Nowy rodzaj wychowania:
Wychowywanie dzieci w wieku od
10 do 16 lat
z dr Jean Clinton

Sieć Our Kids Network działa w oparciu o współpracę wszystkich
organizacji i agencji, które pomagają dzieciom i młodzieży w całym
regionie Halton. Kierując się badaniami, sieć przewodniczy
współpracującym agencjom w procesie planowania i integracji
programów pomocowych tak, aby wszystkie dzieci mogły dobrze
się rozwijać.
www.ourkidsnetwork.ca

OKN-Polish-2013

Niniejszy materiał został opracowany przez sieć Our Kids Network w celu
wykorzystania go podczas oglądania filmów z wykładu dr Jean Clinton.
Główne tematy zostały wybrane w oparciu o najlepsze praktyki badań
naukowych w dziedzinie rozwoju młodzieży, oraz o wspólne problemy
zidentyfikowane przez rodziców dzieci i młodzieży.
Filmy można obejrzeć na stronie www.ourkidsnetwork.ca.

Spis treści

Mózg nastolatka –„W budowie”
Nowe badania nad rozwojem mózgu pokazują, że w roku, w którym
dziewczyna jest w wieku 11 lat, a chłopiec 12 lat, następuje gwałtowny
rozwój mózgu. Zmiany te będą zachodziły aż do około 24 roku życia.
Zmiany zachodzą w następujących obszarach mózgu:
• Płaty czołowe, w tym kora przedczołowa. Obszary te kontrolują
zdolność „patrzenia w przyszłość”. To właśnie w tych miejscach może
dochodzić do zaburzeń procesu decyzyjnego u nastolatków, ponieważ
nie są one w stanie w pełni zrozumieć długofalowych konsekwencji
swoich działań. Obszar ten odpowiada również za kontrolę impulsów.
• Płaty ciemieniowe i kora mózgowa (zewnętrzna warstwa mózgu).
Obszary te są odpowiedzialne za logikę i rozumowanie przestrzenne.
Wspomagają one również podejmowanie decyzji.
• Płaty skroniowe. Obszary te są związane z językiem.
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• W tym czasie dzieci również zaczynają rozwijać zdolność
abstrakcyjnego myślenia, zaczynając postrzegać świat jako
bardziej złożony.
• Według Erika Eriksona, psychologa rozwojowego, zadaniem
rozwojowym okresu dojrzewania nastolatków jest określenie:
kim one są i gdzie „jest ich miejsce” w społeczeństwie.
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Nowy rodzaj wychowania
Czy zauważyłeś zmiany w zachowaniu swojego dziecka lub nastolatka?
Czy Twój nastolatek wydaje się czasem być zupełnie inną osobą?
Czy metody wychowawcze które stosowałeś wobec niego kiedy był
dzieckiem przestały działać?
Chociaż Twój nastolatek nie chce, żebyś to wiedział, Twoja obecność
jako rodzica jest tak samo ważna, jak była dotychczas, jednak sposób w
jaki wychowujesz nastolatka może wyglądać inaczej. Rozumienie zmian
jakim podlega Twoje dziecko lub nastolatek (np. pod względem rozwoju
mózgu) może pomóc Tobie go wspierać.
Dobrą wiadomością jest to, że większość młodych ludzi nie ma
problemu z przebrnięciem przez ten okres i wyrasta na odnoszących
sukcesy dorosłych. Wiele rodzin - ale nie wszystkie - w czasie, gdy ich
dziecko jest nastolatkiem przechodzi przez okres “zawirowania.” Mamy
nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej broszurze pozwolą Tobie
lepiej zrozumieć okres dorastania i pomogą w poradzeniu sobie z nim.

