1

SUPORT DE CURS

2

Proiect Erasmus +: „De vorbă cu adolescentul meu”
Proiect nr. 2019-1-RO01-KA204-063050

Partneri
• ZIVAC Group Central srl – București, România
• Liceul Tehnologic nr. 1 – Alexandria, România
• Asociația Părinților de la Liceul Tehnologic nr. 1 – Alexandria, România
• Rivensco Consulting ltd – Paphos, Cipru
• International Institute of Applied Psychology and Human Sciences –
Bologna, Italia

„Acest proiect (proiectul nr. 2019-1-RO01-KA204-063050) a fost finanțat cu sprijinul
Comisiei Europene. Această publicație reflectă numai părerile autorului și Comisia nu poate fi
făcută responsabilă pentru nicio utilizare care poate fi făcută din informațiile conținute de
aceasta."

3

Cuprins

Pagina

Informații proiect

3

Tabl cu cuprins

4

Introducere

7

1.

Capitolul I – Schimbări care apar în adolescență

8

1.1.

Adolescență și pubertate

8

1.2.

Adolescența, creierul și hormonii

9

- Exercițiu 1

10

1.3.

Hormonii feminini

12

1.4.

Hormonii masculini

13

- Exercițiu 2
1.5.

14

Când devin adolescenții adulți? Deci, când și cum se termină 15

adolescența?
- Exercițiu 3
1.6.

Un nou corp
- Exercițiu 4

16
17
18

1.7.

Cunoaște, încearcă

19

1.8.

Schimbări la nivelul creierului

20

1.9.

Cortexul frontal și sistemul limbic

24

- Exercițiu 5

25

1.10. Dopamina și sistemul de recompensare

26

4

1.11. Sexualitatea

30

1.12. Grupul și familia

30

1.13. Rolul familiei

31

2.

Capitolul II – Comportament riscant.

32

2.1.

Patologii ale adolescenței

32

2.2.

Schimbări psihice și sociale

34

2.3.

Care sunt comportamentele riscante?

35

2.4.

Gestionarea comportamentului riscant

40

- Exercițiu 6

41

2.5.

Semne frecvente în ceea ce privește comportamente riscante 42

3.

Capitolul III – Comunicarea cu adolescentul

45

3.1.

Cum îi puteți ajuta pe adolescenții dumneavoastră

45

- Exercițiu 7
3.2.

Cele 12 atitudini
- Exercițiu 8

3.3.

48
49
52

Iată ceea ce puteți face ca adolescentul dumneavoastră să 53

simtă că este ascultat și protejat
3.4.

Cum se trasnformă o comunicare negativă într-o comunicare 55

pozitivă
3.5.

Stiluri educaționale
- Exercițiu 9

56
58

5

3.6. Stima de sine

59

3.7. Reguli pentru echilibrarea stimei de sine

61

- Exercițiu 10
3.8. Dezvoltarea unei comunicări eficiente cu adolescentul

6
63

3.9. Cum puteți să înțelegeți dacă adolescentul dumneavoastră 65
poate avea probleme
3.10. Cum să creați un mediul pozitiv

67

3.11. Emoții în adolescență

68

3.12. O comunicare bună cu adolescentul dumneavoastră

72

3.12. Aplicarea celor 7 C din comunicare

77

IV.

79

Bibliografie

6

Dragi părinți
Probabil de multe ori v-ați întrebat unde a dispărut copilul dumneavoastră
cuminte, ascultător, educat și cine este „extraterestrul” care i-a luat locul atunci
când a devenit adolescent. V-ați supărat frecvent și ați considerat că nu vă mai
ascultă, că a devenit pe neașteptate ignorant, neascultător, că nu vă mai vorbește,
că nu îl mai interesează nimic din ce se întâmplă acasă. Adolescentul
dumneavoastră a devenit un necunoscut! Care vă face să vă temeți de viitor, care
vă face de rușine față de prieteni, care nu ascultă nici un cuvânt din ce îi spuneți.
Dar lucrurile nu stau chiar așa. Adolescentul dumneavoastră este plin de frici, de
neliniști, de emoții și trăiri care îl copleșesc, de necunoscute și incertitudini.
Adolescentul dumneavoastră suferă mult, poate mai mult decât dumneavoastră,
se simte neînțeles și neacceptat. Acest ghid este menit să creeze o punte între
părinți și adolescenți, astfel încât să vă fie mai ușor să îi înțelegeți pe adolescenții
dumneavoastră.

Cine esți și ce ai
făcut cu
adolescentul meu?

Așadar să urmărim împreună câteva dintre schimbările majore care pot
apărea atunci când un copil trece în faza de preadolescență și cea de adolescență.
Adolescența este acea perioadă lungă, complexă și, în același timp, extraordinară
de tranziție de la copilărie la maturitate, caracterizată prin numeroase schimbări.
Această fază a vieții este încă înconjurată de mituri care o descriu ca o perioadă
întunecată și incontrolabilă din cauza hormonilor și a absenței maturității. Este
adevărat, adolescenții se comportă într-un mod bizar, aparent inadecvat, tind să
adopte comportamente riscante.
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I.

SCHIMBĂRI CARE APAR ÎN ADOLESCENȚĂ
1. 1. Adolescență și pubertate

Între copilul care a fost și adultul care va fi adolescența este o perioadă de
tranziție în care apar mari schimbări fizice și psihologice. Băieții se dezvoltă,
ajung la maturitate sexuală și își formează modul de a fi și ideile. Aceste
transformări se întâmplă destul de repede și tind să intrige și să sperie în același
timp. Schimbările psihologice apar de preferință în cadrul grupului de prieteni, în
timp ce familia rămâne în fundal ca suport fundamental, dar nu mai este ca
singurul punct de referință, își pierde practic rolul central pentru adolescent. Ca
urmare adolescența este o fază a vieții caracterizată de multe schimbări și o mare
instabilitate. Aceste schimbări nu sunt doar fizice, ci afectează și aspectele
psihologice, abilitățile de gândire și comportamentul. Cuvântul adolescență
derivă din cuvântul latin adolescere, care înseamnă „a crește”.
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1.2. Adolescența, creierul și hormonii
Dar ce înseamnă pentru un copil să crească?
Când începe adolescența și când se termină?

Hormonii sunt cei care gestionează toată sau aproape toată biologia
noastră. În mod obiectiv, este așa! Totul începe de la concepție, în timpul vieții
intrauterine efectul hormonilor afectează creșterea și dezvoltarea organelor, care
permit dezvoltarea bărbatului sau a femeii din specia noastră. În jurul vârstei de
8-10 ani declanșatorii pubertății încep marile schimbări, iar cele biologice
reprezentative pentru perioada adolescenței încep în jurul vârstei de 13-15 ani.
Un eveniment important din punct de vedere biologic pe care fiecare dintre noi
l-a trăit în persoană și poate indirect cu copiii lor. Uși trântite, discuții, țipete sau
tăceri pe o perioadă mare de timp. Acestea sunt câteva dintre modurile în care
tinerii se pot exprima. Adolescența la unii băieți formează, într-adevăr, starea de
spirit, reactivitatea, modul de a se comporta, dar o mare parte din acest
comportament depinde în mare măsură de hormonii sexuali care acționează
pentru a modela creierul băiatului sau al fetei.
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Exercițiu 1
Empatie: A vă pune în pielea adolescentului este important să înțelegeți
poziția sa având în vedere trăirile pe care le are determinate de schimbările care
au loc
• Așezați-vă pe canapea alături de un coleg de curs așa cum ați sta cu
adolescentul dumneavoastră. Colegul va juca rolul adolescentului.
• Cereți-i să vorbească despre trăsăturile fizice pe care le are
• Faceți o comparație între ce credeți dumneavoastră despre cum arată
colegul de curs și ce expune acesta
• Notați diferențele
• Rețineți că adolescentul dumneavoastră se vede diferit de ceea ce vedeți
dumneavoastră

Evoluția neuroendocrină a adolescenței nu este rezultatul a ceea ce se
întâmplă în termeni hormonali în acel moment sau a ceea ce a fost activat cu o
săptămână înainte, ci este rezultatul unei căi evolutive condiționată de momentul
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hormonal care are loc pe parcursul mai multor ani. De fapt, adolescența este faza
finală a creșterii funcționale a unui organ, creierul, care adesea în timpul
adolescenței poate suferi și de unele afecțiuni fiziopatologice, chiar grave,
inclusiv diverse tulburări mentale, schizofrenie, tulburări de alimentație până la
dependența de droguri. De fapt, creșterea nivelului de hormoni în perioada de
adolescență organizează circuitele neuronale în termeni funcționali.
În timpul adolescenței, mulți neuroni secretori de dopamină situați în zona
bazei creierului își cresc conexiunile sinaptice. Acești neuroni stau la baza
circuitului neuronal de „satisfacție” care se dezvoltă tocmai odată cu pubertatea
și adolescența. De asemenea, studiile arată că creierul fetelor evoluează înainte
de cel al băieților de aceeași vârstă în timpul dezvoltării pubertare, în special în
domeniile implicate în controlul emoțional, luarea deciziilor. Aceste evenimente
nu sunt atât de grave pentru perturbarea hormonală în sine, ci pentru ceea ce
suferă creierul chiar în perioada în care își finalizează dezvoltarea, într-o perioadă
în care este deosebit de receptiv și se organizează. Aceasta implică probabil
schimbări, chiar și permanente, în viitoarele capacități funcționale ale creierului.
De aceea creierul este foarte fragil din cauza maleabilității sale și a sensibilității
extreme la modificările hormonale. Prin urmare, băieții și fetele sunt diferiți din
punct de vedere genetic, dar multe dintre diferențele lor reale depind de modul în
care se realizează și se finalizează dezvoltarea lor, de modul în care condițiile de
mediu interferează cu maturizarea creierului prin mediul hormonal.
Schimbările în organism care apar în timpul adolescenței sunt foarte
marcante atât la băieți, cât și la fete. Ele apar treptat și sunt cauzate de acțiunea
anumitor substanțe, hormonii sexuali, produși de unele glande din corpul uman.
De obicei, fetele încep să producă hormoni sexuali la vârsta de 11-12 ani, băieții
puțin mai târziu, între 12 și 13 ani. Hormonii sexuali inițiază o serie de
evenimente fizice și transformări, cum ar fi creșterea în înălțime, care pregătește
corpul copilului pentru dezvoltarea sexuală reală. Dar să vedem în detaliu ce se
întâmplă.
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1.3. Hormonii feminini

La fete, cei mai abundenți hormoni sexuali sunt estrogenii. Acestea sunt
responsabili de creșterea volumul sânilor. Cu toate acestea, sunt produși și alți
hormoni, inclusiv androgeni, care sunt responsabili pentru creșterea părului
pubian și la subraț (și, de asemenea, sunt responsabili de acele coșuri enervante
care deseori distrug fața: acneea). Dezvoltarea sânilor și părul pubian se numesc
caracteristici sexuale secundare (caracteristicile sexuale primare sunt organele
genitale) și aspectul lor precede dezvoltarea sexuală. În timpul adolescenței, se
atinge maturitatea sexuală și, prin urmare, capacitatea de reproducere. Fetele au
prima menstruație, o scurgere de sânge din uter care se repetă în fiecare lună și
este legată de producția ciclică a unei celule de către ovar, organul genital
feminin, celulă numită ovul și care împreună cu spermatozoidul de la băiat poate
duce la apariția unui copil. Aceste evenimente se datorează producerii diferitelor
tipuri de hormoni sexuali, a căror concentrație variază pe parcursul lunii. În
primele câteva luni sau ani, menstruația poate fi foarte neregulată, atât în ceea ce
privește cantitatea de sânge pierdută, cât și numărul de zile care trec între un ciclu
și altul; pot fi, de asemenea, destul de dureroase.
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1.4. Hormonii masculini

La băieți, hormonii produși în cantități mai mari sunt androgenii, care
determină creșterea înălțimii și a musculaturii, scăderea tonului vocii, creșterea
volumului penisului și a testiculelor (glandele genitale masculine) și ejacularea,
adică emisia lichidului care conține celulele seminale masculine - spermatozoizii
- care se formează în testicule.
Maturitatea sexuală este astfel finalizată. Aceasta înseamnă că atât băieții,
cât și fetele pot avea deja copii. Maturitatea sexuală are loc înainte de maturitatea
culturală și socială. Tendința de a prelungi studiile întârzie intrarea în viața
profesională și acest lucru, la rândul său, amână sfârșitul adolescenței. Până acum
câteva secole - sau chiar astăzi, în alte societăți decât a noastră - dezvoltarea
sexuală a fost mai mult sau mai puțin contemporană cu intrarea în viața
profesională, asumarea responsabilităților și formarea unei familii. De asemenea,
vârsta menstruației de-a lungul secolelor a scăzut de la aproximativ 17 ani la 11 12 ani, actual. Și până în secolul trecut nu era neobișnuit ca o fată să se
căsătorească pe la 17 ani. Distanța care există astăzi între momentul în care corpul
omului devine adult și când mintea devine îi poate duce la confuzie pe tineri,
astfel se simt foarte îndepărtați de un trecut recent, când erau copii, însă nu
suficient de mari și de puternici ca adulți.
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Exercițiu 2
Ascultați cu atenție adolescentul dumneavoastră fără a-l întrerupe sau
anticipa când vorbește, când se enervează, când vă împărtășește secrete, lăsați-l
să vorbească ascultând cu atenție. În acest fel veți clarifica faptul că sunteți cu
adevărat interesați să-l ascultați și să-l înțelegeți. Apoi puteți rezuma ceea ce a
spus, spuneți-i părerea și de ce gândiți așa.
• Așezați-vă pe canapea alături de un coleg de curs așa cum ați sta cu
adolescentul dumneavoastră. Colegul va juca rolul adolescentului.
• Colegul va începe să vorbească și să povestească ceva
• Ascultați până când termină tot, cel puțin 10 minute, fără să îl întrerupeți
deloc
• După ce colegul a terminat de vorbit, mulțumiți-i
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1.5. Când devin adolescenții adulți? Deci, când și cum se termină
adolescența?

