
Pentru părinţii de adolescenţi 

Adolescenţa este acea perioadă din viaţa copilului de care părintele se teme 

cel mai tare. Şi pe bună dreptate! Schimbările prin care copilul tău trece sunt majore, 

atât pentru el, cât şi pentru tine. Copilul tău creşte şi îşi dezvoltă personalitatea în 

ritm alert, iar tu trebuie să ţii pasul cu el, fără a-ţi pierde autoritatea şi fără a fi 

perceput ca un inamic. 

Cel mai indicat este să adopţi o atitudine care să  îl facă pe copilul tău să vadă 

în tine un prieten. Unui prieten îi va fi mai uşor să îi dezvăluie gândurile, trăirile, 

intenţiile. Cu toate acestea este mai uşor de spus, decât de făcut. Noi ne-am gândit 

să iţi prezentăm o listă  cu cele mai frecvente 10 modalităţi prin care părinţii reuşesc 

să îi îndeparteze pe adolescenţi. 

Nu îi ascultâ 

Fie reacţionează prea repede la ce le spune adolescentul, oferind soluţii sau 

aplicând pedepse, fie nu le permit acestora să işi exprime dorinţele sau aşteptările, 

punând în practică principiul “Faci cum spun eu!”. În fiecare dintre aceste cazuri, 

adolescenţii se pot simţi respinsşi şi pot ajunge la concluzia că nu are rost să încerce 

să mai comunice cu părinţii lor. 

Se concentrează doar asupra greşelilor adolescenţilor 

Le acordă atenţie atunci când greşesc, le reamintesc greşelile din trecut când 

au o discuţie în contradictoriu în prezent şi nu apreciază alegerile corecte sau 

eforturile depuse de adolescent pentru a îndrepta o greşeală. Asemenea atitudini îi 

pot descuraja, înfuria sau întrista pe adolescenţi, făcându-i să renunţe să mai încerce 

să îşi îmbunatăţească rezultatele şcolare sau să îi ajute pe părinţi în casă, de 

exemplu 

Au aşteptări prea mari de la ei 

Mulţi părinţi sunt de acord, cel puţin în teorie, că adolescenţii fac greşeli, însă 

în acelaşi timp, de fapt, se aşteaptă ca adolescentul lor să se comporte perfect. Îl 

încurajează pe copil să comunice cu ei şi să vină la ei oricând are nevoie de ajutor. 

Atunci când adolescentul intră în bucluc şi într-adevăr cere ajutorul părinţilor, aceştia 

reacţionează exagerat, intrând în panică sau înfuriindu-se pentru că aşteptările le-au 

fost înşelate. Adolescenţii învaţă astfel că, deşi nimeni nu e perfect, nu pot primi 

înţelegere şi sprijin din partea părinţilor atunci când greşesc. 

Oferă sfaturi şi soluţii atunci când adolescenţii nu au nevoie de ele 

Uneori, copiii si adolescenţii simt doar nevoia să fie ascultaţi sau aprobaţi 

atunci când trec printr-o situaţie dificilă. A oferi sfaturi atunci când adolescentul nu le 

cere poate transmite acestuia că nu crezi că poate rezolva singur situaţia, că încerci 

să îl convingi să acţioneze cum vrei tu sau că vrei să arăţi că tu ştii mai bine despre 



ce e vorba decât el însuşi, direct implicat în situaţie. Aşadar, atunci când vorbeşti cu 

copilul tău, întreabă-l dacă are nevoie de sfaturi. Dacă spune nu, încearcă să nu i le 

oferi. Ştim, e dificil. Dar e in interesul lui. 

Consideră că adolescentul nu are nevoie de ei 

Fie este vorba de “Acum e mare, nu mai are nevoie de noi, trebuie să se 

descurce singur.”, fie de “Mi-a arătat clar că vrea să fie lăsat în pace, că nu are 

nevoie de sfaturile sau de ajutorul meu.” Este adevarat că în unele situaţii, în care 

adolescentul consideră că se poate descurca singur, este bine să îi dai voie să 

procedeze astfel. Însâ acest lucru nu inseamnă că nu mai are nevoie deloc de tine, 

niciodată.  

Folosesc sarcasmul în comunicare cu adolescentul 

Uneori, din dorinţa de a încheia o discuţie în contradictoriu mai repede, pentru 

că au rămas fără argumente sau pentru că însuşi adolescentul a fost sarcastic, 

părinţii pot folosi sarcasmul şi ironia pentru a-şi exprima părerea. Pentru a înţelege 

de ce acest lucru îi îndepartează pe adolescenţi, este nevoie doar să îţi aminteşti 

cum te-ai simţit ultima oară când cineva a fost sarcastic faţă de tine şi dacă ai dorit să 

mai vorbeşti cu acea persoană apoi. 

Minimizează problemele cu care se confruntă aceştia 

De multe ori, pentru a-i încuraja, părinţii folosesc replici precum “Lasă, o să îţi 

treacă, ai să vezi.” sau “Nu merită să plângi din cauza asta”. Deşi intenţiile sunt bune, 

mesajul care ajunge la adoelscent poate fi acesta “Ce simţi tu nu contează, pentru că 

de fapt nici nu ar trebui să te simţi astfel.” Înainte de orice, copiii, adolescenţii şi 

adulţii au nevoie să le fie acceptate emoţiile, oricât de “deplasate” pot părea. Pentru 

adolescenţi, mai ales, “micile” probleme pot cauza suferinţă adevărată, aşa că este 

bine să nu încerci să le minimizezi. 

