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 ROZWÓJ FIZYCZNY

 ROZWÓJ EMOCJONALNY

 ROZWÓJ POZNAWCZY

 ROZWÓJ SPOŁECZNY 
- Rodzice
- Grupa rówieśnicza 



Dziewczęta 9 – 15 Chłopcy  11 – 16 
przyspieszenie wzrastania przyspieszenie wzrastania

przyrost wielkości ciała, zaokrąglenie 
bioder i powiększanie się piersi oraz 
zmiany ich kształtu

poszerzenie ciała w obrębie barków

powiększenie zewnętrznych narządów powiększenie zewnętrznych narządów powiększenie zewnętrznych narządów 
płciowych

powiększenie zewnętrznych narządów 
płciowych

zmiana barwy głosu zmiana barwy głosu – obniżenie głosu 
(mutacja)

pojawienie się owłosienia łonowego pojawienie się owłosienia łonowego

estrogen : stymuluje przede wszystkim 
pojawienie się cyklu miesięcznego. 

testosteron : odpowiedzialny jest za 
ujawnianie się cech drugorzędowych 
(nasieniowody, moszna, prącie).

Na podstawie: Oleszkowicz i Senejko, 2013



 Dojrzewanie jest procesem niezwykle
zindywidualizowanym, stąd nastolatki – i
dziewczynki, i chłopcy – w podobnym wieku
wyglądają i zachowują się często w zupełniewyglądają i zachowują się często w zupełnie
odmienny sposób. Na tym tle rodzą się też
podziały w klasach szkolnych. Dochodzi do
izolowania i negatywnego naznaczania tych
osób, których wygląd fizyczny czy sposób
funkcjonowania znacznie odbiega od wyglądu i
funkcjonowania większości rówieśników.



 Doświadczenia emocjonalne nastolatków we
wczesnym okresie dorastania nacechowane są
ambiwalencją. Zmiany biologiczne, przede
wszystkim hormonalne, powodują, żewszystkim hormonalne, powodują, że
doświadczane przez nich emocje powstają
szybko oraz szybko przyjmują duże nasilenie.

 Obraz nastolatka jako niestabilnego
emocjonalnie, nadpobudliwego czy wręcz
niezrównoważonego i nieprzewidywalnego.



 często niezrozumiałe dla nastolatka zmiany
własnego ciała,

 spadek i znaczne wahania samooceny,
 trudności w szkole, trudności w szkole,
niska pozycja w grupie rówieśników,
problemy rodzinne, jak np. trudności

w komunikowaniu się z rodzicami,
nieporozumienia z rodzeństwem,

przeciążenie czy poczucie przeciążenia
obowiązkami domowymi/szkolnymi.



 Lęk, wstyd i poczucie winy, ale źródła tych 
emocji zależne są od płci. 

Chłopcy  -> porażki  w zakresie ważnych dla  Chłopcy  -> porażki  w zakresie ważnych dla 
nich rodzajów aktywności,

 Dziewczynki -> trudności w relacjach 
społecznych.



 Ambiwalencja to jednoczesne występowanie
pozytywnego i negatywnego nastawienia wobec
czegoś.

 Labilność emocjonalna to tendencja do
doświadczania częstych zmian stanów
emocjonalnych; nagłe zmiany doświadczanych
emocji i płynne przechodzenie od emocji
pozytywnych do negatywnych.



 Wraz z dojrzewaniem mózgu, zwłaszcza kory
mózgowej, nastolatkom coraz lepiej udaje się
kontrolować własne emocje i reagować
stosownie do sytuacji społecznej, w jakiej sięstosownie do sytuacji społecznej, w jakiej się
znajdują. Warto jednak mieć na uwadze to, że
rozwój zdolności do kontroli emocji jest
długim i trudnym procesem i trwa aż do
okresu dorosłości



Nastolatki posługują się
 pojęciami abstrakcyjnymi (takimi jak prawda,

sprawiedliwość, miłość),
 rozważają i analizują konkretny problem z różnych

punktów widzenia.punktów widzenia.