Nu există un răspuns precis la această întrebare. Din punct de vedere fizic,
creșterea se încheie în jur de 18 - 20 de ani. Prin urmare, începutul maturității ar
putea fi plasat în jurul acestei vârste. Dar asta nu înseamnă că tinerii cu vârste
cuprinse între 18 și 20 de ani sunt întotdeauna complet autonomi și independenți,
că nu mai trebuie să fie ajutați și îndrumați de familie și societate în diferite
aspecte ale vieții lor. Mai mult, trebuie spus, de asemenea, că în realitate un băiat
care tocmai a terminat școala sau care merge la universitate trebuie să se preocupe
mult de ceea ce face, cum ar fi costul chiriilor sau dificultatea de a găsi un loc de
muncă sau de a-l schimba. Șederea prelungită în familii, prin urmare, pe de o
parte, oferă copiilor mai mult timp pentru a se maturiza, pe de altă parte, face ca
această maturizare să fie întârziată. Rolurile în cadrul familiei tind să se schimbe
mai puțin rapid decât viteza schimbărilor adolescenților; de multe ori părinții nu
pot ține pasul cu fluctuațiile constante tipice acestei epoci. Îi văd pe adolescenți
că uneori manifestă comportamente mai copilărești (cum ar fi cererea de
îmbrățișări și mângâieri, cereri de ajutor la teme, declarații de incapacitate de a
face lucruri mai simple) și alteori manifestă comportamente ale adulților
(activitate sexuală, angajament politic, asumarea responsabilității, îmbunătățirea
fizică).
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Exercițiu 3

Acceptați adolescentul așa cum este, genial sau mediocru, este copilul
dumneavoastră. Cu cât îi cereți mai mult să fie într-un anumit mod, cu atât mai
probabil va fi mediocru sau nefericit dacă acel mod de a fi este departe de dorința
sa.
• Așezați-vă pe canapea alături de un coleg de curs așa cum ați sta cu
adolescentul dumneavoastră. Colegul va juca rolul adolescentului.
• Se va descrie pe el și comportamentul său
• Spuneți cu voce tare după fiecare frază a colegului de curs: Te accept
pentru ceea ce dorești să fii, dar nu cu indiferență sau toleranță ci cu
dragoste.
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1.6. Un nou corp

Am vorbit, dar numai din punct de vedere fizic, de furtuna hormonală care
caracterizează adolescența. Transformările care au loc în corpul copiilor, totuși,
merg mână în mână cu alte transformări, sau chiar le provoacă. Maturitatea
corpului și capacitatea de a-l folosi în scopuri reproductive pot fi copleșitoare.
Uneori schimbările sunt atât de rapide și atât de mari încât poate fi greu pentru
un adolescent să se recunoască în oglindă. Ar putea simți că nu își poate controla
corpul în evoluție și că este aproape un străin. Unora li se pare foarte greu să
renunțe la aspectul de copil, atât de mult, încât încearcă să mascheze
caracteristicile sexuale secundare. În schimb, alții le pot evidenția pentru a arăta
tuturor transformările care au avut loc. Cu toate acestea, toți adolescenții sunt
fascinați de această nouă dimensiune care este corpul sexual și încearcă să se
familiarizeze cu el, să îl înțeleagă, să-l exploreze. Perioada de adolescență, de
maturitate sexuală (pubertate)se caracterizează prin transformări fizice, neuro
hormonale și psihice prin care corpul unui copil devine un corp adult capabil să
se reproducă. În această fază începe activitatea glandelor sexuale. Diferențele
dintre băieți și fete înainte de pubertate sunt limitate la organele genitale. Cu toate
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acestea, în timpul pubertății, se dezvoltă alte diferențe, care includ: pentru fete
începutul ciclului menstrual, creșterea părului axilar și pubian, pentru băieți
modificare vocală (vocea devine mai groasă) creșterea părului pubian și facial,
erecții. Toate aceste transformări se întâmplă rapid. Până la vârsta de 17 ani,
adolescenții pot fi deja bărbați și femei tineri, mai înalți și mai robuști decât
părinții lor și capabili să aibă ei înșiși copii. Viteza acestor schimbări la unii
adolescenți poate provoca îngrijorare cu privire la transformarea cu care se
confruntă și la aspectul lor. Necunoscând că acest proces variază în funcție de
caracteristicile individuale (de exemplu, sex) și de factorii externi (nutriție), ei se
pot simți îngrijorați, mai ales dacă astfel de modificări apar mai devreme sau mai
târziu decât la colegii lor. În adolescență, alături de schimbările fizice radicale, se
accentuează și capacitatea de introspecție, adică comparația cu colegii de aceeași
vârstă devine mai intensă și toată lumea tinde să se compare cu un model fizic
considerat ideal. Mulți adolescenți se simt nemulțumiți de aspectul lor exterior,
au tendința de a nu se accepta pe ei înșiși, chiar și fără motiv, și simt că nici nu
sunt plăcuți de alții.

Exercițiu 4

Arătați adolescentului că este ascultat. Atunci când adolescentul vă
vorbește se va simți bine dacă îl ascultați, folosindu-vă de cuvinte și de gesturi.
• Așezați-vă pe canapea alături de un coleg de curs așa cum ați sta cu
adolescentul dumneavoastră. Colegul va juca rolul adolescentului.
• Atunci când colegul vorbește zâmbiți, dați din cap afirmativ, mângâiați-l
• Folosiți și cuvinte ca și: aha, interesant, înțeleg
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1.7. Cunoaște, încearcă
Poate că cel mai important lucru pe care adolescenții îl caută cu aceste
contacte este cunoașterea, încrederea în noul corp în care se află, pentru a-l
înțelege mai bine, caută și ceva în corpul prietenilor lor. Fetele își compară, de
exemplu, sânii, picioarele sau pielea; băieții, organele genitale, mușchii sau
înălțimea. În același timp, ei încep să se intereseze de indivizii de celălalt sex.
Primele iubiri sunt uneori secrete, deoarece teama de a fi respins îl poate face
timid și incomod pe adolescent; preferăm să trăiască experiența iubirii în fantezie.
Este un mod de a se pregăti. În alte cazuri, totuși, este vorba despre iubiri trăite
foarte intens, apar primele experiențe de cuplu și primele experiențe sexuale.
Uneori, din păcate, acestea sunt experiențe dezamăgitoare și, în unele cazuri,
acest lucru depinde tocmai de faptul că adolescentul este încă prea ocupat
încercând să se înțeleagă pe sine și corpul său pentru a se putea îngriji cu adevărat
de celălalt.
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1.8. Schimbări la nivelul creierului

Dezvoltări importante apar în celulele creierului în timpul adolescenței,
adesea legate și de modificările hormonale.
Principalele schimbări se referă la:
• sistemul limbic, zona responsabilă de procesarea plăcerii, a răspunsurilor
emoționale și a reglării somnului
• cortexul prefrontal, zona creierului responsabilă de așa-numitele funcții
executive: luarea deciziilor, organizarea, controlul impulsurilor și planificarea
pentru viitor.
Științele psihologice și sociale au cercetat cauzele acestor comportamente
în schimbările hormonale și în contextul cultural; adolescentul a fost descris ca
suferind, violent, antisocial. În zilele noastre este posibil să se dea o explicație
mai complexă și mai completă fenomenului adolescenței, care ia în considerare
și schimbările care apar în creier. Achizițiile recente din domeniile
neurofiziologice și neuroștiințifice ale dezvoltării creierului arată că există motive
neurologice precise la baza comportamentelor tipice ale adolescenților. Luând în
considerare aceste aspecte ale creșterii adolescenților ne permite să nu
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stigmatizăm adolescenții, să construim relații eficiente cu aceștia și să investim
în ei, deoarece în această fază sunt deosebit de receptivi și plastici. Prin urmare,
prin descoperirea mecanismelor funcționării creierului este posibil să înțelegem
pe deplin motivele comportamentelor adolescenților și să le putem citi într-un
mod mai funcțional.
Așadar, schimbările cerebrale au ca rezultat apariția a patru caracteristici
mentale: explorare creativă, intensitate emoțională mai mare, implicare socială,
căutarea noutății.
• Explorarea creativă: în adolescență cucerirea gândirii formale îi permite
adolescentului să raționeze într-un mod abstract, aceste noi abilități de gândire și
raționament permit adolescenților să fie inovatori și creativi.
• Intensitate emoțională mai mare: în același timp există o intensificare a
emoțiilor care conferă adolescentului vitalitatea tipică acestei grupe de vârstă, dar
care poate fi menținută pe tot parcursul vieții.
• Implicare socială: tinerii experimentează abilități și relații. Grupul de
egali devine fundamental, adolescenții își creează propria identitate prin celălalt
care devine o oglindă în care să-și revizuiască temerile și nedumeririle. Legăturile
care sunt create la această vârstă ar putea deveni o rețea de sprijin pentru întregul
curs al vieții, dar în același timp, copilul dumneavoastră ar putea lua decizii și ar
putea avea comportamente periculoase doar pentru a obține aprobarea celorlalți.
• Căutarea noutății: în adolescență, în plus, impulsul spre satisfacție devine
puternic, deci spre descoperirea de noi experiențe care nu exclud nici măcar
comportamentele riscante.
Fiecare dintre aceste caracteristici are aspecte pozitive și negative și poate
implica riscuri sau beneficii în viața adolescentului.
Modificări neurologice și comportamentale ale adolescenților.
În timpul adolescenței, creierul se pregătește pentru o revoluție profundă.
Modificările structurale și funcționale apar în zonele cerebrale corticale și
subcorticale și aceste procese îmbunătățesc eficiența procesării informațiilor și
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viteza de comunicare a neuronilor. Ființa umană adultă are aproximativ 85 de
miliarde de neuroni în creier, aceste celule se formează și se descompun constant,
precum și așa-numitele sinapse sau conexiunile dintre ele. Încă de la naștere,
substanța cenușie și volumul creierului cresc, atingând un vârf de densitate la
sfârșitul copilăriei. Creierul în această fază este bogat în neuroni și sinapse, care
sunt totuși dezordonate și depășesc ceea ce este cu adevărat necesar. Pentru a
menține rețeaua cerebrală organizată și eficientă, începând de la pre-adolescență
până la vârsta de douăzeci de ani, începe un proces numit tăiere sinaptică care
elimină, până la sfârșitul adolescenței, 50% din sinapsele care s-au format în
timpul copilăriei, părăsind cele mai importante conexiuni și eliminarea celor care
nu mai par necesare. Creierul reacționează la modul în care concentrăm atenția
asupra activităților pe care le desfășurăm, selectând sinapsele pe care le folosim
cel mai mult. Cu cât se utilizează mai multe circuite se activează, cu atât se vor
întări mai mult, cu atât vor fi utilizate mai puțin probabil vor fi eliminate în
adolescență. Rezultatul este că între 20 și 25 de ani volumul de substanță cenușie
a scăzut, numărul sinapselor este aproape înjumătățit, dar sunt mai robuste,
ordonate și, prin urmare, funcționale.
S-ar părea o contradicție faptul că tocmai atunci când persoana are nevoie
de puterea sa maximă a creierului, se află sub o reducere atât de drastică a
conexiunilor nervoase. În realitate, este un fenomen care servește la îmbunătățirea
eficienței, frământările care se creează în creierul adolescentului vizează trecerea
de la un creier cu mulți neuroni slab conectați, la unul cu mai puțini neuroni,
integrat în circuite bine conectate. Cam așa se întâmplă atunci când se tunde o
tufă de trandafir, ramurile cele mai slabe sunt tăiate, astfel încât cele mai
importante pot deveni mai puternice. În același timp, dezvoltarea substanței albe
este finalizată în creierul adolescent, format din fibre care leagă zonele creierului
și sunt îmbogățite cu mielină. Mielina este o teacă izolatoare care acoperă axonii
(căile de comunicație) a neuronilor și care îmbunătățește eficiența conductivității
neuronale, făcând transmisia mesajelor mai rapidă. În timpul adolescenței,
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cantitatea de mielină aproape se dublează în unele regiuni ale creierului, făcând
propagarea mesajelor nervoase și mai rapidă, ca un tren de mare viteză. Aceste
procese care implică substanță cenușie și substanță albă permit îmbunătățirea
cognitivă rapidă. Aceste cunoștințe au repercusiuni importante asupra educației,
prevenirii și intervenției. Prin urmare, în această perioadă a vieții, creierul este
supus unei lucrări profunde de restructurare care îl face deosebit de adaptabil și
maleabil, motiv pentru care adolescența este definită ca a doua fereastră de
oportunitate. Este un moment de dezvoltare în care creierul este maxim plastic,
gata să primească stimuli și să răspundă optim. Adolescenții au o ocazie fantastică
de a învăța și ar trebui să fie esențial pentru ei să urmeze cât mai multe cursuri,
astfel încât să poată exploata pe deplin potențialul creierului. În același timp și
pentru aceleași mecanisme de dezvoltare a creierului, creierul adolescent este mai
fragil și mai vulnerabil. Expunerea la factori traumatici sau toxici poate avea cu
ușurință efecte negative în această fază a vieții. Unele studii arată, de exemplu, o
subțiere a cortexului cerebral în rândul adolescenților care abuzează de alcool
ceea ce ar duce la inhibarea multiplicării celulare.