Developmental Assets® (aktywa rozwojowe)
„Developmental Assets (aktywa rozwojowe) to umiejętności, wartości,
możliwości i relacje, które mają pomóc młodym ludziom wyrosnąć na
opiekuńczych, odpowiedzialnych dorosłych” (Search Institute®, 2005).
Jako rodzic, jedną z najbardziej wpływowych rzeczy, które możesz
zrobić, to wypracowanie tych aktywów w swoim dziecku lub nastolatku.
The Search Institute opracował listę 40 Developmental Assets (aktywów
rozwojowych) (patrz str. 5), potrzebnych młodzieży w odniesieniu sukcesu.
Im więcej aktywów posiada dana osoba, tym bardziej prawdopodobne,
że on lub ona będzie sobie lepiej radzić w szkole, w kontaktach z
przyjaciółmi, oraz w podejmowaniu lepszych decyzji. Młodzi ludzie z
większą ilością aktywów są również mniej skłonni do podejmowania
zachowań ryzykownych, takich jak eksperymentowanie z narkotykami
lub alkoholem, lub podejmowanie przedwczesnej aktywności seksualnej.
W przypadku aktywów ważne jest aby pamiętać, że poprzez
celowe ich kształtowanie, zwiększasz ilość istotnych składowych
dla rozwoju Twojego dziecka. Na tej filozofii opiera się kilka strategii
zaprezentowanych w niniejszej broszurze.
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40 Developmental Assets
(aktywów rozwojowych)
Aktywa zewnętrzne

Aktywa wewnętrzne

Wsparcie
1. Wsparcie rodziny
2. P
 ozytywna komunikacja w
rodzinie
3. Relacje innych dorosłych
4. Troskliwe otoczenie
5. Troskliwe środowisko szkolne
6. Z
 aangażowanie rodziców w
kształcenie

Zaangażowanie się w naukę
21. M
 otywacja do osiągania
celów
22. Zaangażowanie w szkole
23. Praca domowa
24. Więź ze szkołą
25. Czytanie dla przyjemności

Inspiracje
7. W
 artości wspólnotowe
młodzieży
8. Młodzież jako potencjał
9. Pomoc innym
10. Bezpieczeństwo

Pozytywne wartości
26. Troskliwość
27. R
 ówność i sprawiedliwość
społeczna
28. Uczciwość
29. Szczerość
30. Odpowiedzialność
31. Powściągliwość

Granice i Oczekiwania
11. Granice w rodzinie
12. Granice w szkole
13. Granice sąsiedzkie
14. W
 zorce do naśladowania
wśród dorosłych
15. P
 ozytywny wpływ
rówieśników
16. Wysokie oczekiwania

Kompetencje Społeczne
32. P
 lanowanie i
podejmowanie decyzji
33. K
 ompetencje
interpersonalne
34. Kompetencje kulturowe
35. Asertywność
36. P
 okojowe rozwiązywanie
konfliktów

Konstruktywne
wykorzystanie czasu
17. Działania twórcze
18. Programy młodzieżowe
19. Wspólnota religijna
20. Czas w domu

Pozytywna tożsamość
37. Osobista moc
38. Poczucie własnej wartości
39. Poczucie sensu
40. P
 ozytywne postrzeganie
swojej przyszłości
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Nieuprzejmość i brak szacunku

Komunikacja

Co mówią rodzice:

Co mówią rodzice:

„Moja córka już mnie nie słucha! Nigdy nie było z nią poważnych problemów
w szkole podstawowej, ale teraz widzę zmiany - zwłaszcza w jej postawie.”

„Kiedy pytam go, co się stało, wzrusza ramionami i mówi ‚nic.’ ”

„Nauczyciele mówią mi, że w klasie moje dziecko okazuje brak szacunku
– kwestionuje wszystko, co mówią. Dlaczego nigdy nie słyszałem tego
wcześniej?”

Co się dzieje?
Wraz z rozwojem kory przedczołowej pojawia się myślenie abstrakcyjne.
Nastolatki zaczynają kwestionować wszystko, co wiedzą, ponieważ nauczyły
się, że istnieje więcej niż jeden sposób postrzegania sytuacji. Odkrywają
one również swoją własną tożsamość i zadają sobie pytanie, w co wierzą.
Choć mogą się z Tobą nie zgadzać, nadal chcą mieć z Tobą więź.

Co nastolatek chce, żebyś wiedział:
„Chcę wiedzieć, że obchodzi Cię to, co mam do powiedzenia.”