 Ta nowa umiejętność owocuje tym, że z dużym
zaangażowaniem zaczynają dyskutować z rodzicami
na różnorodne tematy, poszukują racjonalnych
wyjaśnień dla zasad, które wcześniej bezkrytycznie
akceptowali, zaczynają ironizować.



 Nowe osiągnięcie rozwojowe pozwalające 
stawiać hipotezy dotyczące otaczającego 
świata i logicznie je rozważać, co przyczynia się 
do znacznego wzbogacenia życia umysłowego do znacznego wzbogacenia życia umysłowego 
nastolatków. 
Nastolatek zaczyna swobodnie rozważać różne 
kwestie, a wśród nich:

 „Co by było gdyby…?”, 
 „Jeśli a, to b… a może c?”, 
 „Jeśli uznamy, że…, to…”, 
 „Skoro a, b i c, to prawdopodobnie również d”.



 opanowanie nowych słów, w tym synonimów
(np. zazwyczaj i najczęściej) czy antonimów
(np. poważny i lekkomyślny).

 używanie słów w ich potocznym znaczeniu, używanie słów w ich potocznym znaczeniu,
posługiwanie się związkami
frazeologicznymi, rozumienie metafor itp.

 w grupach rówieśniczych posługiwanie się 
językiem, w tym zdolność do stosowania i 
rozumienia ironii, sarkazmu czy parodii, jest 
kwestią szczególnie istotną.



 Relacje z rodzicami ulegają daleko idącym
przekształceniom.

 W okresie dzieciństwa rodzice, a także inni
dorośli, są akceptowani w sposób niemaldorośli, są akceptowani w sposób niemal
bezrefleksyjny.

 W okresie dorastania rodzic staje się w
oczach nastolatka człowiekiem „z krwi i
kości”, mającym zalety i wady, czasami
postępującym w sposób według nich bardzo
nieodpowiedni.



 pozycja i odpowiedzialność młodego
człowieka,

nastolatek (zwłaszcza we własnych oczach) nastolatek (zwłaszcza we własnych oczach)
nie jest już dzieckiem, ale (szczególnie dla
rodziców) nie jest też jeszcze osobą dorosłą.



 więcej prywatności (np. we własnym pokoju),

 staje się bardziej zamknięty, 

 chce być traktowany go jako podmiot życia 
rodzinnego 

 chce być włączany w proces podejmowania 
istotnych decyzji. 



 OŚ KONFLIKTU: Kontrola ze strony rodziców
a potrzeba swobody ze strony nastolatka

 PRZYCZYNY KONFLIKTU:
- coraz mniejsza ilość czasu, jaką nastolatek spędza- coraz mniejsza ilość czasu, jaką nastolatek spędza

z rodzicami (źródło lęku i niepewności rodziców),
- oczekiwania większej swobody w zakresie

dysponowania czasem wolnym (rodzice mają
mniejszą kontrolę nad zachowaniem dziecka),

- oczekiwania nastolatków w tym zakresie są często
dość radykalne, na co większość rodziców nie chce
i nie może się zgodzić.



 OŚ KONFLIKTU: Podkreślanie wagi edukacji 
szkolnej przez rodziców a zaangażowanie 
nastolatków w inne aktywności 

 PRZYCZYNY KONFLIKTU:
- dla rodziców są to kwestie niebagatelne,
- dla nastolatka najważniejsze  są działania 

pozaszkolne, w tym przede wszystkim 
spędzanie czasu z rówieśnikami.