23

1.9. Cortexul frontal și sistemul limbic
Diferite părți ale creierului uman au rate diferite de dezvoltare în timpul
creșterii. Cortexul prefrontal și în special cortexul dorsolateral este ultima zonă
corticală care atinge grosimea finală, în jurul vârstei de 30 de ani. Lobul frontal
este porțiunea cea mai anterioară a creierului, este mult mai mare la om decât la
alte specii și se ocupă de o serie de funcții cognitive la nivel înalt, funcții
executive, le permite adolescenților să gândească critic, să controleze impulsurile
și să inhibe unele atitudini inadecvate, să planifice evenimentele, să ia decizii
informate, să prioritizeze și să organizeze gândurile, să înțeleagă intențiile și
punctul de vedere al celorlalți. Toate abilitățile care par să lipsească la adolescenți
și care se îmbunătățesc pe măsură ce trec de această perioadă. Circuitele specifice
ale cortexului prefrontal stau la baza empatiei sau a capacității de a simți și a
recunoaște emoțiile altora, ceea ce permite oamenilor să ia în considerare relațiile
interpersonale. În mod similar, se dezvoltă și capacitatea de a se pune în locul
celuilalt și de a lua în considerare perspectiva celorlalți. Din aceste motive,
adolescenților le este greu să ia decizii bazate pe emoțiile altora și să ia în
considerare puncte de vedere diferite de ale lor. Practic, ultima parte a creierului
care se maturizează este cea implicată în acele abilități considerate mai „mature
și raționale” utile în special în situații noi în care utilizarea comportamentelor și
abilităților de rutină nu mai este suficientă. În schimb, o activitate mai mare are
loc în zonele limbice. Sistemul limbic include o serie de structuri subcorticale,
inclusiv amigdala, situată în cea mai adâncă și cea mai veche parte a creierului și
este responsabilă de reglarea emoțională și de reacțiile primitive și instinctuale.
Aceste dovezi explică izbucnirile de furie, comportamentele impulsive și stările
emoționale diferite, adică bucuria sau furia care se pot succeda de la un minut la
altul de care sunt cuprinși adolescenții. Așadar, în timpul adolescenței,
dezvoltarea creierului nu este încă completă și nu există o comunicare eficientă
între diferitele regiuni ale creierului, care pot permite luarea deciziilor prin
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cântărirea emoției și a rațiunii. În consecință, se întâmplă ca emoțiile să poată
apărea rapid și intens, fără ca funcțiile executive (cortexul prefrontal) să poată
„încetini” și să acționeze ca regulatori. Acesta este motivul pentru care
adolescenții par să fie conduși mai degrabă de acțiune decât de reflecție și de
emoție decât de rațiune.
Având în vedere acest lucru, adultul i-ar putea transmite adolescentului un
feedback onest, dar respectuos, să-l ajute să examineze ce a făcut pentru a
îmbunătăți data viitoare, să argumenteze cu el asupra posibilelor alternative
pentru rezolvarea unei probleme, contribuind la dezvoltare și evoluție. Adultul ar
trebui să-l ajute pe adolescent să traverseze această perioadă până când este
capabil să o facă singur, atunci când zonele prefrontale și limbice sunt bine
integrate și coordonate între ele și îi permit adolescentului să își dezvolte
capacitatea de a rezista și de a-și reveni după condiții de stres și dificultate.

Exercițiu 5

`

Oferiți soluții și nu critici. Adolescentul dumneavoastră va fi mai

receptiv dacă nu îl criticați.
• Așezați-vă pe canapea alături de un coleg de curs așa cum ați sta cu
adolescentul dumneavoastră. Colegul va juca rolul adolescentului.
• Colegul va expune o problemă
• Dați-i soluțiile care vă vin în cap
• Vorbiți ca și cu un egal
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1.10. Dopamina și sistemul de recompensare

Sistemul limbic din creierul adolescentului participă și la mecanismul de
recompensă. Sistemul de recompensă din punct de vedere anatomo-funcțional
este o structură complexă care își are originea în nucleele profunde ale creierului
și este distribuită în centrele creierului responsabile de comportamentul
motivațional și emoțional. Ori de câte ori există satisfacții, fizice sau psihologice,
sistemul de recompensă eliberează dopamină, o substanță (neurotransmițător)
foarte puternică care acționează ca un întăritor. Circuitul de recompensă
îndeamnă oamenii să adopte și să repete acele comportamente care le-au oferit
plăcere și declanșează mecanismul dependenței. În timpul adolescenței, nivelul
de bază al dopaminei este mai mic decât cel caracteristic altor vârste, în timp ce
eliberarea sa în raport cu experiențele este mai mare. Prin urmare, adolescenții se
simt plictisiți și caută experiențe noi, stimulatoare, incitante, adesea legate de
comportamente riscante și capabile să dea senzații puternice.
O situație periculoasă sau interzisă este extrem de dorită pentru adolescenți,
deoarece satisfacția asociată cu aceasta este percepută ca fiind mai mare. Acesta
este motivul pentru care copiii, mai ales înainte de vârsta de 16 ani, adoptă
comportamente riscante și comportamente fără sens. Contrar credinței populare,
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copiii cunosc riscurile, dar trebuie să li se amintească de consecințele anumitor
comportamente, deoarece nu pot rezista provocărilor care pot duce la o satisfacție
puternică. Ceea ce declanșează comportamentul adolescenților nu este doar
așteptarea recompensei, ci și primirea imediată a acesteia, sunt conduși de
căutarea plăcerii, dar și de impulsivitate. Studiile cunoscute sub numele de
Marshmallow Test arată cum sistemul de autoreglare se dezvoltă încet de la
copilărie până la maturitate. Din aceste studii este clar că între o satisfacție mică
și imediată și una mai mare, dar amânată, copiii aleg în general prima, în timp ce
adolescenții o aleg cu siguranță pe prima. Prin urmare, adolescenții decid nu pe
baza a ceea ce este corect, ci pe baza a ceea ce este cel mai imediat plăcut.
Aprobarea grupului de egali este în mod evident cea mai satisfăcătoare
recompensă care poate exista, deci cele mai periculoase decizii se iau în prezența
unor egali (efect de egalizare). Simpla prezență a colegilor determină descărcări
de dopamină comparabile cu cele obținute de plăceri mai concrete precum sexul,
alcoolul și drogurile. Prin urmare, atunci când adolescenții întreprind acțiuni
periculoase, știu că depășesc limita, dar totuși încearcă să obțină aplauzele
colegilor lor, care are o valoare mult mai mare decât riscul. Prin urmare,
adolescenții sunt predispuși la comportamente de risc, sunt deosebit de
emoționali, mai predispuși la agresivitate și impulsivitate, cu un sistem de frânare
încă nedezvoltat. Cortexul prefrontal permite adulților să proceseze o judecată și
să ia o decizie prin evaluarea raportului cost / beneficiu, dar la adolescenți această
zonă a creierului este încă în construcție. Când se întâmplă ca adolescentul să
spună „Nu m-am gândit la asta”, el nu minte, deseori nu prea s-a gândit la asta!
Adolescentul are sentimentul că domină lumea; plăcerea de a-și asuma riscuri,
condusul periculos, acțiunile cu risc ridicat, consumul de droguri sunt
comportamente extrem de atractive. Un medicament, luat din curiozitate pură,
pentru nevoia de recunoaștere, pentru impulsivitate, pentru căutarea pură a
senzațiilor emoționale puternice, induce o eliberare de dopamină în cantități
considerabile în creierul adolescentului. Datorită proceselor descrise și a
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neuroplasticității cu care este înzestrat, creierul adolescentului este foarte fragil
și vulnerabil și acest lucru îl predispune la dezvoltarea dependențelor. Aproape
că putem vorbi despre un paradox, sistemul de recompensă al adolescenților de
bază este mai puțin activ, așa că au nevoie de experiențe mai puternice pentru a
se simți pe deplin mulțumiți, ceea ce îi predispune să adopte comportamente de
risc care să permită o eliberare mai mare de dopamină. Cu toate acestea,
eliberarea de dopamină acționează ca un întăritor puternic și poate duce la nevoia
irepresibilă de a readuce în practică comportamentul periculos. Este liniștitor să
știți că odată cu maturizarea cortexului prefrontal se dezvoltă o nouă competență,
capacitatea de control cognitiv care permite adolescentului devenit adult să
contrabalanseze sistemul de recompensă și să creeze un spațiu mental pentru
reflecție între impuls și acțiune.
Astfel, mulțumită și contribuției neuroștiințelor, fenomenul adolescenței
devine mai ușor de înțeles. Procesele de maturare cerebrală determină ca sistemul
limbic, responsabil de procesarea stărilor de satisfacție, plăcere și emoții să
primeze în creierul adolescentului, în fața unui cortex prefrontal (sistemul
executiv, de control și reglare) care este încă imatur, care se confruntă, tocmai în
adolescență, cu un proces de restructurare profundă. Tocmai datorită acestor
procese adolescentul are un potențial enorm, iar neuroplasticitatea creierului său
îi permite să învețe și să fie creativ la cele mai înalte niveluri. În același timp, este
ca și cum ar trăi într-un fel de vârtej emoțional, în care nimic nu este stabil și totul
este perceput într-un mod absolut. Orice situație experimentată ca un pericol, un
șoc sau un stres puternic, determină reacții emoționale instinctive care ocolesc
evaluarea rațională a situației. Furia este explozivă, tristețea devine disperare,
bucuria este pură euforie. Luarea deciziilor pentru adolescenți este condusă de
căutarea unei satisfacții imediate, fără capacitatea de a evalua alternative și de a
prezice consecințele viitoare. Este ca și cum adolescenții ar conduce o mașină
emoțională puternică și rapidă cu un sistem de frânare mic și cu piesele neunite.
Acest

lucru

explică

reactivitatea

emoțională

ridicată,

impulsivitatea,
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subestimarea riscurilor, urmărirea plăcerii pe termen scurt și vulnerabilitatea la a
face orice pentru a primi apreciere, în special din partea grupului și ca urmare o
vulnerabilitate majoră pentru substanțe psihoactive. Datorită faptului că creierul
adolescentului este încă în formare, experiențele pe care le au aceștia pot lăsa
consecințe, de aceea adolescentul trebuie să fie ajutat. Greșelile pe care le face,
pe de o parte, nu ar trebui să fie învinuite excesiv, deoarece sunt necesare pentru
a ajunge la maturitate, pe de altă parte, trebuie interpretate cu seriozitate. Dacă un
adolescent este expus riscurilor, trebuie să știe că nu este o aventură, ci un
eveniment care îi afectează creierul pentru tot restul vieții. Imaturitatea
controalelor cognitive și hipersensibilitatea la recompense constituie o
vulnerabilitate la comportamentele riscante; cu toate acestea, aceste două trăsături
pot reprezenta pârghii puternice pentru a acționa asupra dezvoltării abilităților de
control al comportamentului. În această direcție, în contexte educaționale și
sociale, utilizarea inteligentă a recompenselor poate împiedica urmărirea plăcerii
oferite de substanțe și alte comportamente riscante și poate promova capacitatea
de a controla și regla relația cu substanțele în sine.
Sportul poate avea un rol fundamental în acest sens, o sursă de plăcere la
prețuri reduse, este capabil să activeze sistemul de recompensare a creierului, să
dezvolte funcții cognitive și executive și să dezvolte implicarea în relațiile sociale
cu colegii într-un context mai puțin rigid decât al școlii. Sportul este capabil să
ofere elementele care contribuie cel mai mult la creșterea capacităților de adaptare
și autoreglare.
Înțelegerea cauzelor faptului că adolescentul începe brusc să se comporte
diferit decât în trecut, vă ajută să nu vă speriați dragi părinți și să evitați adoptarea
unor intervenții autoritare care să întărească rebeliunea. Pe de altă parte vă
permite și să luați în considerare aspectele pozitive ale adolescentului care, plin
de energie și cu un astfel de creier plastic, trebuie să fie absolut încurajat să caute
geniul, creativitatea, chiar și impulsivitatea, ca sursă de experiență, îndrumândul și rămânând aproape de el.
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1.11. Sexualitate
Curiozitatea față de noul corp, atât de repede transformat în aparență,
declanșează primele experiențe de masturbare: băieții încep să atingă, să mângâie,
să-și manipuleze organele genitale, acum maturi, pentru a descoperi noile senzații
pe care le oferă și a simți plăcere. Atingerea devine un canal foarte important de
cunoaștere și, de asemenea, de comunicare. Apar legăturile cu prietenii și cu
grupul. În cadrul acestor legături există posibilitatea de a continua explorarea
corpului, atât al său propriu, cât și al altora. Mergând la o plimbare braț la braț cu
prietenii, secretele șoptite la ureche, glumele care se termină prin împingere,
reluarea jocurilor din copilărie cu penitențe sperate (un sărut, o mângâiere),
petrecerile în care dansează strâns și mii de ocazii în care se ating aproape
întâmplător sunt toate exemple de căutare a contactului fizic. Dar ele sunt, de
asemenea, primele răspunsuri la un entuziasm din ce în ce mai mare, care, la fel
ca toate lucrurile noi, atrage pe de o parte și înspăimântă pe de altă parte, și este
sporit de jena și dificultatea cu care chiar și adulții vorbesc adesea despre subiecte
legate de sex sau excitare.
1.12. Grupul și familia
Aproape toți adolescenții fac parte dintr-un grup, școala sau grupul sportiv,
dar cel mai important devine grupul de prieteni în detrimentul familiei. Dacă
apartenența la grup este atât de răspândită, există cu siguranță motive întemeiate.
De fapt, pe lângă schimbările fizice, copiii trebuie să facă față și schimbărilor de
gândire. Devin mai abili în raționamentul abstract, jucându-se cu gânduri și
cuvinte, comparând diferite opinii, evaluând argumentele pro și contra, cauzele
și consecințele acțiunilor. Toate acestea îi determină inevitabil să-și pună câteva
întrebări dificile: cine sunt eu? Ce cred eu despre acest subiect? Ce este bine și ce
este greșit, după părerea mea? Pot să iau de la sine ceea ce m-au învățat părinții
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mei până acum sau există lucruri cu care nu sunt de acord? Cu siguranță,
răspunsul la această ultimă întrebare este crucial. Adolescența este o perioadă de
conflict cu familia, care apare adesea din dorința de a se confrunta, de a se afirma
și de a simți că opiniile contează la fel de mult ca și cele ale unui adult. Adesea
adolescenții nu se simt înțeleși de părinți și de adulți în general, ei cred că sunt de
modă veche, uneori ridicoli. Apoi devine esențial ca adolescenții să aibă pe
altcineva cu care să poată împărtăși experiențe, gânduri, vise și temeri. Și nimeni
nu îi poate înțelege mai bine decât cineva aflat în aceeași situație ca și ei. Iată
atunci că comparația cu prietenii devine esențială și grupul, cu propriul aspect,
jargonul său, propriile sale semnale convenționale, devine necesar pentru a se
simți mai puternici și pentru a putea face față adulților. Uneori, această tendință
de grupare degenerează către formarea unor adevărate bande de tineri.

