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• Osiągnięcie pełnej 

dojrzałości trwa wiele lat i 

jest procesem złożonym.

• Aby zrozumieć młodego 

człowieka w tym niełatwym 

okresie, trzeba 

uświadomić sobie, że 

zachodzące w jego 

organizmie przemiany 

dotyczą zarówno ciała, jak 

i psychiki. 



DOJRZEWANIE BIOLOGICZNE

• Ciało nastolatka się zmienia. 
Dojrzewanie biologiczne to 
jednak nie wszystko. Młodzi 
ludzie czekają niecierpliwie na 
tzw. osiemnastkę. Dowód 
osobisty w ręce to duże 
przeżycie, ale obok uzyskanych 
przywilejów (np. prawo do 
głosowania) przybędą nowe 
obowiązki np. pełna 
odpowiedzialność za swoje 
decyzje i czyny. Trzeba więc 
wykształcić w sobie dojrzałość 
społeczną. 



DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA

• Zdobycie wiedzy to pewna gwarancja 

gotowości, aby podjąć określoną rolę w 

społeczeństwie. Przebywanie wśród ludzi 

zobowiązuje do przestrzegania 

określonych reguł i zwyczajów. Trzeba je 

zaakceptować nie tylko dla własnego 

dobra. Dlatego istotna jest także 

dojrzałość psychiczna.  



DOJRZAŁOŚĆ PSYCHICZNA

• Czyli inaczej mówiąc człowiek powinien być 

ukształtowany również pod względem emocjonalnym, 

uczuciowym, a także moralnym i intelektualnym. 



Niektóre zachowania charakterystyczne dla dziecka nie
mają już miejsca w życiu dorastającego człowieka.

Nie wypada już np. tupać nogami ze złości w chwili
zniecierpliwienia i wybuchać płaczem z byle powodu.

Wyrażanie euforii i radości tez wymaga pewnej kontroli.



Człowiek staje się zdolny do przeżywania uczuć 
wyższych: przyjaźni, miłości, poświęcenia dla innych. 



Dojrzałość emocjonalna 
oznacza również rozluźnienie 
więzów psychicznych z 
rodzicami. 

Rozluźnienie więzów z nimi 
nie oznacza „wojny domowej” 
ani wrogości. 
W zgodnej rodzinie proces 
usamodzielniania się 
przebiega bez 
dramatycznych wstrząsów. 

Najczęściej rodzice nadal 
zostają największym 
autorytetem. Darzą dziecko 
miłością i chcą dzielić 

się z nim życiowym 
doświadczeniem. 

Korzystaj z tego. Unikniesz 
wtedy wielu przykrych 
potknięć i niepowodzeń. 



• Dawno miną okres przedszkolny kiedy nie spuszczano 
Cię z oczu.

• Dziś rodzice rzadko już dokonują 

za Ciebie wyborów. Maleje 
kontrola postępowania sam/sama 
musisz wypracować system 
wartości, wspierając się na tym 

wszystkim co wyniosłeś/wyniosłaś 
z domu.



• W rodzinie czerpiesz wzorce 

postępowania. Tutaj uczysz się 

tego co w życiu trzeba cenić, 

z czego zrezygnować i co 

odrzucić. 

• Rodzice (także babcia czy dziadek) 

wskazują to, co jest cenne, warte naśladowania. Te 

cele i dążenia mogą dotyczyć wartości 

ekonomicznych i materialnych. Ale są tez inne 

wartości, które zaliczamy do tzw. wartości wyższych. 

Trudniej je zauważyć, bo dotyczą tego, co czujemy i 

przeżywamy, oraz tego, jakimi ludźmi jesteśmy.



Do wartości wyższych można zaliczyć:

• Estetyczne – dotyczą tego co piękne

• Moralne – dotyczą tego co dobre, zgodne z zasadami 

etycznymi

• Poznawcze – dotyczą wiedzy

• Religijne – dla ludzi wierzących – dotyczą wiary w Boga 



• Czas pokaże jakie wartości 

uznasz za ważne, a jakie 

odrzucisz. Jeśli nauczysz się 

realizować w swoim życiu 

pożądany system wartości, 

wówczas masz szansę, by stawać 

się coraz lepszym człowiekiem.  

• Niebagatelną rolę w dorosłym 

życiu odgrywa samodzielność w 

podejmowaniu decyzji i wyrażaniu 

sądów. Niejednokrotnie trzeba 

będzie bronić swoich racji, 

odeprzeć cudze argumenty, 

choćby reprezentowała je 

większość. 

Osiągniesz wtedy wiele i 

pozostaniesz sobą. 



• Młodość daje ogromną 

szansę także na rozwój 

intelektualny (umysłowy). 

Sprzyja mu dobra pamięć

i zdolność poprawnego, 

logicznego rozumowania. 

Ujawniają się możliwości 

abstrakcyjnego myślenia. 

Nastolatek wysuwa śmiałe 

hipotezy i usiłuje je 

udowodnić. 



• Okres dzieciństwa i młodości to czas 

wzmożonej aktywności twórczej. 

Sięgasz po gitarę, chwytasz za pędzel 

i paletę, odkrywając w sobie muzyka 

lub malarza.

• Uwagę wielu młodych przyciąga komputer. Dlatego 

siedzisz przy nim godzinami, ufając w swoje możliwości 

twórcze. 



• Jesteś teraz panią / panem swojego czasu, bo dom 

zazwyczaj uwalnia Cię od trosk bytowych.

Warto pomyśleć jak ten czas wykorzystać. 



Dziękuję za uwagę 


