepiej zabierz dziecko na zakupy, pokaż, ile coś 
kosztuje i jak długo trzeba na to pracować. 

Nie wygłaszaj wykładów, ani nie zwracaj się jak do malucha. Traktuj 
dziecko jak partnera. Tłumacz w sposób prosty, zrozumiały. 

Nie bagatelizuj i nie ośmieszaj gustu, sympatii i potrzeb nastolatka.
Co z tego, że chodzi w porwanych dżinsach? Co z tego, że słucha 
muzyki, która ci się nie podoba? Przypomnijmy sobie, jak ty się w tym 
wieku ubierałaś, jakiej muzyki słuchałaś, jak ozdabiałaś swój pokój. 

Unikaj bezwzględnych zakazów i nakazów."Nie, bo nie i już". Nie 
dziwmy się, że dziecko nie będzie się do nich stosować. Wszystko, co 
robimy na siłę, rodzi bunt, także u dorosłego. 

Nie trzymaj dziecka pod kloszem, żeby ochronić je przed złem tego 
świata. Nastolatek musi poznać reguły dorosłego świata. Masz mu 
o nich opowiedzieć i pomóc, żeby pierwsze doświadczenia w tym 
świecie nie stały się dla niego traumatycznym przeżyciem. 

Odbieranie dziecku przyjemności. Stop! Trochę zrozumienia. 
Przecież my też ich potrzebujemy, a cóż dopiero zestresowany 
nastolatek. 

Przerzucanie naszych niespełnionych marzeń i planów na dziecko. 
Nie wysyłaj nastolatka na kurs dla płetwonurków (jeśli tego nie lubi) 
dlatego, że tobie nie było to dane. Wsłuchaj się w jego potrzeby, pozwól 
mieć własne pasje. 

Nastolatka należy traktować poważnie. Ale nie oznacza to, że mamy 



np. zrzucać na niego ciężar opieki nad młodszym rodzeństwem, ani 
wymagać decyzji jak od dorosłego. 

Dopuszczenie głosu nastolatka w sprawach rodzinnych (gdzie 
pojechać na wakacje, jakie meble kupić itd.) to dobry sposób na 
pokazanie, że się z nim liczymy. W zaufaniu jest wielka siła 
zobowiązująca do odpowiedzialności. Postępując mądrze, mamy 
szansę na stworzenie silnych, autentycznych więzi, które zaowocują w 
przyszłości. 

     Zachęcam do przemyślenia;   ,, Co chcieliby Państwo zmienić 
               w postępowaniu ze swoimi nastoletnimi dziećmi? ”.
            
                                                                                  
                                                                                 Pozdrawiam 

                                                                  wychowawca -  Ewa Stefańska

                                                                                                           E.S


