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Nie taki nastolatek straszny jak go malują,                                            

czyli kilka słów o okresie dojrzewania. 

 

Wielu rodziców, nauczycieli, pedagogów zastanawia się nad tym co takiego jest w  

okresie dojrzewania, że tak trudno jest zrozumieć zachowania nastolatka. Adolescencja, czyli 

okres dojrzewania to czas intensywnych przemian w życiu młodego człowieka.  

Z perspektywy fizjologicznej następują  zmiany w budowie i czynnościach ciała powstałych 

pod wpływem mechanizmów neuroendokrynnych. Natomiast perspektywa psychologiczna 

dotyczy przede wszystkim procesów emocjonalnych, poznawczych  

i rozumienia norm moralnych. Okres dojrzewania można podzielić na dwie fazy: 

 

1. wczesna adolescencja – wiek dorastania ( 10/12 – 16) 

2. późna adolescencja – wiek młodzieńczy (16- 20).  

 

W adolescencji człowiek zyskuje zdolność do dawania nowego życia i zdolność do 

samodzielnego kształtowania swojego życia. Dojrzewanie to pozycja między dzieciństwem a 

dorosłością i w związku z tym jest bardzo trudnym okresem zarówno dla nastolatka jak i dla 

jego otoczenia. Adolescent i jego  najbliższe środowisko doświadcza:  

 

1) nieśmiałości, wrażliwości i zarazem agresywności, 

2) konfliktów między ideologiami, stylem życia i wartościami,  

3) emocjonalnego napięcia, 

 4) skłonności do radykalizmu, rygoryzmu w myśleniu i działaniu,  

 

Nastolatek przez cały czas poszukuje swojej tożsamości, wypełnia przestrzeń pomiędzy 

bezpieczeństwem dzieciństwa a autonomią, niezależnością dorosłości. W rezultacie młody 

człowiek ok. 16r.ż. stara się rozwiązać tzw. kryzys tożsamości, musi dokonywać wyborów 

między ważnymi dla niego wartościami, ideami. 
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Zmiany fizyczne 

 

Szczegółowe rozważania zaczniemy od okresu wczesnej adolescencji, to właśnie ta 

faza jest najbardziej zauważalna i najtrudniejsza dla dorastającego i jego otoczenia. W tym 

okresie zachodzą główne fizjologiczne przemiany organizmu i ich konsekwencje w sferze 

emocji i obrazu własnej osoby. 

Obserwowalne zmiany fizjologiczne zaczynają się od tzw. skoku pokwitaniowego  

- u chłopców między 12 i 15r.ż. przyrost ok. 20kg i 20cm 

- u dziewcząt ok. 2 lata wcześniej przyrost, jest mniej nasilony i trwa krócej 

Wspomniany skok pokwitaniowy dotyczy układu kostnego, mięśniowego i innych części 

ciała. Inaczej wygląda to u dziewcząt a inaczej u chłopców, najważniejsze jednak są skutki 

psychologiczne obserwowanych przemian fizycznych. 

Skutki przemian fizycznych u chłopca: 

➔ Chłopcy są bardzo dumni z mięśni, a także ze swoich możliwości fizycznych. 

Pod wpływem przemian psychicznych podejmują często walkę – stają się 

brutalni, agresywni. W tej fazie dojrzewania chłopcy często stają się groźni dla 

otoczenia. Wszystko, czego się dotkną jest „słabe, zrobione z byle czego”, 

łatwo się psuje. Po prostu nie czują swojej siły.  

➔ Mają duży zapał do ćwiczeń fizycznych. Chłopcy chcą ćwiczyć. Ruch jest im 

potrzebny fizjologicznie – w związku z rozwojem muskulatury, a może także z 

innych powodów. Uprawiają sport, bo w okresie dojrzewania szukają pola 

walki. Są stale gotowi do współzawodnictwa, do gry, do próby siebie. Sport 

zaspokaja te potrzeby. 

Skutki przemian fizycznych u dziewcząt:  

➔ U dziewcząt maleje chęć uprawiania ćwiczeń. Dziewczęta nie odczuwają tego 

typu potrzeb, a jeżeli już są, to w znacznie mniejszym zakresie niż u chłopców. 