1.13. Rolul familiei
Familia rămâne în continuare un punct de referință fundamental, chiar dacă
nu mai este singura. Adolescenții îl folosesc ca un refugiu sigur atunci când se
simt în dificultate și ca loc de confruntare, care este esențial pentru a-și
experimenta puterea și a-și consolida identitatea. Adolescenții sunt adesea diferiți
în familie decât sunt cu prietenii. Oscilațiile continue dintre aceste moduri de a fi
reprezintă esența adolescenței în sine, adică trecerea de la siguranța copilului la
cea a adultului, adolescența este vârsta care prezintă cele mai mari incertitudini,
cea în care cineva se pune mai mult în joc și luptă pentru un viitor mai bun, bazat
pe principiile transmise de familie și îmbogățite de propriile experiențe și fantezii,
de convingerile și concluziile trase din comparație (cu școala, prietenii, lectura,
cinema, știri, călătorii).
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II. COMPORTAMENTUL RISCANT
2.1. Patologii ale adolescenței

Uneori se poate întâmpla ca tinerii să nu suporte complexitatea
schimbărilor care apar în corpul și în mintea lor. În aceste cazuri, pot apărea
tulburări psihologice mai mult sau mai puțin grave. Cele mai mari dificultăți apar
de obicei la adolescenții care nu au reușit să construiască baze suficient de solide
de securitate și stimă de sine, așa cum se poate întâmpla în familiile în care părinții
sunt prea prezenți, intruzivi și posesivi și, prin urmare, îngreunează poziționarea
lor în fața dificultăților. Sau, dimpotrivă, atunci când părinții, prea ocupați cu
propriile probleme, nu sunt suficient de atenți la lucrurile importante pentru
adolescenții lor și, de fapt, îi lasă să crească fără să le ofere sprijin. Aici
menționăm câteva tulburări care apar adesea pentru prima dată în timpul
adolescenței.
❖ Tulburări de dispoziție. Principala caracteristică este starea de spirit
modificată. Printre acestea se numără depresia, caracterizată printr-o serie
de simptome - precum pierderea poftei de mâncare, slăbiciune, vinovăție,
gânduri de sinucidere - plasate pe o bază de tristețe profundă.
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❖ Tulburări de anxietate. Acestea sunt caracterizate de frica excesivă de ceea
ce se întâmplă cu ei, de confuzia pentru viitorul lor, de insecuritate și lipsă
de stabilitate prezente în mintea adolescenților.
❖ Tulburări de personalitate. În toate numeroasele tulburări de acest tip,
modul de percepere pe sine și pe ceilalți, modul de gândire și relaționare
cu ceilalți sunt foarte rigide și îi împiedică pe adolescenți să se adapteze la
situațiile de viață.
❖ Tulburări

de

alimentație.

Acestea

se

caracterizează

printr-un

comportament anormal față de alimente și apar de cele mai multe ori la
sexul feminin. În anorexie fetele se forțează să rămână sau să devină slabe
și aproape încetează să mănânce sau își provoacă vărsături. Poate duce la
slăbire extremă și stări care pun viața în pericol. În bulimie, pe de altă parte,
sunt caracteristice consumul excesiv de mâncare, cu senzația frecventă de
a nu se putea opri.
❖ Psihoză. Acestea sunt boli foarte grave, dintre care cea mai cunoscută este
schizofrenia. Printre cele mai importante simptome se numără delirul, care
face ca realitatea să fie interpretată greșit - de exemplu, cineva este convins
că o persoană care merge în spatele ei o urmărește (interpretare greșită) și halucinații (vede sau aude lucruri care nu există în realitate).
❖ Dependența

de

substanțe

(droguri),

fumat

(marihuana),

sex,

comportamente periculoase și riscante. Dificultățile de adaptare a
adolescenței, combinate cu dorința de a căuta senzații noi și adesea aceea
de a se conforma comportamentului altor membri (în special a celor mai în
vârstă) ai grupului pot duce la utilizarea și abuzul de substanțe (sau
amestecuri de substanțe) ) de natură diversă și de potență și toxicitate
variate (de la nicotină la canabis, de la amfetamine la halucinogene).
Aceste substanțe acționează asupra creierului și multe provoacă modificări
ale comportamentului și o stare de dependență. Organismul se obișnuiește
cu ele până la punctul în care lipsa lor creează disconfort sever și cei care
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le folosesc caută în permanență substanța de care depind, care este
administrată în doze din ce în ce mai mari și pe termen lung poate crea
daune permanente și chiar provoca moartea.

2.2. Schimbări psihice si sociale
Pe lângă schimbările hormonale și dezvoltarea neurologică, schimbările
apar și în comportamentele psihosociale și emoțiile din timpul adolescenței
datorită atenției, raționamentului, memoriei și abilităților lingvistice (abilități
cognitive și intelectuale). De fapt, în timpul celui de-al doilea deceniu de viață,
adolescenții dezvoltă abilități de raționament mai mari, urmează gândirea logică
și morală, devin capabili să gândească într-un mod abstract și să formuleze
judecăți. Majoritatea băieților intră în adolescență percepând încă lumea din jurul
lor în termeni concreți: lucrurile sunt complet corecte sau greșite, grozave sau
teribile. Copiii proiectează rar dincolo de prezent, ceea ce explică incapacitatea
unora dintre ei de a-și putea imagina consecințele pe termen lung ale acțiunilor
lor. La sfârșitul adolescenței, mulți tineri învață să analizeze situațiile mai
detaliat, să formuleze idei, să se proiecteze în viitor. Ei încep să construiască
valorile de referință care să le ghideze acțiunile. Încearcă să-și identifice propria
scară de valori și propriul simț etic. Această cale are loc prin întâlnirea cu alți
indivizi, alternative la părinți, purtători de modele de referință din care să
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absoarbă „material nou” util pentru construirea valorilor care le vor ghida
acțiunile. Noi modele de urmat sunt prietenii, profesorii, asistenții sociali, preoții,
antrenorii sportivi, maeștrii instrumentelor muzicale etc. Afirmarea socială este
foarte importantă în timpul adolescenței. Adolescentul învață să gestioneze
relațiile cu ceilalți copii mai eficient și începe să stabilească primele relații
emoționale mature. Un rol semnificativ îl joacă școala, care reprezintă una dintre
cele mai semnificative experiențe pe care copiii le-au trăit în ultimii ani. Este
locul unde au ocazia să învețe și să îmbunătățească cunoștințele. Alegerea tipului
de școală este indicativă pentru viitor proiect de viață pe care adolescentul-elev
intenționează să îl întreprindă și care îl va apropia de lumea adulților.

2.3. Care sunt comportamentele riscante

Vorbim despre comportamente riscante atunci când o persoană se expune
voluntar și în mod repetat la pericol. Acest pericol se referă la posibilitatea de a
testa integritatea fizică sau mentală a cuiva și chiar viața cuiva. Cei care adoptă
acest comportament nu îi aplică un motiv valid care îl justifică. Adolescența este
o etapă care este deosebit de predispusă la comportamente riscante. Dintre
acestea, se remarcă relațiile sexuale neprotejate, sporturile extreme, provocările
dintre colegi și diferite comportamente care pun în pericol propria siguranță,
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precum conducerea cu viteze exorbitante sau intrarea în zone sau comunități
periculoase.
➢ Comportamente de risc și adrenalină. Adolescenții se angajează adesea în
comportamente riscante susținând că sunt experiențe care produce
eliberarea adrenalinei. Ei consideră faptul că trăiesc emoții intense ca fiind
pozitiv, deoarece acest lucru îi face să se simtă mai prezenți în viață.
Aproape că îl consideră un simptom al „trăirii intense a vieții”. Deși
adolescența poate fi o etapă dificilă, în care explorarea este o componentă
esențială, nu toți tinerii sunt conduși de aceeași dorință de a explora limitele
extreme. Există numeroase știri care raportează moartea unui adolescent
din cauza unuia dintre aceste comportamente riscante. Bând o sticlă de
tequila dintr-o singură dată, de exemplu. Sau când se aruncă într-o piscină
sărind de sus, sau care fură mașina părinților și fac accidente grave. Unii
chiar se implică în bande sau grupuri care trăiesc din ilegalitate și toți
pentru a încerca experiențe dincolo de limite.
➢ Evoluția comportamentelor de risc. Până acum doar câteva decenii, această
dorință a fost canalizată în alte moduri (comportamentele riscante sunt
susceptibile la tendințe). Mai mult, potrivit antropologului David Le
Breton, aceste comportamente au luat amploare încă din anii '70. În opinia
sa, dependența de droguri ar fi primul comportament de risc care se
manifestă la adolescenți. Drogurile au început să fie sinonime cu tinerii în
anii 1960 și până în anii 1970, care deveniseră deja practică obișnuită. Apoi
s-a răspândit un fel de epidemie de anorexie, care a avut loc în ultimele
decenii ale secolului XX. Cu toate acestea, primele rapoarte despre
adolescenți care aveau comportamente de risc datează din anii nouăzeci.
De asemenea tatuajele și piercingurile au devenit o modă acceptată de
adolescenți. În ultimii ani, a apărut un alt val de comportament riscant.
Provocările lansate pe rețelele de socializare în care adolescenții devin
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victime ale pedofililor, infractorilor, criminalilor sau se alătură grupurilor
extremiste.

Ce se întâmplă cu acești tineri? Le Breton indică faptul că lumea
contemporană are comportamente riscante pentru că există o dezinstituționalizare
generalizată în societate. Prima dintre instituțiile aflate în declin este familia. Nu
mai este un nucleu care încadrează tinerii într-o clasă, în valori și care le dă limite.
Ceva similar se întâmplă cu alte instituții sociale, precum biserica, școala, politica
etc. Toți acești agenți sociali nu mai reprezintă un punct de referință pentru noile
generații. Prin comportamentele de risc, mulți tineri încearcă să găsească acele
limite necunoscute, frontierele a ceea ce este tolerabil și a ceea ce nu. Atunci când
un adolescent nu are puncte de referință relația sa cu lumea se construiește pe
baze foarte fragile. O călătorie începe în căutarea sensului vieții, care de cele mai
multe ori culminează cu acele explorări periculoase. Mulți copii de astăzi cresc
sub același acoperiș cu părinții lor, dar la ani lumină distanță de ei. Nu este
necesar să fie constant alături de ei, dar trebuie să fie prezenți în viața lor. Și, în
multe cazuri, acest lucru nu se întâmplă.
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Adolescența reprezintă o fază importantă a dezvoltării pentru consolidarea
stilurilor de viață și a comportamentelor legate de risc. Promovarea activităților
sănătoase în această perioadă este foarte importantă având în vedere posibilitatea
frecventă de comportamente riscante care ar putea avea și repercusiuni pe
parcursul vieții. Consecințele asupra sănătății pot fi imediate, ca în cazul
conducerii periculoase, sau întârziate în timp, ca în cazul tulburărilor alimentare,
comportamentelor sexuale riscante, fumatului de tutun, consumului de droguri și
abuzului de alcool. Căutarea unor senzații noi și puternice relevă cât de mult
atrage adolescentul componenta legată de provocare și auto-experimentare.
Aceste comportamente au un sens și o funcție. Acestea permit băiatului sau fetei
să-și testeze abilitățile, nivelurile de autonomie și control realizate și să
experimenteze

noi

stiluri

de

comportament.