Wskazówki dla rodziców
Wsparcie
• Mów częściej tak, niż nie.
• Wykorzystaj poczucie humoru aby
załagodzić napięte sytuacje.
• Pytaj o jego lub jej zdanie
podejmując rodzinne decyzje.
Inspiracje
• Bądź szczery z nastolatkiem jeśli
czegoś nie wiesz, a następnie
poszukajcie odpowiedzi razem
Granice i oczekiwania
• Porozmawiaj z nastolatkiem o
dzieleniu się opiniami w sposób
pełen szacunku. Podaj mu
praktyczny przykład takiego
zachowania.
• Pokaż nastolatkowi różne
strony sporu.
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Kompetencje społeczne
• Zorganizuj rodzinną debatę.
Ustal podstawowe zasady aby
zagwarantować, że wszyscy będą
słuchać i zostaną wysłuchani.
Powiązanie z Developmental
Assets (aktywami rozwojowymi)
1 Wsparcie rodziny
2 Pozytywna komunikacja w rodzinie
8 Młodzież jako potencjał
11 Granice w rodzinie
14 Wzorce do naśladowania wśród
dorosłych
16 Wysokie oczekiwania
32 Planowanie i podejmowanie
decyzji

„Moja córka już nie przychodzi do mnie z prośbą o radę - mówi, że nie
zrozumiem.”

Co się dzieje?
W ramach rozwoju własnej tożsamości, nastolatki zaczynają określać
samych siebie i odgraniczać się od rodziców. Rówieśnicy stają się ważnym
czynnikiem mającym wpływ na ich opinie i decyzje. Jest to normalny etap
rozwoju ponieważ przyjaciele to osoby, które w chwili obecnej doświadczają
tych samych zdarzeń, jednakże badania pokazują, że relacja rodzic-nastolatek
w tym okresie przejściowym jest tak samo ważna jak była do tej pory.

Co nastolatek chce, żebyś wiedział:
„Pragnę więzi z rodziną.”

Wskazówki dla rodziców
Wsparcie
• Słuchaj – gdy nastolatek
przychodzi z Tobą porozmawiać,
poświęć mu czas (na jego lub jej
warunkach).
• Prowadź politykę otwartych
drzwi. Zachęcaj nastolatka
aby przychodził do Ciebie z
problemami lub pytaniami. Bądź
gotowy aby go wysłuchać i
zrozumieć co czuje.
Konstruktywne wykorzystanie
czasu
• Wykorzystaj szansę na wspólne
przyjemności.

Inspiracje
•Z
 apytaj nastolatka, jaki jest
najlepszy sposób na pozostanie
w kontakcie. Czasami wiadomość
tekstowa może być łatwiejszym
sposobem kontaktu niż rozmowa
telefoniczna.
•P
 ytaj nastolatka o zdanie, na
przykład: „Co o tym myślisz?”
Powiązanie z Developmental
Assets (aktywami rozwojowymi)
1 Wsparcie rodziny
2 Pozytywna komunikacja w
rodzinie
8 Młodzież jako potencjał
17 Działania twórcze
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Przyjaźnie

Zaufanie i odpowiedzialność

Co mówią rodzice:

Co mówią rodzice:

„Ufam, że mój syn podejmuje dobre decyzje, ale martwię się o to, co zrobi w
obecności swoich przyjaciół.”

„Powiedział mi, że nie ma nic zadane. A potem otrzymuję wiadomość ze
szkoły, że nie oddaje pracy domowej.”

Co się dzieje?

„Powiedziała mi, że jej przyjaciel urządza imprezę i że jego rodzice będą
w domu. Kiedy zadzwoniłem do nich, dowiedziałem się, że nic o tym nie
wiedzieli.”

Normalną częścią dojrzewania jest dążenie nastolatków do coraz większej
niezależności od rodziców. Rozwijają one również poczucie osobistej
tożsamości i odkrywają coraz więcej rzeczy łączących ich z rówieśnikami.
Pomaga to młodzieży przygotować się do dorosłości i oznacza, że wykonujemy
naszą pracę! Mimo to, wielu rodziców smuci ta zmiana w relacjach.

Co nastolatek chce, żebyś wiedział:
„Czuję się związany z rówieśnikami w sposób, którego możesz nie rozumieć.”

Wskazówki dla rodziców
Inspiracje
•D
 owiedz się, jak mają na imię
przyjaciele Twojego dziecka. Witaj
się z nimi, kiedy ich spotkasz.
Wsparcie
•Z
 najdź różne sposoby aby
uczestniczyć w życiu dziecka.
To jest wciąż ważne. Obserwuj
sygnały nastolatka i zapytaj jego/ją
o najlepsze sposoby okazywania
uczuć (np. przybij piątkę,
klepnięcie po plecach).
Kompetencje społeczne
•P
 odtrzymuj komunikację:
porozmawiaj z nastolatkiem na
temat tego, co to znaczy być
dobrym przyjacielem.
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Granice i oczekiwania
• Zaakceptuj to, że nastolatek może
dostrzegać u swoich przyjaciół
pozytywne cechy, których Ty nie
dostrzegasz.
• Buduj aktywa: w sposób
zamierzony staraj się poznać
przyjaciół swojego dziecka i być
dla nich dobrym wzorcem.
Powiązanie z Developmental
Assets (aktywami rozwojowymi)
1 Wsparcie rodziny
2 Pozytywna komunikacja w rodzinie
7 Wartości wspólnotowe młodzieży
14 Wzorce do naśladowania wśród
dorosłych
15 Pozytywny wpływ rówieśników
33 Kompetencje interpersonalne