Nie mają także motywacji psychologicznej. 

Gdy  skok pokwitaniowy się kończy organizm zyskuje dojrzałość płciową.  

U dziewcząt zapowiada ją  menstruacja, poza tym rozrasta się macica i jajniki, piersi 

się powiększają. U chłopców objawem dojrzałości płciowej jest pojawienie się spermy 

w moczu lub wystąpienie wytrysku, zwykle podczas snu (zmazy nocne). Rozwój 

narządów rodnych,  mutacja głosu – obniżanie głosu. Ponadto wśród chłopców są 
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silniejsze objawy niż u dziewcząt trądziku, łojotoku i zwiększonej aktywności 

gruczołów potowych 

Ogólnie należy podkreślić, że dojrzewanie dziewcząt przebiega inaczej, 

znacznie dla nich korzystniej. Otóż narządy płciowe u dziewcząt zlokalizowane są w 

jamie brzusznej i nie podlegają obserwacji. Nie występuje również taka pobudliwość 

seksualna zakończeń erogennych receptorów w skórze i błonach śluzowych.  

Pobudliwość seksualna dziewcząt w okresie dojrzewania albo nie występuje, albo jest 

stosunkowo niska w porównaniu do chłopców. 

Proces dojrzewania dziewcząt trwa krócej (rozpoczyna się ok. 2 lata wcześniej od 

chłopców), krótkotrwały jest też okres ich psychicznego niezrównoważeni, rozproszonej 

uwagi, chaotycznych poczynań. Wówczas, gdy chłopcy wchodzą w ten niekorzystny – z 

punktu widzenia wymagań szkolnych – okres, dziewczęta są już wewnętrznie zorganizowane, 

dojrzalsze społecznie.  

 

Zmiany psychologiczne 

Spostrzeganie wyżej wspomnianych zmian biologicznych przez nastolatka wpływa na 

ich obraz własnej osoby i związane z tym emocje – niektóre zmiany są źródłem radości, inne 

wywołują dezaprobatę lub ambiwalentność.  

Zmiany hormonalne w okresie dojrzewania przyczyniają się do zwiększonego pobudzenia 

emocjonalnego i do chwiejności emocjonalnej; częstsze są lęki społeczne,  sprzeczność uczuć 

(np. miłość i nienawiść) 

Nastolatki bardzo często porównują się z ikonami, idolami z mediów, co powoduje 

obniżenie ich samooceny, ponieważ podczas tych porównań osoba młodego człowieka 

zwykle wypada niekorzystnie. Dodatkowo stan psycho – emocjonalny dorastającego zależy 

od tego, czy dojrzewanie zaczęło się wcześniej czy później. Wcześnie dojrzewający chłopcy 

są pewni siebie, swobodni, aktywni, są oceniani przez rówieśników i dorosłych jako 

atrakcyjniejsi. 

Dziewczęta natomiast mają więcej osobistych problemów np. zakłopotanie sylwetką czy 

miesiączką, maja więcej objawów psychosomatycznych, częstsze kontakty z alkoholem i 

narkotykami; zwykle tez wcześniej podejmują aktywność seksualną; mają też więcej 

konfliktów z rodzicami. Społeczeństwo oczekuje od nich większej dojrzałości, rozwagi, do 

której często są niegotowe. W środowisku rówieśniczym ich pozycja początkowo jest niska a 

potem ich prestiż wzrasta.  
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Chłopcy o wolniejszym tempie rozwoju są z reguły tym faktem mocno zaniepokojeni. 

Niedorównywanie siłą i sprawnością innym kolegom jest boleśnie przeżywane. Chłopcy 

mniej dojrzali fizycznie nadrabiają braki w różny sposób. Nieraz uzyskują wysoką pozycję 

wśród rówieśników dzięki bardzo dobrym wynikom w nauce, kiedy indziej grają role, które 

umożliwiają im utrzymanie dobrego miejsca w zespole (np. maskotki, błazna, czy tzw. 

olewacza). Zdarza się i tak, że właśnie ci mniejsi i słabsi, o dziecinnych buziach, dokonują 

czynów chuligańskich, chcąc w ten sposób zdobyć uznanie. Chłopcy wykazują ponadto 

silniejszą potrzebę więzów społecznych oraz większą agresywność w zachowaniu. Późno 

dojrzewający chłopcy znajdują się więc w wyraźnie niekorzystnej sytuacji. 

