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JAK WSPIERAĆ NASTOLATKA?
 

W tak ważnym okresie rozwoju liczy się zwłaszcza
wsparcie rodziców i innych bliskich osób, ale swoje
znaczenie ma również szersza społeczność, a nawet
kultura.
   Poniżej zebrałam najważniejsze aspekty potrzeb-
nego nastolatkom wsparcia. Pomocą w jego ocenie
mogą być dołączone pytania, nad którymi warto się
zastanowić.

1. Podstawą jest stabilne, bezpieczne i przyjazne śro-
dowisko rozwoju. Dom jest miejscem, w którym na-
stolatek powinien czuć się kochany i ważny, a  także
spokojny i bezpieczny.
   W uporządkowanym, zrównoważonym środowisku
można znaleźć oparcie w czasie największych kryzy-
sów.

Czy nastolatek czuje, że jest kochaną i ważną
osobą?
Czy w domu może odpoczywać, czuć się bez-
piecznie i dzielić się swoimi przeżyciami?
Czy dom jest miejscem przewidywalnym, w któ-
rym każdy ma swoje miejsce i może być sobą?

Pytania pomocnicze:
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2. Rodzice przygotowują młodych ludzi do pełnienia
ról społecznych w dorosłości. Są dla swoich dzieci
nie tylko źródłem informacji i wzorem do naślado-
wania, ale również osobami, które umożliwiają im
ćwiczenie ważnych umiejętności.

Czy poświęcam nastolatkowi czas na naukę
umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu?
Czy rozmawiam z nastolatkiem o obowiązkach
i odpowiedzialności ludzi dorosłych?
Czy uczę go podejmowania decyzji i przyjmowa-
nia konsekwencji własnych działań?

Pytania pomocnicze:

3. Dorastający potrzebują pomocy w dostrzeżeniu
wielu rozwiązań różnych problemów. Powoli zdoby-
wają wiedzę o świecie i stają się zdolni do przyjmo-
wania innych perspektyw.
   Dowiadują się na przykład, że sytuacje z pozoru
trudne mogą ostatecznie przynieść korzyści, a wie-
dza, którą otrzymują od najbliższych jest bardzo cen-
na i pomaga odnaleźć się w gąszczu możliwości.
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Czy zachęcam nastolatka do aktywnego szuka-
nia rozwiązań, podejmowania wysiłku i prze-
zwyciężania trudności?
Czy dzielę się własnym doświadczeniem, wska-
zuję różne możliwości rozwiązywania proble-
mów? 
Czy potrafię wskazywać najkorzystniejsze roz-
wiązania i wyrażać swoje zdanie bez narzucania
go siłą?

Pytania pomocnicze:

4. Otwarta komunikacja jest kolejnym ważnym ele-
mentem wspierającym rozwój nastolatka. Potrzebne
są szczere rozmowy, okazanie prawdziwego zaintere-
sowania i gotowość do wysłuchania dorastającego. 

Czy znajduję czas na rozmowy z nastolatkiem?
Czy potrafię go wysłuchać, interesuję się jego
światem?
Czy rozmawiam szczerze i życzliwie? 
Czy moje dziecko wie, że może się do mnie zwró-
cić z każdym problemem i o wszystkim możemy
porozmawiać?

Pytania pomocnicze:



Czy traktuję poważnie przeżycia i kłopoty nasto-
letniego dziecka?
Czy odczuwa ono moją akceptację i wie, że jego
sprawy są dla mnie ważne?
Czy nastolatek wie, że moja akceptacja jego oso-
by jest bezwarunkowa i nie zależy od czynników
zewnętrznych (np. ocen szkolnych)?

Pytania pomocnicze:
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5. Niezwykle ważne jest okazywanie nastolatkowi ak-
ceptacji i podchodzenie ze zrozumieniem do jego
przeżyć i problemów. 

6. Nastolatki potrzebują uwagi najbliższych także
w tym celu, by dowiedzieć się więcej o sobie samych.
Obserwowanie swojego dziecka pozwala lepiej je ro-
zumieć i delikatnie przekazywać mu informacje
zwrotne dotyczące jego osoby.

Czy zwracam uwagę na zachowanie, gesty, mimi-
kę, ubiór i inne cechy wyróżniające nastolatka?