 OŚ KONFLIKTU: Odpowiedzialność rodziców 
a przekazywanie odpowiedzialności nastolatkowi

 PRZYCZYNY KONFLIKTU: 
- role w rodzinie z młodszym dzieckiem są jasno

podzielone,podzielone,
- okres dorastania często wiąże się z

przekształceniem tych ról i reguł
- rodzice obciążają nastolatka odpowiedzialnością,

której nie chce on przyjąć („jesteś już prawie
dorosły, więc…”) lub unikają przekazania mu
odpowiedzialności, kiedy on / ona tego oczekuje
(„wciąż jesteś dzieckiem, więc…”)



 oswojenie się ze zmianami ciała i akceptacja roli 
płciowej,

 przygotowanie, akceptacja i wsparcie w procesie 
oddalania się od rodziców i opiekunów, oddalania się od rodziców i opiekunów, 

 wsparcie w braniu odpowiedzialności za rodzącą 
się niezależność,

 przygotowanie do rozpoczęcia życia w świecie 
społecznym i pomoc w budowaniu 
indywidualnego systemu etycznego.



 potrzebuje pomocy w postaci towarzyszenia
osób znaczących, stawiających wyraźne
granice i określających ramy działania oraz
akceptacji dla rosnącej samodzielnościakceptacji dla rosnącej samodzielności
i angażowania się w działania konstruujące
etyczny wymiar tożsamości jednostki.



 jest to pozytywna i wspierająca postawa 
innych osób, szczególnie dorosłych, wobec 
nastolatka;
wyraża się w oczekiwaniach i wymaganiach  wyraża się w oczekiwaniach i wymaganiach 
i polega na udzielaniu stosownej do potrzeb 
pomocy młodemu człowiekowi;

≠ z przyzwoleniem na wszystkie zachowania 
nastolatka;



 „Akceptuję Ciebie jako osobę, ale nie akceptuję
twojego zachowania” jest drogowskazem
w okresie dorastania i podstawą
kształtowania się poczucia własnej wartościkształtowania się poczucia własnej wartości
nastolatka.



 Ufać i pozwalać na samodzielność. 
 Pozwolić na coraz większą niezależność. 
 Czuwać nad bezpieczeństwem. 
 Wyznaczać granice i stawiać wyzwania.  Wyznaczać granice i stawiać wyzwania. 
 Dawać wsparcie emocjonalne. 
 Rozmawiać i słuchać się nawzajem. 
 Współdziałać, współpracować.
 Mieć czas dla dziecka. 
 Poświęcać nastolatkowi (jego problemom, 

radościom) uwagę.



 Dawać pozytywny przykład swoim
zachowaniem (spójność tego, co robi z tym, co
mówi).

 Jasno określać zadania i egzekwować ich Jasno określać zadania i egzekwować ich
wykonanie.

 Być konsekwentnym.
 Wzmacniać pożądane zachowania.
 Wyraźnie sprzeciwiać się niepożądanym

działaniom i zachowaniom nastolatka



 Przeniesienie doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego do
swoich praktyk wychowawczych w postępowaniu z własnymi
dziećmi.

 Bezrefleksyjne i bezkrytyczne naśladowanie wzorów
postępowania innych osób.postępowania innych osób.

 Tworzenie własnej koncepcji wychowawczej na podstawie
wyobrażeń o tym, co dla rozwoju dziecka jest właściwe.

 Nadmierne zaspokajanie potrzeb dziecka w oczekiwaniu np.
nieprzysparzania kłopotów, niezawodzenia pokładanych w nim
nadziei.

 Nadmierna uczuciowa koncentracja na dziecku, nadopiekuńczość.
 Wiązanie z dzieckiem zbyt wygórowanych ambicji i aspiracji,

wmawianie mu, jakim musi być w przyszłości człowiekiem.
 Żywiołowe, nieprzemyślane postępowanie z dzieckiem.



 obserwowanie faktów        bez ich oceniania

 wyrażanie uczuć       bez ich interpretowania

 wyrażanie potrzeb        bez oczekiwania 
jakiegoś sposobu ich zaspokojenia 

 wyrażanie prośby        z akceptacją odmowy 
jej spełnienia



 Znaczenie relacji z rówieśnikami w okresie 
dorastania:  

- zaspokajają potrzebę przynależności,
- dają poczucie bezpieczeństwa, - dają poczucie bezpieczeństwa, 
- pozwalają na podnoszenie poczucia własnej 

wartości, 
- pozwalają nabywać i ćwiczyć różnorodne 

kompetencje społeczne.