Asumarea

riscurilor

și

experimentarea îi ajută pe adolescenți să obțină independență, maturitate și să-și
construiască propria identitate.
➢ Internetul – resursă sau pericol. Adolescenții de astăzi sunt adesea definiți
ca „generația multitasking”, născută și crescută într-o eră digitală care a
introdus noi forme de relații sociale. Digitalizarea este intensă, nu doar
acasă, ci și la școală, astfel, tehnologia completează sau înlocuiește
instrumentele tradiționale de învățare. Studiile internaționale indică modul
în care utilizarea tehnologiei poate deveni problematică la un anumit
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procent de copii, inducând o adevărată dependență de internet, jocuri sau
rețele sociale în detrimentul vieții reale, școlii și relației. Acest lucru
favorizează riscul izolării într-o perioadă în care este necesar ca
personalitatea

să fie

consolidată. Rețeaua, chat-urile, blogurile,

comunitățile, rețelele sociale sunt locuri frecventate de mulți tineri.
Continuă să apară noi aplicații, noi grupuri, noi modalități de comunicare
care, uneori sunt anonime, au o mare viteza de difuzare, au posibilitatea de
a nu lăsa urme și rămân în afara controlului părinților, astfel reprezintă un
teren fertil pentru adolescenții care nu au un mecanism mental format
pentru a se apăra. Utilizarea rețelei care nu este mediată de adulți
competenți poate supune noile generații unor potențiale pericole, de aceea
devine necesar ca cei care au responsabilitatea minorilor să dobândească
abilitățile adecvate și să poată gestiona și preveni riscurile care ar putea
interveni pe această cale.
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2.4. Gestionarea comportamentul riscant

Având în vedere faptul că comportamentul riscant este direct asociat cu
acțiuni precum agresivitatea, absența de la școală, comportamentul sexual riscant,
consumul de alcool, utilizarea substanțelor ilegale (în principal marijuana),
fumatul tutunului, conducerea periculoasă, activități ilegale precum abuzuri fizice
sau vandalismul și alte activități relevante, managementul comportamentului
riscant trebuie să ia în considerare măsuri practice care se vor concentra pe
reducerea riscului și pot lua în considerare unele dintre următoarele măsuri:
• Ajutați adolescentul să evalueze riscul - Este evident că viața de
adolescent a fost întotdeauna asociată cu asumarea riscurilor. Spiritul rebel
trăiește în inimile și sufletele tuturor adolescenților, la diferite niveluri, pe baza
mediilor lor personale, familiale, economice și sociale. Având în vedere acest
fapt, oferiți adolescenților posibilitatea de a-și asuma un anumit risc; cu toate
acestea, ajutați-i să evalueze riscul pentru a evita problemele care pot apărea ca
urmare a fiecărei situații date.
• Elaborați câteva reguli de bază convenite – Asigurați-vă că stabiliți
câteva reguli comune care vor fi obligatorii pentru ambele părți și luați în
considerare nevoile fiecărei părți. Acest lucru necesită flexibilitate și respectarea
vieții private, ceea ce va elimina conflictele.
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• Discutați despre valori - Cu cât vorbiți mai mult cu adolescenții
dumneavoastră despre valorile sociale și familiale, cum ar fi de exemplu,
respectul, demnitatea, etc, cu atât rezultatele vor fi mai bune pentru o comunicare
eficientă.
• Urmăriți adolescentul - Este important să acordați spațiul relevant
adolescenților, în funcție de nevoile fiecărei etape; cu toate acestea,
supravegherea discretă va duce la beneficii precum asigurarea unui anumit nivel
de libertate dar și asigurarea, de asemenea, a controlului discret.
• Încurajați activități sociale - Cum ar fi voluntariatul de exemplu, care
poate duce la unele beneficii mari care pot fi transferate în restul activităților și
pot promova spiritul de lucru în echipă

Exercițiu 6

Vorbiți cu adolescentul despre ce înseamnă risc. Este important să
înțeleagă ce înseamnă și cum să îl gestioneze.
• Așezați-vă pe canapea alături de un coleg de curs așa cum ați sta cu
adolescentul dumneavoastră. Colegul va juca rolul adolescentului.
• Va vorbi despre comportamente riscante
• Ascultați și explicați cu tonul adecvat și gesturile adecvate ce ar trebui să
facă ca să evite acest fel de comportamente
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2.5. Semne frecvente în ceea ce privește comportamente riscante
Ca urmare a problemelor menționate mai sus, următoarele semne sunt
evaluate ca fiind cele mai frecvente în ceea ce reprezintă comportamente riscante:
• Sex, alcool și droguri - Adolescenții pot începe să consume abuziv sex,
alcool și chiar droguri, înainte de a ajunge la vârsta legală, ceea ce poate provoca
probleme grave de sănătate și legale, atât pentru ei, cât și pentru familiile lor. În
special pentru droguri, dat fiind că în majoritatea țărilor, majoritatea drogurilor
sunt ilegale, acest lucru poate fi identificat ca o adevărată provocare pentru a oferi
asistența relevantă, înainte ca lucrurile să scape de sub controlul lor. Soluția în
acest caz pentru părinți este să nu intre în panică, să rămână calmi și să se
concentreze pentru a dezvolta canalele de comunicare relevante.
• Utilizarea sporită a dispozitivelor de comunicare și a rețelelor sociale Un număr din ce în ce mai mare de adolescenți din întreaga lume utilizează
smartphone-uri și rețele sociale la un nivel îngrijorător, ceea ce, potrivit mai
multor cercetători, poate duce la un impact negativ asupra sănătății mintale a
adolescenților, și a dezvoltării de comportamente agresive. În plus, acest lucru
poate duce la excludere socială, ceea ce duce la probleme suplimentare și poate
avea un impact negativ asupra vieții lor generale. Atitudinile și stilurile de viață
sunt în pericol și acest lucru trebuie protejat, deoarece poate deveni un factor cu
adevărat dăunător și poate avea un impact extrem de grav asupra sănătății lor
mentale. Soluția în acest caz, în ceea ce privește părinții, nu este să încerce să
interzică complet adolescenților utilizarea smartphone-urilor lor, sau chiar mai
rău, să îi lipsească de acestea, deoarece acest lucru va duce doar la un mediu ostil
inutil care va ruina orice posibilități de comunicare fructuoasă. În schimb, părinții
ar trebui să încerce să monitorizeze utilizarea internetului, să aplice filtrarea prin
internet care poate „separa grâul de pleavă” și să permită accesul doar la surse
sigure de internet. Discuția cu adolescenții îi va ajuta să înțeleagă că acest lucru
este doar pentru propria lor protecție personală. În plus, părinții și adolescenții
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pot conveni asupra anumitor ore de utilizare. Se concluzionează ca mulți dintre
părinți își fac griji că copiii lor petrec prea mult timp în fața ecranelor, că
YouTube a fost cea mai folosită aplicație de socializare în rândul adolescenților
în 2019, urmată de Instagram și Snapchat, că TikTok a devenit aplicația cu cea
mai rapidă creștere pentru adolescenți
• Mood Swings - Aceasta se referă la o situație cu adevărat îngrijorătoare și
se referă la schimbarea stării de spirit a adolescenților, de la extrem de fericiți și
extrovertiți, se pot schimba rapid și pot deveni introvertiți. Poate apare uneori
depresia ca urmare a eșecului școlar sau al iubirii, iar acest lucru îi poate
determina să devină introvertiți. În astfel de situații, soluția este legată de
necesitatea de a evita banalizarea a ceea ce se întâmplă cu adolescenții, deoarece
acest lucru poate crea mai multe obstacole, datorită faptului că ei vor simți că nu
contează și că nu sunt importanți. Principalele sfaturi pentru acest tip de situație
sunt cele care arată ca părinții să stabilească o comunicare mai bună, să se
concentreze pe asigurarea empatiei și să asculte ceea ce au de spus adolescenții
despre motivele care îi determină să experimenteze astfel de fluctuații grave în
sentimentele lor. În plus, dacă părinții consideră că nu pot face față situației,
trebuie să solicite asistență de specialitate.
• Agresivitate - Adolescenții pot dezvolta un comportament agresiv din mai
multe motive care sunt de neînțeles, fiind dificil pentru părinți să dezvolte o
imagine de ansamblu și o înțelegere clarificată nu numai a problemelor, ci și a
cauzelor care conduc la aceste situații. Este important ca părinții să înțeleagă că
supărarea constituie un sentiment uman comun și este și mai frecvent în rândul
adolescenților, solicitându-i să arate înțelegerea relevantă față de adolescenții lor.
Este important ca părinții să identifice cele mai bune soluții posibile care să le
permită să rămână calmi, să identifice modalități de a transfera acest sentiment
pozitiv adolescenților lor și de a le permite să devină mai încrezători în sine. Rolul
profesioniștilor din domeniul sănătății este esențial în această situație, deoarece
aceștia pot oferi asistența relevantă pentru a ajuta adolescenții și familiile lor să
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evite astfel de situații. Una dintre cele mai frecvente greșeli ale părinților, atunci
când se confruntă cu această situație, este că aceștia dezvoltă, de asemenea,
același comportament agresiv, crezând că acest lucru îi va determina pe
adolescenți să înțeleagă ce vor să le spună. Cu toate acestea, aceasta este o
abordare falsă, creează mai multe obstacole. Prin urmare, încurajarea
adolescenților să vorbească și să-și exprime sentimentele este cea mai bună
soluție posibilă la probleme
• Fapte mincinoase sau ascunse - Nu este neobișnuit ca părinții să afle că
adolescenții lor i-au mințit, pentru probleme importante legate de viața lor
personală și, de asemenea, despre chestiuni cruciale ilegale și pot pune părinții în
situații dificile și incomode. Acest lucru poate fi devastator pentru părinți; cu toate
acestea, este de înțeles că adolescenții se tem că pot fi pedepsiți pentru diferite
lucruri pe care le-au făcut. Drept urmare, minciunile devin un adevărat obstacol
și greu de depășit de părinți.
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III. COMUNICAREA CU ADOLESCENTUL
3.1. Cum îi puteți ajuta pe adolescenții dumneavoastră

Adolescența este considerată o etapă foarte stresantă pentru părinți, datorită
schimbărilor bruște de dispoziție ca răspuns la transformarea profundă care are
loc la tineri. Transformările fizice, emoționale, psihologice și chiar sociale, care
încep în jurul vârstei de 10-11 ani influențează dezvoltarea tinerilor și în special
influențează comunicarea cu părinții. Majoritatea părinților se tem că nu vor putea
gestiona instabilitatea emoțională a adolescenților lor și consideră această etapă
ca fiind una dintre cele mai stresante. Totuși, poate fi un proces fascinant pentru
amândoi, mai ales dacă aveți instrumentele necesare pentru a face față și pentru
a înțelege toate manifestările adolescenților, cum ar fi schimbările de dispoziție.
Este important dragi părinți să știți că adolescența este acea fază a vieții umane
în care începe procesul de maturare fizică, mentală și sexuală. Aceste schimbări
generează o nouă viziune asupra mediului înconjurător, atât familiară, cât și
socială și, în consecință, provoacă schimbări de dispoziție. Modificările provoacă
de obicei uimire, anxietate, frică sau suferință la tineri. Totuși, acest proces este
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mai ușor dacă adolescenții și părinții învață tot ce trebuie să știe despre
provocările care urmează să fie experimentate. În acest sens, mai jos împărtășim
câteva observații care pot fi foarte utile în această fază delicată. Apar schimbări
fizice pe care le-am menționat mai sus. În această fază, conștientizarea propriului
corp, atracția și chiar excitația sexuală cresc. Din acest motiv, aspectul fizic și
imaginea de sine sunt probleme care încep să devină foarte importante. Acestea
sunt aspectele care cauzează îngrijorare mai mult decât altele la tineri, dar pot fi
abordate acceptând schimbările și chiar adaptându-se la ele. Adolescenții se
străduiesc să împace lumea interioară și exterioară și să-și găsească propria
identitate. De asemenea, căutarea libertății este o constantă în timpul
adolescenței, își reflectă haosul interior și petrec mai multe ore în pat. Acest lucru
se datorează unei nevoi fiziologice mai mari de odihnă datorită consumului mare
de energie și aspectelor hormonale.
Dragi părinți, pentru a dezvolta o relație eficientă cu adolescenții
dumneavoastră, este necesar să cunoașteți câteva tehnici care vă pot ajuta în acest
sens. Ca urmare o relație eficientă cu adolescentul dumneavoastră are nevoie de
o comunicare eficientă. Mai jos găsiți pași importanți pe care să îi parcurgeți în
acest sens.
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Comunicarea este procesul care permite oamenilor să-i lase pe alții să le
cunoască gândurile, emoțiile și să împărtășească experiențe, stabilind o relație
prin dialog. Comunicarea are întotdeauna o componentă verbală (conținutul care
este exprimat în cuvinte) și o componentă non-verbală (expresia feței, postura
corpului, tonul vocii). Aceste două dimensiuni sunt exprimate uneori în aceeași
direcție, în timp ce în alte cazuri exprimă sentimente și gânduri opuse, făcându-l
pe interlocutor să se simtă inconfortabil. Totuși, se întâmplă adesea ca părinții să
încerce să transmită ideile lor copiilor, rezultatul unor ani de experiență personală,
pe care o consideră adecvată, fără a fi dispuși să asculte discursul adolescentului
lor, motivele care îi împing în anumite direcții sau nevoile lor. Este bine să știți
dragi părinți că soluțiile care au funcționat în trecut nu sunt întotdeauna cele mai
bune în prezent; adolescenții au propria lor istorie, sunt oameni diferiți de părinți
și trebuie să poată experimenta consecințele acțiunilor lor de a crește și de a
deveni independenți. Thomas Gordon, un psiholog care a fost implicat mult în
comunicare, a studiat cu atenție factorii care o pot facilita sau bloca și a dezvoltat
un model cunoscut sub numele de Metoda Gordon, care oferă informații
interesante despre cum să creăm și să menținem relații eficiente utile în rezolvarea
conflictelor dintre părinți și copii.
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Exercițiu 7
Comunicați cu adolescentul dumneavoastră. Este important să ascultați,
să îl lăsați să termine ce are de spus, să îi dați feedback și să așteptați feedback
• Așezați-vă pe canapea alături de un coleg de curs așa cum ați sta cu
adolescentul dumneavoastră. Colegul va juca rolul adolescentului.
• Ascultați ce vă spune colegul
• Dați feedback
• Spuneți-vă părerea fără să criticați
• Cereți feedback
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3.2. Cele 12 atitudini
Gordon a identificat 12 atitudini care caracterizează o comunicare
ineficientă între adolescenți și părinți și care, prin urmare, ar trebui limitate:

Dând ordine, solicitând, comandând: „Trebuie ...”, „Nu mai spune că nu
ești capabil și treci la treabă!” Atunci când dumneavoastră, dragi părinți vă
adresați în acest fel adolescentului, adesea nu luați în considerare
sentimentele sale și riscați să le propuneți modele comportamentale
neadecvate vârstei sale. Comanda generează adesea ostilitate și furie, face
ca adolescentul să se simtă inferior adultului, transmite ideea că nevoile
părintelui sunt mai importante decât cele ale copilului.
Avertizări, amenințări: „E mai bine pentru tine ... altfel ...”, „Treci la birou
și studiază dacă nu vrei să mai iei 4 la matematică!” Atunci când
adolescentul se simte amenințat poate reacționa în două moduri opuse:
contraatacul pentru simpla plăcere de a se opune a ceea ce percepe ca o
impunere sau supunere de teama de a pierde o referință de care simte că
mai are nevoie. În ambele cazuri, dorința de a aborda problema în mod
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constructiv se estompează, iar adolescentul își pierde încrederea în
posibilitatea stabilirii unei relații bune cu adultul.
Predici: „Nu ar trebui să te comporti așa ...”, „Este de datoria ta să ajuți
prin casă, să faci treabă chiar și pentru tine!" Invitația de a se comporta
într-un anumit mod prin impunerea unei morale poate genera sentimente
de vinovăție la adolescent și poate reduce încrederea în sine și în abilitățile
sale. Spunându-i în mod explicit ce să facă, părintele îi comunică copilului,
fără să știe, că nu crede în capacitatea sa de a face față situației de unul
singur.
Oferirea de soluții pe care le-ați aborda dumneavoastră ca părinți: „Dacă
aș fi în locul tău aș face ...”, „Nu te supăra prea tare, fă ca mine, când am
un vierme în cap ies la plimbare și deja mă simt mai bine " Soluțiile deja
ambalate de adult îl împiedică pe adolescent să reflecteze cu atenție asupra
problemei lor, să se gândească la diferite soluții posibile și să le
experimenteze direct. Sfaturile prea directive împiedică dezvoltarea
autonomiei și pot face adolescenții nesiguri și mai dependenți de adulți.
Convingerea cu logica: „Uite așa este ...”, „Trebuie să fii obiectiv. Ai doar
o lună înainte de examene și dacă nu îmi ceri să te ascult, nu vei putea
recupera și nu vei lua examenele" Această metodă de comunicare poate
jigni adolescentul, îl poate face să se simtă umilit, îl poate determina să se
retragă în sine. Adolescentul percepe că opiniile sale sunt mai importante
pentru părinte decât sentimentele sale. Uneori, în fața argumentelor
adulților, adolescentul reacționează cu contraargumente și niciunul dintre
cei doi, părinte și copil, nu reușește să se pună în locul celuilalt și să-i
înțeleagă punctul de vedere.
Vina, judecarea, criticarea: „Nu vrei să faci nimic ... ești un leneș” Criticile
și judecățile ajung adesea să afecteze imaginea de sine a adolescentului.
Unii copii ajung să accepte notele de învinuire ale părinților ca fiind
adevărate („nu sunt bun/ă”, „Nu merit nimic”), în timp ce alții vor dezvolta
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un complex de inferioritate și în viața de adult vor căuta să își demonstreze
superioritatea („Uite cine vorbește! Ei ce au reușit să facă în viața lor...”).
Mulțumiri și complimente exagerate: „Ca întotdeauna, sunt de acord cu
tine ...”, „Tot ce faci tu e bine!” Aprecierile nemeritate pot răni adolescenții
deoarece le percep ca fiind false, departe de imaginea pe care o au despre
ei înșiși.
Etichetare, umilire, folosirea de clișee: „Ești un neîndemânatic”, „Tinerii
sunt toți leneși”, „Cei din generația ta nu știu ce vor” Toate mesajele care
ridiculizează sau umilesc adolescentul sunt jignitoare și îl determină să se
închidă.
Interpretare, diagnosticare: „În realitate nu crezi cu adevărat acest lucru
pe care l-ai spus ...”, „Comportându-te astfel vrei să mă faci să plătesc”.
Nu este deloc de folos să analizați comportamentul adolescentului și să le
comunicați ideea pe care o aveți despre el sau despre intențiile sale. Dacă
interpretarea părintelui este corectă, adolescentul va tinde să se apere, dar
dacă este greșită se va simți și mai neînțeles.
Minimizare, consolări: „Nu-ți face griji, va trece în curând”, „Vei vedea,
mâine nu te vei mai gândi la asta” Atunci când adolescenții sunt triști,
supărați, părinții încearcă adesea să le distragă atenția, să vorbească despre
alte subiecte decât cele care constituie problema sau tind să nege
importanța reală a problemei subestimând greutatea stării lor de spirit.
Această atitudine îi face, de asemenea, să se simtă puțin ascultați.
Întrebări, investigări: „Cum se face că ...”, „Pot să știu de ce ...” Dacă
adolescentul se simte sub interogatoriu și îl percepe pe adult ca fiind prea
intruziv, va tinde să închidă comunicarea și să nu spună nimic mai mult
despre sine.
Schimbarea subiectului: „Gândește-te la chestia asta, hai să vorbim despre
altceva acum!” Când părintele încearcă să fie înțelept sau să se sustragă de
la problemă, adolescentul tinde să creadă că adultul nu acordă importanța
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cuvenită chestiunilor care îl privesc și nu ia în considerare sentimentele
sale.
În discuțiile cu adolescenții, fraze precum cele menționate mai sus apar
destul de frecvent. Acestea nu sunt atitudini extrem de dăunătoare, ci metode de
comunicare care nu contribuie la îmbunătățirea comunicării și care, în majoritatea
cazurilor, o fac mai complicată decât este deja.

Exercițiu 8
Dialogul în cinci pași.
• Așezați-vă pe canapea alături de un coleg de curs așa cum ați sta cu
adolescentul dumneavoastră. Colegul va juca rolul adolescentului.
❖ Dialogul în cinci pași
• Înțelegeți motivația cererii adolescentului
• Arătați-i că ați înțeles
• Evaluarea situației prin expunerea propriei păreri și cererea părerii
adolescentului
• Acordul în ceea ce privește soluția
• Decizia finală
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3.3. Iată ceea ce puteți face ca adolescentul dumneavoastră să simtă că este
ascultat și protejat

❖ Ascultați mai mult. Cu adolescenții, este mult mai potrivit să petreceți
de două ori mai mult timp ascultând decât să vorbiți. Găsiți timp să
petreceți timp cu copilul dumneavoastră. Adolescenții sunt adesea
ocupați cu școala, prietenii, au alte interese, dar puteți găsi oricând
momente potrivite pentru a conversa cu ei (în timpul micului dejun și
cină; oferiți-i să-i însoțiți în locurile pe care le frecventează și profitați
de ocazie pentru a încerca să vorbiți, acest lucru se va extinde
oportunitățile de a comunica.)
❖ Acordați-le intimitatea corectă. Adolescenții au nevoie de propriul
spațiu, deci este mai potrivit, de exemplu, să bateți înainte de a intra în
camera lor și, în general, să-l respectați așa cum ați face cu un adult.
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❖ Încercați să fiți la curent cu principalele lor interese. Ascultați muzica
lor, aflați despre emisiunile TV pe care le urmăresc. Astfel veți continua
să jucați un rol activ în viața lor.
❖ Fiți un părinte iubitor. Adolescența este o perioadă în care tinerii se
luptă adesea cu experiențele pe care le trăiesc și cu nevoia de a se simți
iubiți pe de o parte și de a-și demonstra autonomia pe de altă parte. În
orice caz, nu ratați ocazia de a le arăta dragoste și afecțiune, de a
sărbători succesele lor, iertați-le greșelile, ascultați-i atunci când au o
problemă și arătați interesul pentru modul în care intenționează să o
rezolve.
❖ Spațiu pentru distracție. Găsiți timp pentru a împărtăși cu ei momente
de petrecere a timpului liber sau pentru a vorbi despre subiecte plăcute.
Sentimentele bune ajută la construirea unei relații bune!
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3.4. Cum se transformă o comunicare negativă într-una pozitivă?

❖ Selectați cu atenție ceea ce trebuie cu adevărat să discutați. Un
subiect foarte important se referă la siguranță, de exemplu, a nu intra
într-o mașină cu un șofer care a băut alcool;
❖ Criticați constructiv, oferind întotdeauna sugestii de îmbunătățire.
❖ Recunoașteți și apreciați realizările lor.
❖ Încercați să fiți un model bun, de exemplu, cerându-vă scuze când
greșiți.
❖ Încercați să permiteți mai multă libertate atunci când arătați un
comportament responsabil. În acest fel, adolescentul va înțelege că
fiecare drept trebuie câștigat, dar că, odată cu el, vine și o
responsabilitate mai mare.
❖ Faceți reguli rezonabile. Încercați să vă dați acceptul pentru
chestiuni mai puțin importante. Opriți-vă și gândiți-vă înainte de a
spune „nu” unei cereri.
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3.5. Stiluri educaționale
Iată câteva stiluri educaționale care vă permit să depășiți cu succes
provocările care pot apărea din interacțiunea cu adolescentul dumneavoastră:

❖ Arătați iubire. O legătură foarte specială poate fi stabilită dacă
părinții pot deveni figuri iubitoare care arată o preocupare reală
pentru bunăstarea adolescenților. Prin exemplul lor, copiii învață să
aibă grijă și să iubească alte persoane. Amintiți-vă că, în ciuda
indiferenței, durității sau criticilor față de părinți sau profesori, tinerii
au nevoie de dragoste, înțelegere și răbdare. Într-un mediu ca acesta
va fi mai ușor să se ocupe de schimbările lor de dispoziție.
❖ Oferiți asistență. Este foarte important pentru adolescenți să simtă
că pot conta pe părinții lor, care trebuie să prețuiască și eforturile și
succesele lor. Tinerii trebuie să își consolideze identitatea, iar
părinții au datoria de a-i încuraja să aibă încredere în sine pentru ași atinge obiectivele.
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❖ Impuneți limite. Stabilirea regulilor este esențială pentru ca tinerii să
se simtă în siguranță. În plus, acestea sunt un instrument excelent
pentru a le structura viața. Cu toate acestea, trebuie să fiți atenți să
nu deveniți părinți autoritari care impun reguli inflexibile sau, pe de
altă parte, să fiți prea îngăduitori sau permisivi. Trebuie să fiți
echilibrați și să stabiliți limite clare cu explicații clare.
❖ Dați-le un bun exemplu. După cum am menționat deja, în timpul
adolescenței capacitatea de raționament a copiilor este diminuată.
Încercați să fiți consecvenți cu acțiunile dvs. și cu ceea ce doriți să
le transmiteți. Amintiți-vă, sunteți primul punct de referință în
căutarea identității lor.
❖ Arătați-le respect. Toți oamenii merită respect, dar uneori uităm că
același lucru este valabil și pentru copii și în special pentru
adolescenți și că aceștia trebuie tratați cu respect. Din acest motiv,
este important să le recunoașteți autonomia chiar dacă gusturile lor
nu coincid cu cele ale dumneavoastră. Încercați să fiți înțelegători cu
punctele lor de vedere, cu sentimentele și nevoile lor.
Schimbările de dispoziție ale adolescenților, precum și transformările
fizice, mentale și emoționale prezintă o mare provocare pentru copii și părinți.
Dar dacă veți putea stabili o relație sănătoasă cu copiii dvs. începând din copilărie,
bazată pe dragoste, înțelegere și respect, adolescența va fi un proces mai simplu
și mai plin de satisfacții.
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Exercițiu 9