Pytania pomocnicze:



Czy rozumiem, jakie informacje o sobie dorasta-
jący chce tą drogą przekazać? 
Czy dostrzegam, w jaki sposób buduje swoją toż-
samość, kim się czuje, kim chce być?
Czy dzielę się z nim przemyśleniami dotyczący-
mi jego osoby, pomagam mu w poznawaniu sie-
bie?

Czy potrafię powiedzieć, co czuję i rozumiem,
jaki wpływ mają na mnie emocje?
Czy jestem w stanie zrozumieć emocje mojego
dziecka?
Czy pomagam mu radzić sobie z emocjami?

Pytania pomocnicze:

8. Wiek dorastania wymaga budowania przez nasto-
latka własnej autonomii. Wsparcie rodziców polega
na akceptacji tego procesu i umożliwianiu młodzieży
zdobywania doświadczeń oraz wiedzy potrzebnej
w dorosłości.

7. Nazywanie swoich uczuć jest cenną umiejętnością,
której warto uczyć dorastające dziecko, najlepiej na
własnym przykładzie. W ten sposób uczymy nasto-
latka radzenia sobie z emocjami.
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Czy akceptuję fakt nieuchronnego separowania
się nastolatka i jego emocjonalnego uniezależ-
niania się od rodziców?
Czy pomagam nastolatkowi w budowaniu jego
własnej autonomii, zdobywaniu wiedzy i cen-
nych doświadczeń?
Czy pozwalam mojemu dziecku na uczenie się
metodą "prób i błędów" (w bezpiecznych grani-
cach)? 

Pytania pomocnicze:

9. Rozwój intelektualny nastolatka otwiera przed
nim nowe możliwości. 
   Zachęcanie młodych ludzi do refleksji, zadawanie
im pytań, uczenie samodzielnego myślenia, rozwią-
zywania problemów i przewidywania konsekwencji
własnych działań oraz rozmowy i dyskusje pozwalają
na wykorzystanie ich potencjału umysłowego.
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Czy rozmawiam z nastolatkiem na różne intere-
sujące go tematy, np. naukowe, kulturowe?
Czy z uwagą słucham jego argumentów, traktuję
go jako wartościowego rozmówcę?
Czy uczę go samodzielnego myślenia i rozwiązy-
wania problemów?

Pytania pomocnicze:
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10. Wszechstronny rozwój nastolatków jest możliwy,
gdy stawia się im odpowiednio wysokie wymagania.
Nie powinny być one zbyt wysokie, ani zbyt niskie,
ale dostosowane do konkretnej osoby. 

Czy nie zapominam o stawianiu nastolatkowi
adekwatnych (dostosowanych do jego możliwo-
ści, a nie własnych oczekiwań) wymagań?
Czy motywuję go do nauki i ćwiczenia ważnych
umiejętności?
Czy zwracam uwagę na to, jak nastolatek organi-
zuje swój czas i czy wykorzystuje go z pożytkiem
dla siebie?

Pytania pomocnicze:



11. Jasne zasady postępowania, które obowiązują
członków rodziny dają poczucie bezpieczeństwa
i oparcie dla nastolatka, nawet wtedy gdy próbuje on
przekraczać wyznaczone granice.
   Świadomość ich istnienia i konsekwencja rodziców
pomagają mu odzyskać równowagę.

Czy dom jest miejscem, w którym panują jasne
zasady?
Czy nastolatek wie, co konkretnie jest, a co nie
jest dozwolone?
Czy postępuję konsekwentnie, dotrzymuję sło-
wa, nie zmieniam zdania bez ważnego powodu?

Pytania pomocnicze:

Powyższe punkty stanowią przydatne podsu-
mowanie i służą pomocą w zadawaniu sobie
ważnych pytań. Jeśli jednak chcesz lepiej rozu-
mieć proces rozwoju nastolatka i dowiedzieć
się, dlaczego pewne kwestie są kluczowe, za-
praszam Cię do nieco dłuższej lektury. Więcej
znajdziesz w e-booku Zrozumieć nastolatka,
czyli Co rodzice muszą wiedzieć, dostępnym do
zakupu na mojej stronie.
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https://psychescriptum.pl/downloads/zrozumiec-nastolatka-czyli-co-rodzice-musza-wiedziec-e-book/
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