 Nastoletnie związki występujące przed
dojrzałą miłością. Występują w nich
zachowania związane z zabieganiem o drugą
osobę, oddaniem, dążeniem do spędzania
razem czasu i realizowaniem swojej potrzebyrazem czasu i realizowaniem swojej potrzeby
bliskości.

 Nadmierna ufność, fascynacja, zauroczenie –
to wszystko może utrudniać zachowanie
„zdrowego” dystansu.

 Pierwsze związki są bardzo burzliwe na
początku i niejednokrotnie szybko się kończą.



 W związkach tych w początkowym okresie młodzi
partnerzy wymagają całkowitego oddania i
zaangażowania, może też pojawić się
rozczarowanie i frustracja. Młodzi, niedoświadczeni
ludzie szczególnie narażeni są na zranienia.ludzie szczególnie narażeni są na zranienia.
Nieodwzajemniona miłość staje się pułapką dla
młodego człowieka, rodzi ryzyko przeżywania
rozczarowań, zawiedzionej, niespełnionej miłości, a
przy intensywności doznawanych uczuć może
prowadzić do załamania, obniżenia nastroju, a
nawet depresji.



 autonomia funkcjonalna: samodzielne
rozwiązywanie własnych problemów bez
zabiegania o pomoc rodziców,

 autonomia emocjonalna: brak nadmiernego autonomia emocjonalna: brak nadmiernego
zabiegania o rodzicielską akceptację
i bliskość,

 autonomia postaw: zakres, w jakim
nastolatek wyraża opinie i wartości odmienne
od tych, jakie posiadają jego rodzice i inni
ważni dla niego dorośli.





 Problemy :
- wzmożona potliwość,
- pogorszenie stanu skóry,
- problemy z włosami,- problemy z włosami,
- przyrost tkanki tłuszczowej i tym podobne.



 Wygląd to podstawowe niewerbalne
narzędzie komunikowania się młodych ludzi,
często ich główny obszar zainteresowania
oraz istotny wymiar samooceny.oraz istotny wymiar samooceny.
Dla większości z nich jest także ważnym
źródłem negatywnych emocji, a w
konsekwencji często przyczyną
niekonstruktywnych prób radzenia sobie z
tym problemem.



 We współczesnym świecie ciało kobiety
podlega silniejszym naciskom związanym z
kreowaniem swego wizerunku według
określonego kanonu. Często nie sprzyja tookreślonego kanonu. Często nie sprzyja to
zdrowiu i naraża na podejmowanie licznych
zachowań ryzykownych dla zdrowia.



 kontrolowaniem masy ciała,
 ćwiczenia fizyczne,
 solarium,
 przyjmowanie środków naturalnych przyjmowanie środków naturalnych

i chemicznych
 zabiegi pielęgnacyjne ciała i włosów
 określony ubiór i hołdowanie modzie.



 Wyrazem młodzieńczego buntu może stać się
także coś wręcz przeciwnego, zanegowanie
standardów atrakcyjności manifestujące się
brakiem dbałości o wygląd.brakiem dbałości o wygląd.



 Przejawem poszukiwania własnej
tożsamości, a jednocześnie przejawem zmian
zainteresowań, jest przejściowy
NEGATYWIZMNEGATYWIZM

 tendencja do ujawniania zachowań
niezgodnych z oczekiwaniami otoczenia;

 przybierać może postać ostentacyjnego
sprzeciwiania się wobec istniejących zasad,
uczestniczenia w subkulturach i
alternatywnych ruchach młodzieżowych.