Comunicare eficientă. Să comunicați eficient presupune să vă adaptați
adolescentului dumneavoastră.
• Așezați-vă pe canapea alături de un coleg de curs așa cum ați sta cu
adolescentul dumneavoastră. Colegul va juca rolul adolescentului.
• Colegul va povesti ceva
• Rugați colegul de curs să vă atenționeze când vă încruntați, când răspundeți
pe un ton neadecvat, când vorbiți peste el, când nu îl lăsați să termine ce
are de spus
• Exersați până când nu veți mai face nimic din toate acestea
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3.6. Stima de sine
Stima de sine constituie o adevărată provocare pentru majoritatea
oamenilor și, bineînțeles, acest lucru este valabil și pentru adolescenți.
Dezvoltarea timpurie a stimei de sine poate determina identitatea adolescentului
și, ca urmare, trebuie acordată atenția adecvată pentru a evita posibilele greșeli
care vor duce la rezultate negative și consecințe pe termen lung.
Stima de sine se referă la sentimentul general al valorii de sine sau valorii
personale a unei persoane. Cu alte cuvinte, cât de mult se apreciază persoana și
cât de mult se place. Stima de sine în adolescență constituie un aspect provocator
și, în general, se referă la cele mai importante experiențe și sentimente cu care sau întâlnit tinerii, creând fie un mediu pozitiv, fie un mediu negativ, ca și elemente
care influențează identitatea și relațiile lor. Aceasta va oferi oportunitatea unei
mai bune înțelegeri a fiecărei situații date; prin urmare, aplicarea celor mai bune
strategii posibile care îi vor ajuta pe părinți să obțină rezultatele scontate. În ceea
ce privește fetele adolescente, acestea se găsesc, de obicei, într-o situație mai
vulnerabilă și au o stimă de sine mai mică decât băieții. Aspectul lor fizic
constituie o adevărată provocare și poate fi un factor determinant care duce la un
nivel scăzut al Stimei de sine. Dacă acest lucru este combinat cu alte probleme
din mediul școlar și familial, poate duce la unele situații negative grave, ceea ce
creează provocări suplimentare pentru părinți. Pentru băieți, lucrurile stau diferit;
cu toate acestea, provocările rămân aceleași. Băieții se luptă de obicei să se
conformeze stereotipurilor sociale și acest lucru creează o presiune serioasă.
Trebuie să-și demonstreze masculinitatea ceea ce poate deveni un factor
determinant negativ care poate duce la un nivel scăzut al Stimei de sine.
Pentru a vă ajuta să identificați posibile probleme în conturarea unei stime
de sine echilibrate este important să fie identificate motivele și, de asemenea
semnele, în special în stadiile incipiente, care determină adolescentul să se simtă
într-un anumit mod particular, regăsite în tabelul de mai jos.
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Tabelul 1. Adolescență. Nivel ridicat și nivel scăzut al stimei de sine.
Sursa: McKnight (2019)
Nivel scăzut

Nivel înalt

Se simt iubiți și acceptați de cei din jurul Se percep ca fiind inferiori celorlalți,
lor

nerespectați și subevaluați

Tind să fie optimiști cu privire la viitorul Se simt nesiguri și au o teamă paralizantă
lor

de eșec

Capabili să își asume responsabilitatea Adesea le lipsește disciplina, angajamentul
pentru propriul comportament și decizii

și

capacitatea

de

asuma

a-și

responsabilitatea
își cunosc punctele tari și punctele slabe, Nu acceptă criticile, le iau personal
acceptă criticile, pot să se autocritice și să
facă față problemelor.
Au stabilitate emoțională și manifestă Blamează pe alții și au o atitudine agresivă,
empatie

violentă, regresivă

Sunt sensibili la nevoile altora

Comunică foarte greu
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3.7. Reguli pentru echilibrarea stimei de sine
Iată câteva reguli pe care adolescentul dumneavoastră este bine să le
urmeze pentru a-și echilibra stima de sine:
• Fii tolerant cu tine - Încearcă să eviți toate gândurile negative și inutile
care pot crea obstacole
• Tu știi cine ești - Nu te mai compara cu ceilalți și concentrează-te asupra
propriilor obiective, evitând să pierzi timp
• Fă mișcare - Exercițiile fizice pot avea un impact și pot deveni o
motivație serioasă
• Nimeni nu este perfect - Trebuie să înțelegi că toți oamenii pot eșua cu
unele dintre sarcinile lor
• Amintește-ți că toată lumea face greșeli - Greșelile te ajută să te
îmbunătățești, așadar, vezi partea pozitivă a lucrurilor
• Concentrează-te pe ceea ce poți schimba - Investește timpul în lucruri
care pot fi schimbate și concentrează-te pe acest lucru
• Înconjoară-te cu o echipă de susținere - Acest lucru te va ajuta să
dezvolți sentimente pozitive
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Exercițiu 10

Stima de sine. Cum se poate îmbunătăți:
• Așezați-vă pe canapea alături de un coleg de curs așa cum ați sta cu
adolescentul dumneavoastră. Colegul va juca rolul adolescentului.
❖ Spuneți-i colegului următoarele:
• Tu știi cine ești. Nu lăsa pe alții să te influențeze negativ
• Toată lumea face greșeli. Nu te învinovăți pentru asta, ci gândește-te cum
nu le vei mai repeta
• Ia orice eșec ca pe o experiență.
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3.8. Dezvoltarea unei comunicări eficiente cu adolescentul
Iată câteva elemente ale unei strategii de aplicat la rândul dumneavoastră
dragi părinți, pentru a dezvolta o comunicare eficientă cu adolescentul:

• Încurajați empatia
• Subliniați consecințele imediate și pe termen lung ale acțiunilor lor
• Încercați să vă potriviți nivelul de limbaj cu nivelul de înțelegere al
adolescentului dvs.
• Ajutați adolescentul să-și dezvolte abilitățile de luare a deciziilor și
rezolvarea problemelor
• Rămâneți conectați și implicați în viața adolescentului
• Stabiliți o procedură solidă de comunicare cu adolescenții, în funcție de
nevoile lor unice
• Încurajați adolescenții să devină mai activi și să dezvolte activități noi și
mai fructuoase
• Dezvoltați sesiuni de grup, dacă este necesar, pentru a vă asigura că
adolescenții nu vor simți excluziunea socială
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• Colaborați îndeaproape cu adolescenții pentru a identifica modalități de
gestionare a situațiilor dificile
• Oferiți un mediu pozitiv, iubitor cu consecvență
• Stabiliți limite, restricții și recompense, pentru a vă asigura că va fi
construit un mediu echitabil
• Asigurați-vă că petreceți timp cu adolescenții pentru a dezvolta
comunicarea și încrederea
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3.9. Cum puteți să înțelegeți dacă adolescentul dumneavoastră poate avea
probleme

Iată mai jos câteva caracteristici care vă pot ajuta să înțelegeți dacă apar
comportamente problematice în viața adolescentului dumneavoastră, caz în care
este nevoie să interveniți.
Tabelul 2. Comportamentul normal al adolescenților și comportamentul
adolescenților care provoacă îngrijorare
Comportament normal pentru

Comportament pentru adolescenți

adolescenți

care provoacă îngrijorare ”

Dorește să petreacă mai mult timp cu Nu dorește să petreacă timp cu familia
colegii și mai puțin timp cu familia

sau

cu

prietenii,

evitând

orice

activitate socială
Este reticent în a se trezi devreme Refuzul absolut de a merge la școală pentru școală

mai ales dacă acest comportament se
întâmplă brusc
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Necesitatea unui somn mai îndelungat Schimbări bruște ale nivelurilor de
sau dezvoltarea unui apetit mai mare energie, adică a dormi anormal de mult
în timpul creșterii

sau a nu putea dormi deloc

Tristețe și anxietate după conflicte cu Tristețe și anxietate care nu se
prietenii sau o despărțire de un băiat corectează sau nu scad în intensitate
după câteva zile până la câteva

/fată

săptămâni.
Unele

riscuri

ușoare

sau Comportament extrem de riscant și /

experimentarea cu sex, alcool, droguri sau comportament delincvent, inclusiv
nerespectarea regulilor interne cerute
de părinți sau a legilor societății
Apelarea la un animal de companie Rănirea deliberată a animalelor de
iubit pentru confort în locul unui companie sau torturarea sau uciderea
părinte sau prieten

oricărui animal

Îngrijorarea cu privire la aspectul fizic Schimbări bruște și semnificative în
comportamentele alimentare
Source: Georgetown Behavioral Health Institute (2015)
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3.10. Cum să creați un mediu pozitiv
 Onestitate care trebuie arătată încă din primele etape ale vieții
adolescenților; prin urmare, aceasta trebuie să devină o cultură internă a
familiei
 Să aveți un canal de comunicare deschis permanent și pentru toate
problemele posibile și să se asigure că vor împărtăși preocupările
adolescenților
 Să spuneți adevărul cu privire la toate problemele și nu încercați
să ascundeți lucruri, chiar dacă le puteți considera lucruri care nu sunt
relevante pentru adolescenți și că ascunderea îi va proteja
Toate cele de mai sus sunt doar câteva dintre semnalele și soluțiile pe care
părinții trebuie să le caute pentru a asigura bunăstarea și protecția adolescenților
lor. Toate acestea sunt într-adevăr esențiale și pot oferi părinților capacitatea de a
crea o abordare mai sofisticată și de a stabili cele mai bune canale de comunicare
posibile care sunt considerate a fi esențiale. În ciuda faptului că comportamentele
identificate mai sus sunt considerate a fi cele mai frecvente, de asemenea mai sunt
câteva , considerate la fel de importante:
• Sfidarea regulilor și argumentarea (de obicei adolescenții nu evaluează
pericolele)
• Modificări drastice ale aspectului, deoarece vor să se potrivească cu restul
„găștii”
• Comunicare scăzută deoarece consideră că ceilalți nu sunt atenți la
opiniile lor
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3.11. Emoții în adolescență
De asemenea, unele emoții sunt trăite de adolescenți într-o formă
deteriorată, exagerat. Cele mai importante dintre acestea sunt:
▪ Bucuria euforică, deoarece vor să se simtă confortabil și să creeze
un mediu pozitiv care îi va ajuta să depășească situațiile dificile, de
aceea exagerează foarte mult această emotie. Zâmbetul, limbajul
corpului, cum ar fi o poziție relaxată, și tonul vocii, un mod plăcut
de a vorbi optimist, constituie cele mai comune caracteristici ale
bucuriei.
▪ Tristețea constituie tipul opus față de bucurie și poate fi caracterizată
ca o stare emoțională tranzitorie pentru sentimente precum
dezamăgirea, durerea, lipsa de speranță, dezinteresul. Important este
că în astfel de situații când exprimă tristețe sunt focusați pe gânduri
negative. În plus, au tendința de a evita alte persoane și din familie
și din mediul școlar.
▪ Frica este considerată a fi cea mai importantă în comparație cu cele
două precedente. În plus, aceasta este o emoție cheie pentru tineri și
le poate afecta personalitatea și capacitatea de a-și dezvolta
performanțele școlare. În plus, în cazurile de frică în mediul familial,
aceasta poate deveni un obstacol serios și poate duce la un mediu de
provocare internă. Unele dintre cele mai frecvente trăsături și
expresii ale fricii se referă la expresii faciale, cum ar fi lărgirea
ochilor; limbajul corpului arată că încearcă să se ascundă de
amenințare. Apar reacții fiziologice precum respirația rapidă și
bătăile inimii.
▪ Dezgustul se referă la un puternic sentiment de dezaprobare și de
antipatie față de o situație sau de comportamentul unei persoanei etc.
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▪ Furia constituie unul dintre cele mai frecvente emoții ale
adolescenților, deoarece aceștia se află într-o situație vulnerabilă și
se confruntă cu situații dificile și destul de neplăcute din viața lor de
zi cu zi, precum:
 Mediul familial, care poate crea unele provocări serioase
datorită opiniilor diferite care pot deveni cu adevărat
dăunătoare pentru capacitatea de a-și stabili personalitatea.
 Mediul școlar unde de asemenea se simt neînțeleși și se pot
izola.
• Surpriza constituie a șasea emoție majoră și poate fi:
 Pozitivă care se asociază cu o stare plăcută
 Negativă, care se asociază cu o stare negativă și poate
conduce la situații precum neînțelegere, conflict, comunicare
slabă cu prietenii apropiați și familia și chiar un mediu ostil
care poate diminua entuziasmul tinerilor pentru viață.
 Neutră, care poate include potențial surpriză, uimire,
plictiseală.
• Iubirea constituie cea de-a șaptea și ultima emoție și poate fi
considerată cea mai puternică dintre toate. Iubirea la adolescenți este
exprimată în mai multe moduri diferite, cum ar fi limbajul corpului,
expresiile feței și acțiunile. Acest lucru poate varia în funcție de
personalitatea fiecăruia. Există mai multe situații în care emoția și
sentimentul de iubire pot avea aspecte diferite:
 Iubirea romantică, care cuprinde atașament, grijă și
intimitate în care adolescenții își exprimă dragostea față de
persoana de care se simt cei mai apropiați și acest lucru poate
fi cu adevărat un atu puternic datorită autenticității
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sentimentelor adolescenților și nevoii lor de a iubi și de a fi
iubiți.
 Iubirea Sex Drive, care este un sentiment natural pentru toți
oamenii și, desigur, acest lucru este mai evident în rândul
tinerilor, datorită hormonilor care creează o adevărată furtună
hormonală la adolescenți, creând o situație care poate fi
asociată și cu dragostea și care este prezentă pentru o perioadă
mai scurtă.
• Dispreț – este o emoție negativă în care primează percepția că
indivizii sunt lipsiți de valoare și nu sunt capabili să facă lucrurile
corecte. O astfel de emoție la adolescenți poate crea un sentiment de
izolare și incapacitate în atingerea obiectivelor lor, ceea ce poate
duce la performanțe la nivel scăzut în mediul școlar.
• Mulțumire - Aceasta este o stare de satisfacție emoțională odată ce
un individ și-a atins obiectivele și acest lucru poate duce la stabilirea
unor relații mai bune.
• Jena – O emoție întâlnită frecvent la adolescenți, care predomină
în situațiile în care un individ se confruntă cu situații dificile și
neașteptate. În plus, jena poate fi văzută ca o adevărată provocare
pentru tineri, deoarece este posibil să nu aibă experiența și calmul
pentru a face față unor astfel de situații.
• Vinovăție – poate duce la adolescenți la un nivel scăzut de stimă de
sine și poate crea obstacole serioase pentru tineri, deoarece pot purta
pentru tot restul vieții această stare emoțională
• Mândrie – O emoție pozitivă deoarece tratează satisfacția interioară
a atingerii obiectivelor, iar acest lucru poate fi văzut ca o motivație
intrinsecă. Pentru adolescență, acest lucru este vital pentru a-și
îmbunătăți personalitatea și a-și atinge obiectivele viitoare.
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• Satisfacție – O altă emoție pozitivă care poate fi văzută într-un
termen larg de atingere a obiectivelor, asigurarea unor relații bune
cu ceilalți, comportamentul de a face față dificultăților generale ale
vieții.
• Rușine – Pentru adolescenți rușinea poate fi văzută ca o situație
catastrofală pe care sunt capabili să o exagereze într-un mod
nerealist.
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3.12. O comunicare bună cu adolescentul dumneavoastră

