
Nastolatki, czyli nasze dzieci w wieku dorastania 
 

Uczniowie kończący szkołę podstawową początku XXI wieku znacznie 
różnią się od dziewcząt i chłopców, którzy dorastali w poprzednim stuleciu. 
Przemiany zachodzące w edukacji, kulturze, ekonomii, technologii, warunkach 
życia itp. sprawiają, że i nasze nastolatki i młodzież są zupełnie inne. Zmieniają 
się nie tylko dorastające dzieciaki, ale także dorośli. Dzieciaki w wieku 
dorastania zwykle sprawiają dorosłym wiele kłopotów. Wiek ten to ostatni etap 
w procesie rozwoju człowieka. Gdy się zakończy, nasze dzieci staną się dorosłe, 
dojrzałe, samodzielne. To ostatnia chwila, by mieć możliwość oddziaływania 
i wpływu na młodych ludzi. 

Psychologowie wyodrębniają dwie fazy w okresie dorastania: okres 
między 11 a 15 rokiem życia oraz między 16 a 18 rokiem życia. W dzisiejszych 
czasach, kiedy proces akceleracji jest wszechobecny, nie zawsze te podziały są 
zgodne. Mają na nie wpływ czynniki: biologiczny i społeczny, czyli chwila, 
kiedy następuje koniec szkoły podstawowej i wybór nowego kierunku drogi 
edukacyjnej. Moment ten stawia 13-latki na rozstaju dróg i, co jest pewnikiem, 
zamyka pewien etap w życiu jeszcze bardzo młodego człowieka. 

W wieku dorastania następują w organizmie nastolatków, zarówno 
dziewcząt, jak i chłopców, wielkie zmiany, które dokonują się w we wszystkich 
dziedzinach i są bardzo intensywne. Rozwój fizyczny obejmuje zwiększenie 
wysokości i ciężaru ciała, następuje rozwój kośćca, mięśni i narządów 
wewnętrznych, postępują zmiany w proporcjach poszczególnych organów 
i ogólnym kształcie ciała, a także rozwój narządów rozrodczych 
i drugorzędnych cech płciowych. W tym czasie nastolatki charakteryzuje 
nadmierna wrażliwość, pobudliwość układu nerwowego, zachwianie równowagi 
procesów pobudzania i hamowania. Dorastające dzieciaki cechuje nerwowość, 
drażliwość, niepokój, duża męczliwość i brak opanowania. Następują pierwsze 
objawy dojrzewania płciowego. Zmienia się także wygląd zewnętrzny sylwetki 
i proporcji twarzy. Te zmiany różnie są przyjmowane przez dziewczęta 
i chłopców. U dziewcząt proces ten zaczyna się wcześniej, trwa krócej i ma 
mniej burzliwy przebieg. Dziewczęta mają do procesu dojrzewania raczej 
stosunek pozytywny, choć zdarza się, że odczuwają skrępowanie i nie zawsze 
akceptują zmiany w swoim wyglądzie zewnętrznym. Chłopcy natomiast 
dojrzewają bardziej burzliwie. Mają spore trudności w akceptacji zmieniających 
się wymiarów swego ciała, niezręczności motorycznej, która ma charakter 



przejściowy oraz zdarzających się kłopotów z cerą, a także trudno im się oswoić 
ze zwiększoną pobudliwością. 

Z szybkim tempem rozwoju fizycznego i zwiększoną przemianą materii 
wiąże się wzrost potrzeb energetycznych nastolatków. Należy dbać 
o zaspokojenie odpowiedniej dawki ruchu, która stymuluje prawidłowy rozwój 
tkanek i narządów, poprawia też przemianę materii, zapobiega odkładaniu się 
nadmiernej warstwy tkanki tłuszczowej. 

Wiek dorastania to również czas bardzo intensywnego rozwoju 
umysłowego, który obejmuje niemal wszystkie procesy i funkcje intelektualne. 
U dorastającej młodzieży spostrzeżenia stają się dokładniejsze, bogatsze 
w szczegóły. Sprawność zmysłów osiąga górny poziom rozwoju, do tego 
dochodzi doskonalenie się uwagi dowolnej i procesów myślenia, które 
umożliwiają dokładną analizę i syntezę spostrzeganej rzeczywistości. Nastolatki 
lepiej posługują się pamięcią logiczną, a to z powodu rozwoju myślenia 
abstrakcyjnego, które umożliwia im dużo lepsze rozumienie przyswajanego 
materiału. Rozwój nastolatków w sferze intelektualnej charakteryzuje się 
rozwojem procesów myślenia. Jest to czas, kiedy nasze dorastające dzieci 
zaczynają przejawiać skłonność i zdolność do tzw. filozofowania, prowadzenia 
dyskusji. Nastolatki stają się bardziej krytyczne i „specjalizują” się 
w dostrzeganiu i wyłapywaniu wszelkiego rodzaju niekonsekwencji w działaniu 
różnych ludzi, jak również sprzeczności i rozbieżności między wygłaszanymi 
prawdami a postępowaniem. Dużym zróżnicowaniem cechują się też 
zainteresowania dorastających dzieci. Wiek ten to czas wzmożonej 
emocjonalności, wielkiej intensywności i aktywności przeżyć uczuciowych. 
Nasze dzieci charakteryzuje duże napięcie uczuciowe: zarówno niezwykle silna 
radość, jak i głęboko przeżywany smutek. Inną charakterystyczną właściwością 
jest zmienność emocji. Natomiast stany uczuciowe cechuje skrajność 
i niestałość, wahanie między nastrojami. 