 Nieadekwatne funkcjonowanie w rolach
społecznych cechujące się dużym ładunkiem
agresji i wrogości;
osoby antyspołeczne celowo szkodzą innym, osoby antyspołeczne celowo szkodzą innym,
bywają wręcz okrutne i są skłonne do
stosowania różnego rodzaju przemocy.



 odciskają się negatywnym piętnem na karierze
szkolnej i realizowaniu roli ucznia. W środowisku
szkolnym antyspołeczność widoczna jest
najczęściej pod postacią chuligaństwa,
alkoholizmu, narkomanii, kradzieży, wagarów ialkoholizmu, narkomanii, kradzieży, wagarów i
wandalizmu.

 Źródła tych zachowań tkwią najczęściej w
negatywnych wzorcach obserwowanych w
środowisku domowym, które nie wspiera
dziecka w procesie adaptacji do wymagań
szkoły.



 uporczywe kłamstwa, 
 wagarowanie, 
 unikanie kontaktu, w tym podejmowania 

rozmów, dzielenia się problemami,rozmów, dzielenia się problemami,
 kłopoty w nauce,
 rozdrażnienie lub ospałość, 
 zmianę nawyków żywieniowych,
 kradzieże, 
 rany lub blizny na ciele.



1. Słabe granice między osobą a światem
zewnętrznym, powodujące dużą podatność
na wpływy z zewnątrz, a jednocześnie słabo
kontrolowane ujawnianie siebie innymkontrolowane ujawnianie siebie innym

2. Zmienność decyzji i zachowania
w zależności od sytuacji („chorągiewka na
wietrze”)

3. Brak stabilnego systemu przekonań,
poglądów i planów.



 samookaleczenia, kolczykowanie i tatuowanie
się,

 przebieganie przed nadjeżdżającym
samochodem/pociągiem,samochodem/pociągiem,

 wyścigi samochodami/motocyklami,
 nadmierne picie alkoholu,
 używanie narkotyków,
 jawne wyłamywanie się z reguł szkolnych,
 podejmowanie ryzykownych zachowań

seksualnych.



 Ważna jest pomoc młodym ludziom
w budowaniu mostów pomiędzy fantazją
a rzeczywistością.

 We wszystkich sferach związanych z rozrywką:
w reklamie, filmie, sporcie, grach czy quizach –w reklamie, filmie, sporcie, grach czy quizach –
przekonuje się człowieka, że może być silniejszy,
mądrzejszy, piękniejszy.

 Zewsząd młodzi ludzie otoczeni są obietnicą
szczęścia. Wszędzie tam, gdzie sami nie mogą
czegoś osiągnąć, mają możliwość
identyfikowania się z idolem muzycznym,
sportowcem czy modelką.



 Młodzież bardzo często, żeby zatuszować
brak perspektyw i lęk przed przyszłością,
próbuje przekraczać granice lub łamać tabu.
Chęć przeżycia mocnych wrażeń nakłaniaChęć przeżycia mocnych wrażeń nakłania
nieraz do podejmowania niebezpiecznych
ryzykownych zachowań na granicy utraty
zdrowia, a nawet życia, takich jak: yolo czy
swag.



 Dostęp i korzystanie z mass mediów mogą mieć
swoje pozytywne, ale i negatywne następstwa.
Moda na aktywne uczestniczenie w życiu
wirtualnym może powodować przesadne
zainteresowanie mediami społecznościowymizainteresowanie mediami społecznościowymi
(Facebook i inne), zamieszczanie w nich
wszelkich informacji o sobie, zawieranie
niebezpiecznych znajomości, budowanie
cybertożsamości, i jednocześnie być
przyczyną izolacji, wykluczenia czy braku
umiejętności budowania zdrowych relacji
społecznych w świecie realnym.



 Nieracjonalne korzystanie z gier (zbyt długi
czas, gry, w których jest dużo przemocy, gry
nieodpowiednie do wieku i poziomu rozwoju
psychicznego) może prowadzić do uzależnieńpsychicznego) może prowadzić do uzależnień
lub nieadekwatnej oceny sytuacji.

 Dziecko w całym życiu realnym nie spotka
tak wielu przypadków agresji i przemocy, ilu
doświadcza w ciągu 2–3 godzin aktywnej,
agresywnej gry komputerowej.
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