• Ascultați mai mult decât vorbiți – lăsați-i pe adolescenți să se exprime și,
mai ales, asigurați-le toate stimulentele posibile pentru a face acest lucru. Astfel
se poate crea un mediu pozitiv care poate fi extins la activități ulterioare.
Adolescenții au nevoie și caută să-și exprime propriile opinii și preocupări,
întrucât întâmpină multe provocări.
• Faceți-vă timp pentru a petrece împreună - Comunicarea se bazează în
general pe partajarea și petrecerea timpului împreună. Una dintre provocările
majore cu care se confruntă atât adolescenții, cât și părinții, este faptul că aceștia
nu au suficient timp de calitate pentru a petrece împreună. Lipsa de timp creează
o distanță suplimentară între părinți și adolescenți și poate duce la pierderea
încrederii, neînțelegerea și interpretarea greșită a mai multor probleme.
• Oferiți confidențialitate - adolescenții, acum mai mult ca oricând, au
personalități puternice cu acces la un număr mare de informații. Dezvoltarea
relațiilor personale între adolescenți, la toate nivelurile, inclusiv, desigur, relațiile
sexuale, necesită ca adolescenții să aibă propriul spațiu. Confidențialitatea
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reprezintă o provocare majoră pentru părinți, precum și o cerere majoră din partea
adolescenților.
• Țineți pasul cu interesele lor - Un mod minunat de a înțelege adolescenții
și de a le arăta că sunteți într-adevăr parte din viața lor, este să acordați atenție
intereselor lor. Ascultându-le! De exemplu, muzica, chiar dacă nu se încadrează
în preferințele dumneavoastră, vizionarea de filme după preferințele
adolescenților, etc., le arată acestora că părinții sunt gata să se implice și să fie o
parte activă a vieții lor. De asemenea, acest lucru poate fi și un mod indirect de a
vă asigura că adolescenții dumneavoastră nu sunt implicați în activități
dăunătoare.
• Fiți un părinte iubitor - În perioadele dificile, atât în viața școlară, cât și
în viața personală, părinții trebuie să arate că le pasă cu adevărat, să fie afectuoși
cu adolescenții atunci când vine vorba de emoții personale și să fie de sprijin
atunci când există un eșec școlar. Adolescenții trebuie să-și vadă părintele
sărbătorindu-i realizările, să-i sprijine în eșecurile lor și să-i ierte pentru greșelile
lor. Astfel de acțiuni îi vor ajuta să devină mai maturi, să învețe din greșelile lor
și să facă față problemelor într-un mod mai eficient. Acest lucru îi va face și mai
toleranți atunci când părinții lor îi critică, deoarece vor înțelege că este o situație
de câștig de ambele părți, iar critica face parte din joc.
• Distrați-vă – Adolescenții parcurg această etapă o singură dată și trebuie
să se bucure de ea cât mai mult posibil. Este important să vă faceți timp și să vă
implicați în activități care să le ofere lor plăcere și distracție. Acest lucru poate
avea un nivel substanțial de impact pozitiv atât asupra adolescenților, cât și asupra
dumneavoastră ca părinți. Cercetări recente au arătat în mod clar că „Distracția”
poate influența pozitiv adolescenții și îmbunătăți starea lor psihologică.
Adolescenții care se distrează cu părinții lor sunt mai predispuși să depășească
problemele personale și să își îmbunătățească performanța generală. Se pare că
accentul pus pe distracție în timp ce se stabilește un echilibru între capacitatea
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fizică, bunăstarea psihologică și lecțiile de-a lungul vieții pentru un stil de viață
sănătos și activ sunt esențiale pentru succes.
• Să nu deveniți prea emoționali. Nu trebuie să o luați personal atunci când
adolescenții arată o abordare negativă.
• Puneți întrebări cinstite care să le permită adolescenților să ofere
răspunsuri cinstite. Astfel, adolescenții dezvoltă un nivel mai ridicat de încredere,
care este esențial pentru a se apropia de dumneavoastră.
• Evitați să arătați că aveți nevoie, sau chiar mai rău, că sunt disperați
pentru a avea prietenia adolescenților dumneavoastră.
• Comunicarea pozitivă este foarte afectată atunci când deciziile sunt luate
într-o situație de conflict sau ceartă. În consecință, pentru a vă asigura că se
stabilește o comunicare pozitivă, evitați luarea deciziilor atunci când nu sunteți
calmi atât dumneavoastră cât și adolescentul cu care comunicați.
• Puneți întrebări curioase care să reflecte situația actuală care îi afectează
pe tineri. Acest lucru poate crea un mediu pozitiv și un nivel mai ridicat de
încredere în rândul adolescenților, deoarece vor înțelege că părinții lor vor să afle
despre problemele pe care le au.
• Concentrați-vă pe crearea unui sentiment de „Muncă în echipă” în cadrul
familiei. Acest lucru îi va ajuta pe adolescenți să se concentreze asupra obținerii
celor mai bune rezultate comune posibile și, de asemenea, acest lucru îi va ajuta
să evite posibile atitudini egoiste care constituie o amenințare serioasă pentru
stabilirea unei comunicări eficiente.
• Asigurați-vă că înțelegeți tranziția adolescenților de la o etapă a
adolescenței la cealaltă.
• Arătați înțelegere atunci când vine vorba de conceptul de relații sexuale,
care constituie o provocare serioasă pentru adolescenți. Problema comunicării
despre sex este afectată de mai mulți parametri, cum ar fi, ce s-a vorbit cu
adolescenții despre acest subiect, modul în care părinții s-au exprimat, cât de
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frecvent au abordat subiectul, cât de mult se simt înțeleși adolescenții de părinții
lor.
• Este foarte important să aveți un consens în comunicare în familie. Ambii
părinți trebuie să comunicați aceleași reguli, așteptări, opinii despre ce vă doriți
de la adolescentul dumneavoastră. Acest lucru necesită cooperarea ambilor
părinți și poate contribui la adaptarea abordării lor de comunicare pe baza
nevoilor și dorințelor specifice ale adolescentului.
• Oferiți laude acțiunilor pe care le considerați ca fiind pozitive. Stimulați
astfel acțiunile și comportamentul pozitiv al adolescentului.
• Încurajați adolescenții atunci când, în ciuda eforturilor depuse, lucrurile
nu au mers așa cum se așteptau, spunându-le că ar trebui să vadă acest lucru ca o
oportunitate de a încerca mai mult, de a se concentra asupra obiectivelor lor și că
ceea ce s-a întâmplat poate fi văzut ca o lecție.
• Un alt mod important care poate dezvolta o comunicare eficientă între
părinți și adolescenți este abilitatea de a face lucruri împreună, cum ar fi mersul
la evenimente sportive, chiar dacă părinții nu sunt adevărați fani ai sportului
respectiv. Acest lucru va oferi posibilitatea de a petrece timp de calitate împreună
și de a crea un mediu mai bun
• Evitați să le oferiți adolescenților instrucțiuni sau sfaturi nesolicitate,
care pot duce la controverse. Evitarea unor astfel de acțiuni și furnizarea de sfaturi
fructuoase pot dezvolta o comunicare mai bună, precum și asigurarea încrederii
între cele două părți, în special în momentele dificile de familie
• Vorbiți despre comportamente și nu despre trăsături personale. Adică
„ceea ce ai făcut tu nu a fost tocmai potrivit” și nu „ Ești un prost, nu ești în stare
de nimic”.
• Puteți îmbunătăți comunicarea ascultând, vorbind, înțelegând, dar cel
mai important, trebuie să știți când să nu mai vorbiți.
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• Îmbrățișați adolescentul dumneavoastră în fiecare zi și spuneți-i că îl
iubiți și îl respectați. Această asigurare poate deveni un semn pozitiv și poate crea
fundalul relevant pentru acțiuni viitoare
• Folosiți un limbajul corporal relevant, care este esențial pentru
dezvoltarea unei comunicări eficiente, nu stați cu brațele încrucișate pe piept,
uitați-vă în ochii adolescentului când vorbiți cu acesta, se va simți mai
confortabil.
• Asigurați o comunicare regulată în mediul școlar - Activitatea specială
este considerată a avea o importanță critică pentru îmbunătățirea generală a
adolescenților în mediul școlar, deoarece vor înțelege că sunt sub supraveghere.
Desigur, acest lucru nu trebuie utilizat ca un „instrument de control”, ci, în
schimb, ar trebui să fie aplicat ca un instrument pentru a arăta înțelegerea
relevantă a performanței generale și să ofere sprijinul relevant atunci când și dacă
este necesar. În plus, implicarea școlii în procedura generală de comunicare, ca
„moderator” între părinți și adolescenți, poate fi văzută și evaluată ca un
instrument care va conduce cele două părți la o mai bună înțelegere, creștere a
performanței lor, mai mult timp de calitate împreună.
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3.13. Aplicarea celor 7 C din comunicare
Constituie o altă recomandare practică importantă care poate duce la
rezultate pozitive relevante între părinți și adolescenți
 Completitudine - Mesajul care trebuie transmis de la o persoană la
cealaltă trebuie să fie complet pentru a evita neînțelegerile și interpretările greșite
care pot duce la conflicte inutile.
 Concret - Comunicarea interpersonală concretă este, de asemenea,
despre un mesaj clar și se referă la utilizarea cuvintelor și acțiunilor care oferă o
înțelegere solidă. Acest sfat practic este considerat esențial în procedura de
comunicare, deoarece aplică o abordare realistă și nu lasă nimic la voia
imaginației celor două părți.
 Curtoazie - Aceasta demonstrează politețea în atitudinea și
comportamentul cuiva față de ceilalți.
 Corectitudine - Utilizarea corectă a frazelor corespunzătoare care trebuie
alese cu atenție pentru a se adapta nevoilor și cerințelor fiecărei situații.
 Claritate - Problema Clarității constituie o adevărată provocare pentru
părinți, întrucât trebuie să își dezvolte necesitatea de a utiliza un limbaj clar care
să îi ajute pe adolescenți, să se apropie de părinții lor și de familia lor. În plus,
claritatea cuvintelor nu va lăsa loc pentru neînțelegeri, mai ales atunci când se iau
în considerare probleme importante în care formularea adecvată poate deveni un
catalizator de comunicare
 Considerare - considerația, nu numai că poate fi considerat un
instrument practic, dar cel mai important, poate afecta pozitiv dezvoltarea
personalității adolescenților, ducând la impactul pozitiv relevant în viața lor
personală
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 Concizie - partea finală a acestei proceduri impune părinților să fie
consecvenți în abordarea lor, deoarece acest lucru le poate oferi capacitatea de a
deveni mai eficienți.
De asemenea adresați-vă adolescenților dumnevoastră
 Specific - Concentrați-vă asupra problemelor fiecărei situații și abordați
situația într-o manieră unică pentru a deveni mai eficienți în termeni de timp și
rezultate
 Realist - Când lucrurile devin foarte dificile dezvoltați strategii realiste
și realizabile care să conducă într-adevăr la rezolvarea problemei
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