Natomiast dziewczęta o opóźnionym rozwoju płciowym mają zwykle mniej osobistych 

problemów, mniej ma ich też z nimi otoczenie; mają wyższa samoocenę. Dziewczęta takie są 

z reguły drobne, o dziecięcej sylwetce i ruchach, spontanicznie reagujące – bywają pupilkami 

rodziców i często nauczycieli. Są również lubiane i przygarniane do grup rówieśniczych, 

jakkolwiek nie do wszystkich tajemnic dopuszczane. Przy rozsądnym postępowaniu 

wychowawczym mogą one uniknąć poczucia mniejszej wartości z racji opóźnionego 

dojrzewania. 

Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta późno dojrzewający wykazują silniejsze przejawy 

niewiary w siebie, poczucie osamotnienia oraz większą potrzebę podporządkowania się niż 

wcześniej dojrzewający rówieśnicy. 

 

Rozwój społeczny. Interakcje z rówieśnikami. 

Analizując zagadnienie okresu dojrzewania nie można zapomnieć o tym, że 

najważniejszym i najbardziej atrakcyjnym środowiskiem życia adolescenta jest grupa 

rówieśnicza. Tak jak dla przedszkolaka całym światem jest mama czy tata, tak dla nastolatka 

świat kręci się wokół kolegów i koleżanek. Dorastający zbliżają się do rówieśników, którzy są 

zawsze w pobliżu, z którymi można robić wiele ciekawych rzeczy. Czasami na początku 

dorastania pojawia się antagonizm płci czyli wzajemna niechęć do siebie płci odmiennej, 

silniej wyrażana przez chłopców. Częściej jednak jest to antagonizm pozorny, za którym stoi 

zainteresowanie płcią przeciwną. W tym okresie pojawiają się początkowe fazy uczucia 

miłości 

Kształtujące się uczucia społeczne znajdują wyraz m.in. w tworzeniu związków 

rówieśniczych, takich jak: paczki grupy, przyjaźnie.  
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Przyjaciel zwykle jest tej samej płci,  przyczynia się to do wzmocnienia poczucia własnej 

wartości i pozwalają lepiej poznać siebie (przyjaźnie dziewczęce charakteryzują się bardzo 

osobistymi zwierzeniami i wymaganiem wyłączności, natomiast chłopięce opierają się na 

wspólnych działaniach). 

W tym miejscu powstaje  pytanie: Co daje grupa rówieśnicza młodemu człowiekowi? 

 Pozytywy 

- poczucie wspólnoty, solidarność grupowa 

-  potrzeba upodabniania się (ubrania, fryzury, żargon) 

-tworzenie kultury młodzieżowej, która jest sposobem wzmacniania tożsamości, 

podkreślenia niezależności, odrębności. 

- wzmocnienie poczucia własnej wartości,  

- bezpieczeństwo emocjonalne,  

- rozwijanie zainteresowań oraz form współdziałania 

Negatywy: 

-  niechęć i nienawiść do innych,  

- poczucie własnej wartości przeradzające się w zuchwałość,  

- obawa o własne bezpieczeństwo przerodzona w agresję wobec domniemanych wrogów, 

 - zainteresowania przybierające aspołeczny charakter 

 

Nie da się ukryć, że nastolatki większość czasu spędzają w grupach rówieśniczych, jednak 

nadal są zależni od rodziców. Bardzo częstym symptomem wchodzenia przez dziecko w 

okres dojrzewania są jego coraz częstsze kłótnie z rodzicami. Konflikty te powstają na 

gruncie sprzeczności między kontrolą ze strony dorosłych a potrzebą swobody dzieci, między 

odpowiedzialnością dorosłych a dzieleniem się nią z nastolatkiem, miedzy zwracaniem dużej 

uwagi przez rodziców na aktywność szkolną a poświęcaniem tej uwagi na inne aktywności 

przez dorastających. 

