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Comunicarea în relația părinte - adolescent

Adolescența este o perioadă de tranziție de la copilărie, la vârsta de adult.
Aceasta este însoțită de importante transformări biologice, psihologice și sociale.

Adolescența se caracterizează prin detașarea treptată de părinți și atașarea de
grupul de prieteni și solicitarea autonomiei, a libertății de opinie și de mișcare.
Aceste nevoi ii face pe adolescenți să intre in conflict cu părinții lor cărora le vine
greu sa accepte ca fiica sau băiatul au crescut și să apară greutăți în  comunicare.
Ce blochează comunicarea?
Comunicarea este de multe ori blocată de modul in care i se adresează părintele
adolescentului:
•Critica - evaluarea negativă a persoanei, a atitudinilor sau acțiunilor sale (Nu ești in
stare de nimic / Tu ești de vina daca ai luat note proaste / De ce toate ți se întâmplă
numai ție?)
• Etichetarea - folosirea etichetelor in caracterizarea copilului (Te porți ca o fata /
Ești exact ca toți ceilalți / Ești un insensibil / Ești un prost)
• Lauda evaluativă – evaluarea  adolescentul in termeni generali (Tu ești un băiat bun
/ Întotdeauna ai fost o fata buna / Te vei descurca tu si acum)
• Sfaturile – oferirea de  soluții copilului tău fără ca el sa le ceară (Dacă aș fi în locul
tău aș face așa / E ușor sa iei note bune, trebuie sa faci asta...)
• Folosirea in exces a întrebărilor - poate duce la un răspuns evaziv sau folosirea
unui singur cuvânt care nu clarifica problema (Când s-a întâmplat asta? / Cum s-a
întâmplat? / De ce s-a întâmplat?)
•Ordinele – ordonăm adolescentului ce vrem  noi să facă, fără să ținem cont de opinia
lui (Fă-ți temele imediat! / Pentru că așa am spus eu / Du-te la muncă, dacă tot nu vrei
sa înveți! / Fă curat în camera ta imediat!)
• Amenințări - comandăm acțiunile adolescentului prin amenințare, cu privire la
consecințele negative care vor apărea (Nu mai primești bani daca nu iei note bune /
Încetează imediat sau... / Te duc la oi, dacă nu înveți!)
•Moralizarea - îi spunem ce ar trebui să facă, îi ținem predici de un sfert de ora sau
mai mult despre cum ar trebui el să aibă un anume comportament (Ce-i cu nota asta si
continua timp de o ora)
• Ar trebui sa faci ... (Dacă tu acum nu faci ce iți spun, când o sa te măriți ce o să
faci?)
• Abaterea - distragerea de la interesele adolescentului (Nu te mai gândi la ce s-a
întâmplat. Hai să vorbim despre altceva.)
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Reguli de comunicare in relația părinte - adolescent:

În secolul 19 se considera că pentru viața subiectului uman, copilăria reprezintă
un segment deosebit de important, fapt reflectat in multitudinea abordărilor, studiilor,
scrierilor, domeniilor; in secolul 20 aprecierea importantei a trecut pe palierul
adolescenței (intre copilărie si viața adulta) - fenomen complex care, de multe ori s-a
asociat, limitativ, cu “rebeliune”, “criza de identitate” etc.

În culturi diferite, studiile unor autori ca: Jodelet,D. (1989); Gergen, K.J. &
Davis, K.E. (1985) au arătat că cea mai importanta achiziție in dezvoltarea copilului
este structurarea motivației pentru independența si comunicarea ulterioara a
adolescentului.
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Totodată, cercetări pertinente ocupându-se de implicațiile acceptare -
respingere conchid in legătura cu deficitul de interacțiune, intercomunicare.
Sintetic, abordarea afecțiunii (dragoste părintească), petrecerea unui volum de timp
considerabil împreuna cu minorul, tratarea acestuia cu delicatețe, aplicarea flexibila a
balanței recompenselor mai degrabă decât a critica si a fi ostil determina o bună
imagine a părinților in accepția copiilor.

Daca, dimpotrivă, copiii sunt respinși de părinți (reacțiile sunt diferite tata/fiu,
mama/fiica) ei au mai multe șanse sa evolueze la pubertate si adolescenta spre:
delincventa, agresivitate, conduite nevrotice, conduite atipice .

In consecință, șansele lor sunt mai reduse de “a vira” spre conduite civilizate,
de a fi prietenoși, de a avea capacități de comportament civilizat, de a fi cooperanți,
de a purta de grija altora.

Pentru adolescent este apreciată ca benefică “supravegherea democratică“. Este
de preferat o abordare permisivă, egalitară a adolescentului față de una autoritară, de
respingere; in alte condiții minorii nu ezită să spună că “părinții uită ca au fost și ei
tineri” și “nu își cunosc limitele”.

Comportamentul părinților caracterizat prin căldură afectivă, răsplata acordata
pentru merite are consecințe favorabile in achiziționarea de către adolescent a unor
itemi structurali ai personalității lui, a independentei de a avea o identitate, auto-
evaluării etc.

În familiile cu dezvoltare normală adolescenții sunt mult mai cooperanți, sunt
veseli, învață să spună glume, să râdă și să se bucure.

S-a constatat ca acești adolescenți învață cu mai multa ușurință să stocheze si
să distribuie informația, față de adolescenții cu tulburări de comportament la al căror
viraj părinții și grupul asistă de multe ori fără să știe cum si de ce să intervină.

Adolescenţa este o vârstă de graniţă între copilărie si maturitate şi tocmai din
această cauză apar diverse conflicte determinate de neconcordanţa între ce vrea şi ce
crede adolescentul că poate să facă si ceea ce îi este îngăduit de către adult;
răspunzători de această situaţie sunt mai mulţi factori: prejudecăţile adulţilor (,,dacă
pentru mine. a fost bine în felul acesta, este si pentru tine"), lipsa de încredere în
copiii lor, tendinţa de a-i proteja prea mult ca nu cumva să aibă de suferit, lipsa de
cunoaştere şi de înţelegere a specificului vârstei, teribilismul adolescenţilor şi
ignoranţa lor în ceea ce priveşte poziţia pe care o ocupă  în societate
responsabilităţile ce le revin etc.
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FIŞĂ DE ACTIVITATE
I. Completează următoarele fraze aşa cum îţi sugerează începutul:
1- Cei din jurul meu cred că sunt prea mic pentru ..........................................................
2. Mă simt prost când părinţii mă consideră ...................................................................
3. Sunt destul de matur ...................................................................................................
4. Cred că responsabilităţile pe care le am .... ................................................................
5. Aş vrea să am .................... ani deoarece ....................................................................
6. Sunt mai .................................................. decât ………..………………………
colegii (prietenii) mei.

II. Descrie o situaţie în care ţi s-a reproşat că nu ai vârsta potrivită pentru a face ceea
ce ţi-ai propus:

Cum te-ai simţit în acel moment?
Ce argumente ţi s-au adus? Care au fost contra argumentele tale?
Ce ai făcut (ai ascultat sau nu sfatul)?
Cine a avut dreptate atunci?
Cum ai proceda acum dacă ai trece prin aceeaşi situaţie?

III. Completează piramida de mai jos, situând pe prima poziţie persoana (persoanele)
care te apreciază cel mai obiectiv în tot ce faci, descrescător, pană la ultima poziţie,
unde vei situa persoana care are cea mai eronată imagine despre tine.
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