Co się dzieje?
Nastolatki w miarę dorastania chcą być coraz bardziej niezależne i chcą
być traktowane jak dorośli, jednakże świadomość, że mózg nastolatka
wciąż się rozwija, a on sam wciąż się uczy jak radzić sobie z obowiązkami,
pomaga rodzicom zrozumieć, że nastolatki będą popełniać błędy. Twoją
rolą jest, aby pomóc nastolatkowi w podjęciu decyzji, bez podejmowania
tej decyzji za niego. Chodzi o uzyskanie odpowiedniej równowagi
pomiędzy zaufaniem i nadzorem.

Co nastolatek chce, żebyś wiedział:
„Chcę ponosić odpowiedzialność za swoje czyny.”
„Kiedy ustalasz rozsądne granice, wiem, że się troszczysz.”

Wskazówki dla rodziców
Osobiste wartości i pozytywna
tożsamość
• Świętuj małe sukcesy – chwal,
gdy nastolatek dobrze coś zrobi
lub zachowuje się w sposób
odpowiedzialny.
Granice i oczekiwania
• Bądź czujny – to znaczy, wiedz,
kim są znajomi nastolatka, z kim
spędza czas, gdzie idzie, itp.
• Ustal rozsądne zasady i oczekiwania.
Powiedz nastolatkowi czego
oczekujesz i wspólnie negocjujcie
nad ustaleniem obowiązków.
Kompetencje społeczne
• Z wyprzedzeniem planuj z

nastolatkiem na wypadek nowych
sytuacji (np. pierwsza duża
impreza szkolna). Porozmawiajcie
o swoich obawach i wspólnie
opracujcie rozwiązania w
przypadku różnych scenariuszy.
Powiązanie z Developmental
Assets (aktywami rozwojowymi)
2P
 ozytywna komunikacja w rodzinie
11 Granice w rodzinie
16 Wysokie oczekiwania
30 Odpowiedzialność
32 Planowanie i podejmowanie
decyzji
35 Asertywność
38 Poczucie własnej wartości
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Inne uwarunkowania
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Różnorodność
Co nastolatek chce, żebyś wiedział:
„Lubię żyć w świecie, w którym ludzie mogą być różni.”
To pokolenie młodzieży wychowało się w otoczeniu wszelkiego rodzaju
różnorodności. Kiedy rodzice wspierają przesłanie, że każdy stanowi
wartość, bez względu na to, jak bardzo jest inny, nastolatki mogą czuć się
akceptowane za to kim są.

Rodziny nowoprzybyłe
Niektóre rodziny po przyjeździe do Kanady napotykają na trudności. Wiele
młodych osób w czasie dorastania doświadcza problemu „podwójnej
tożsamości” chcąc się dopasować do swoich kanadyjskich kolegów i
jednocześnie ciągle identyfikując się ze swoją rodzimą kulturą. Są także
świadomi oczekiwań swoich rodziców dotyczących zachowania tradycji ze
swojej kultury.
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Developmental Assets (aktywa rozwojowe)
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej:
www.search-institute.org
www.lionsquest.ca

Rodziny niepełne
Bycie samotnym rodzicem nastolatka może wydawać się trudnym zadaniem,
jednak tak naprawdę nigdy nie jesteś sam. Badania pokazują, że im więcej
jest troskliwych dorosłych w życiu Twojego dziecka, tym więcej rozwojowych
aktywów zostanie nabytych przez dziecko. Nauczyciele, sąsiedzi, trenerzy
i przyjaciele rodziny mogą mieć wpływ na Twojego nastolatka i jego życie.
Poszukaj zaufanych źródeł wsparcia aby porozmawiać na temat swoich
dzieci i wymienić się doświadczeniami na temat metod wychowawczych.
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