 

Krystalizowanie się tożsamości. Akceptacja własnej płci 

Okres dorastania jest czasem intensywnego poszukiwania własnej tożsamości i jej 

określenia. Rozwój tożsamości jest procesem długotrwałym, któremu jednocześnie 

towarzyszy niepokój i poczucie zagubienia, ale i radość, poczucie autonomii. Młody człowiek 

poszukuje  swojej tożsamości w: 

- sprawdzaniu niezawodności miłości rodziców  
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- w próbach zmieniania siebie czyli eksperymentowanie z samym sobą np. poprzez używki, 

zmiany mody,trendów, hobby itp. 

- w sprawdzaniu siebie  czyli podejmowaniu i realizowaniu postanowień. 

W ustaleniu własnej tożsamości dużą role odgrywa płeć, w społeczeństwie istnieje wiele 

stereotypów, które rzutują na akceptacje przez dorastających własnej płci. W identyfikacji z 

płcią i rolą społ. dużą role grają rodzice, u dziewcząt matka, a ojciec u obojga płci. 

Należy pamiętać, że kryzys tożsamości jest naturalnym etapem w rozwoju, który można 

pokonać, rozwiązać. Nastolatek musi scalić zdobytą dotychczas wiedzę w pełnionych przez 

siebie rolach i zyskać spójność, gdy mu się to udaje uzyskuje spokój i wkracza w kolejny etap 

rozwojowy. 

Dotychczas prowadzone rozważania na temat dorastania podkreślały raczej cienie 

okresu adolescencji, ale warto zaznaczyć, że bycie nastolatkiem ma również swoje blaski. 

Otóż młody człowiek w tym czasie nabywa zdolność do wyznaczania dalekich celów. 

Ponadto jego działalność jest podporządkowana założonym celom, jest zorganizowaną i 

planową aktywnością. Charakterystyczne dla działalności młodzieży jest też jej poszerzanie 

się wskutek wchodzenia w nowe sytuacje i środowiska społeczne. Zmianie ulega też 

kierunek aktywności (ku światu wewnętrznemu i zagadnieniom społecznym) 

Młodzież dąży do przeżyć pięknych i wzruszających,  lubi ryzyko, tajemniczość, romantyzm, 

pociąga ją nowość. Młodych ludzi cechuje  też intensywność działań, łączy się to z potrzebą 

czynu. Szczególnie charakterystyczna dla młodzieży jest aktywność zespołowa jak: 

wycieczki, gry, zabawy, sport oraz coraz bardziej popularny taniec. 

 

Druga faza okresu dojrzewania: późna adolescencja, czyli tzw. wiek młodzieńczy jest  

czasem dużo spokojniejszym w życiu nastolatka, osiąga on wówczas większą stabilizację. 

Rozwój emocji w tym okresie zmierza w kierunku uzyskania dojrzałości uczuciowej, która 

ujawnia się w przejściu: 

- od zależności uczuciowej do niezależności,  

- od niekontrolowanego uzewnętrzniania uczuć do poddania ich kontroli,  

- od nieopanowanego ulegania uczuciom do ich opanowania,  

- od egocentryzmu do socjocentryzmu 

Uczucia stabilizują się, nabierają indywidualnego wyrazu; następuje rozwój uczuć wyższych 

(uczucia estetyczne, moralne, patriotyczne), niejednokrotnie maskowane przez młodzież. 

W tym okresie następuje rozwój związków z innymi, podstawą takich związków są wspólne 

zainteresowania i orientacje zawodowe, grupy są heteroseksualne, zyskuje na znaczeniu 
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przyjaźń. Młodzież nawiązuje więcej serdecznych relacji z ludźmi starszymi, spada rola 

nauczycieli, zmniejsza się przepaść generacyjna 

Rozwija się potrzeba seksualna, krystalizuje się ukierunkowując dążenia ku osobom płci 

przeciwnej, pojawia się świadomość tych pragnień. 

 

Na koniec warto podkreślić, że opisywany okres w rozwoju człowieka jest bardzo 

burzliwy, nieprzewidywalny dla nastolatka i jego bliskich, jednak jest też okresem 

fundamentalnych przemian po to, by z dziecka stać się dorosłym. Jest to czas niełatwy, ale 

przy odrobinie cierpliwości i zrozumienia udaje się go przetrwać zarówno młodemu 

człowiekowi jak i jego najbliższemu otoczeniu. 
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