Critica stilul adolescenţilor 

Machiajul, coafura, hainele şi accesoriile alese de adolescenţi îi pot înfuria pe 

mulţi dintre părinţi. Când alegi să critici înfăţişarea copilului tău, întreabă-te însă dacă 

întradevăr merită să declanşezi un conflict pe această temă. Există şi alte probleme 

mai dificile cu care te-ai putea confrunta, iar stilul adolescentului tău cu siguranţă se 

va “cuminţi” în timp. 

Nu acordă importanţă vieţii sociale a copilului 

Mulţi părinţi consideră că şcoala este singurul lucru care ar trebui să conteze 

pentru copil. Adolescenţii învaţă însă o mulţime de lucruri şi din relaţiile de prietenie. 

De asemenea, relaţiile sociale sunt o parte importantă a vieţii adolescentului tău, aşa 

că a-i cere ca şcoala să fie singurul lucru căruia să îi acorde timp şi atenţie este 



nerezonabil şi va duce doar la conflicte. Este recomandabil să îi ceri copilului să 

păstreze un echilibru între ele, nu să renunţe la prietenii săi. 

Sunt cicălitori 

Mulţi părinţi de adolescenţi simt că trebuie să le repete adolescenţilor anumite 

sfaturi, să le reamintească de mai multe ori anumite riscuri sau să le ţină predici lungi 

despre diferite subiecte. Mai ales părinţii care se îngrijorează prea mult simt nevoia 

să insiste, să se asigure că adolescenţii au înţeles sau au realizat o anumită sarcină 

şi pot ajunge să îi îndeparteze pe aceştia. 

 

Reguli de comunicare în relaţia părinte – adolescent: 

 

Adolescenţa este o perioadă grea atât pentru un tânăr, dar şi pentru familia lui. 

Este destul de greu pentru un părinte să se înţeleagă cu propriul copil atunci când 

acesta se află în plină dezvoltare dar şi transformare. Părinţii caută întotdeauna 

soluţii de a a avea o comunicare eficientă cu adolescenţii lor. Iată câteva soluţii utile 

întotdeauna, şi la indemână. Unele pot reprezenta o schimbare de atitudine, altele 

sunt metode pe care le puteţi pune în aplicare; toate au potenţialul de a îmbunătăţi 

comunicarea în relaţia cu adolescentul dumneavoastră. Este important să ştim că, 

conexiunile neuronale dintre creierul emoţional şi cel raţional nu se dezvoltă pe 

deplin înaintea vârstei de 25 de ani. Începând cu această vârstă cei mai mulţi 

adolescenţi încep să aibă un comportament tipic “adult”, care include controlul sporit 

asupra impulsurilor şi asumarea unor responsabilităţi mai mari, cum ar fi capacitatea 

de a răspunde calm şi profesional într-o situaţie de criză. Cu toate acestea, chiar 

dacă dezvoltarea creierului este încă în curs de dezvoltare, adolescentul încă mai 

trebuie să înveţe cum să îşi controleze comportamentul impulsiv şi nepoliticos, nu 

numai pentru a face vieţii şi momentelor plăcute din viaţa lui la timp, dar, de 

asemenea, pentru experienţele pe care le are in timpul adolescenţei care ajută să 

facă faţă în mod eficient emoţiilor şi impulsurilor pe tot parcursul vieţii. 

 

Reguli pentru părinţi: 

-Respectaţi intimitatea adolescentului; 

-Oferiţi nu doar sfaturi ci şi exemple de comportament; 

-Încurajaţi ideile(căutarile)adolescentului; 

-Demonstraţi afecţiune şi suport emoţional constant faţă de adolescent; 

-Păstraţi secretele încredinţate; 



-Respectaţi-vă promisiunile; 

-Nu fiti exagerat şi posesiv; 

-Încercaţi să trataţi adolescentul ca pe un tânăr adult responsabil; 

-Uitaţi-vă în ochii lui in timpul conversaţiei; 

-Vorbiţi cu adolescentul despre problemele sexuale şi despre moarte; 

-Oferiţi adolescentului cadouri şi felicitări de ziua lui de naştere; 

-Sprijiniţi adolescentul atunci când nu este prezent; 

-Abordaţi cu adolescentul discuţii despre politică şi religie; 

-Consideraţi-vă responsabil de comportamentul adolescentului dumneavoastră; 

-Nu criticaţi aspru alegerile şi prietenii adolescentului. 

 

Reguli pentru adolescenţi: 

 

-Respectaţi intimitatea părintilor; 

-Consulaţi-vă părinţii în probleme personale chiar şi intime; 

-Luaţi în considerare drepturile părinţilor; 

-Fiţi politicoşi cu părinţii, mai ales în public, în grup; 

-Pastraţi confidenţele, secretele împărtaşite de părinţi; 

-Invitaţi prieteni acasă; 

-Respectaţi-vă promisiunile; 

-Nu vă criticaţi părinţii în public; 

-Priviţi-vă părinţii în ochi în timpul conversaţiei; 

-Oferiţi cadouri şi felicitări de ziua lor de naştere; 

-Respectaţi dorinţele lor, chiar şi când sunt absenţi; 

-Discutaţi cu părinţii despre politică şi religie; 

-Acceptaţi supravegherea şi grija generală a părinţiilor; 

-Respectaţi aprecierile şi evaluările părinţilor chiar dacă sunt demodate. 



Atunci când copiii sunt respinşi de părinţi cresc într-un mod dramatic şansele 

ca ei să evolueze la pubertate şi adolescenţă înspre delicvenţă, agresivitate, 

conduite nevrotice, conduite atipice şi, simultan şansele de a se îndrepta spre 

conduite civilizate de a fi prietenoşi, de a dezvolta capacitate de comportament 

civilizat, de a fi cooperanţi, de a purta o discuţie sau alte conduite de echilbru , sunt 

destul de reduse. 
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