W wieku dorastania zmianom ulegają także kontakty społeczne. Więź 
emocjonalna z dorosłymi rozluźnia się, autorytet słabnie i często może 
dochodzić do konfliktów. Dzieje się to za sprawą wzrostu zdolności 
krytycyzmu. Nasze dorastające dzieci, dzięki wspaniałej spostrzegawczości 
i umiejętności porównywania, coraz częściej zauważają liczne uchybienia 
w postępowaniu dorosłych. W tym czasie wzrasta w nastolatkach potrzeba 
samodzielności, chęci uniezależnienia się, chodzenia własnymi drogami. Dla 
nastolatków coraz większe znaczenie ma grupa rówieśnicza. Tworzą grupy 



o luźnej strukturze, spędzają razem czas, organizują wspólne imprezy. Wiek 
dorastania to czas, w którym dzieciaki są gotowe do zawierania głębszych 
przyjaźni, w których są gotowe do zrozumienia i zaufania oraz dzielenia się 
najskrytszymi tajemnicami, są gotowe do niesienia pomocy. 

W wieku dorastania pojawia się u nastolatków spore zainteresowanie 
własną psychiką. Dzieciaki odkrywają świat psychiczny, poddają analizie swoje 
cechy, stany, w których się znajdują, czy też możliwości. 

W tym czasie – okresie dorastania – pojawia się gotowość 
i zainteresowanie płcią przeciwną. Właśnie teraz następuje znaczny proces 
rozwoju kontaktów między chłopcami i dziewczętami. Te kontakty ewoluują. 
W wieku 12-14 lat wzajemne relacje są bardzo zróżnicowane: dziewczyny bez 
większego skrępowania okazują zainteresowanie chłopcom, zwracają ich uwagę 
na siebie, chłopcy zaś zwykle kryją swoje zainteresowanie, tak jakby ich unikali. 
Owo wzajemne zainteresowanie wzrasta po 14 roku życia. Zainteresowanie 
dziewcząt chłopcami wzrasta, zaś chłopcy bardziej otwarcie okazują 
zainteresowanie dziewczętami – to czas, kiedy tworzą sie pary. Po 16 roku życia 
zainteresowanie płcią przeciwną to sprawa już zupełnie naturalna. 

 

Dziewczęta i chłopcy kończący szkołę podstawową są coraz bardziej 
zainteresowani odkrywaniem własnej psychiki, swojego «ja». Wtedy zaczyna 
się tworzyć obraz samego siebie. Na kształtowanie tego obrazu ma wpływ 
doświadczenie społeczne nastolatków, a więc oceny, opinie, które dochodzą do 
młodych ludzi ze strony zarówno rówieśników, jak również dorosłych. Ważne, 
aby osoby znaczące dla dorastających dzieciaków były w tym czasie dla nich 
wsparciem. Zrozumienie, dobre nastawienie, zaangażowanie, wiedza 
o procesach rozwojowych dzieci, pomoc w rozwiązywaniu problemów 
nastolatków będą owocowały w osiągnięciu przez nich dojrzałości we 
wszystkich aspektach: społecznym, psychicznym, moralnym, duchowym 
(światopoglądowym). 



Zagrożenia wieku dorastania – warte przemyślenia: 
• swoboda (nastolatki potrzebują kontroli! kochaj, ufaj i kontroluj!), 
• wolny dostęp do Internetu, 
• uzależnienie od komputera, 
• niewłaściwe informacje, które ze świata docierają do nastolatków, 

np. nadmierne dbanie o swoją sylwetkę, 
• labilność emocji: od euforii do płaczu, 
• własne strategie działania (bez doświadczenia), 
• egocentryzm (życie w bańce), 
• wzrost poziomu testosteronu – agresja, 
• eksperymentowanie z życiem, używki. 

 

 
 
Pomocna lektura: 

• Sarah Newton „Ratunku! Mój nastolatek jest kosmitą” 
• Ross Campbell „Twój nastolatek potrzebuje Ciebie” 
• Marshall B. Rosenberg „Porozumienie bez przemocy. O języku serca” 
• Adele Faber, Elaine Mazlish „Jak mówić do nastolatków, żeby nas 

słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” 
• Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek” 
• James Dobson „Jak budować poczucie własnej wartości w swoim 

dziecku” 
• Jack Canfield, Victor Hansen, Kimberly Kirberger „Balsam dla Duszy 

nastolatka” 
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