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Ha kamasz gyermekünk viselkedése  

átgondolnunk, mi lehet az oka, mert az segít-

ellenszegül néha a szüleinek, ez természetes 
 
 

mindig engedelmeskedni kell, vagy pont el-

-
seinket, és még nem dolgoztuk fel mindezt,  

érzékenyen érinthet, ha tizenéves gyermekünk 

Tekintsünk vissza a gyermekkorunkra,  
és tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket:
 Mit szeretek, és mit nem a szüleim nevelési 

 

 -

Most pedig nézzük a jelent:
 Szokott a kamasz gyermekem úgy viselkedni, 

 
összefügg azzal, ahogy annak idején velem 

 
 

Osszuk meg emlékeinket és gondolatainkat 

és egyezzünk meg, hogyan támogathatnánk 
egymást kamasz gyermekünk nevelésében. 
Nehéz ugyanis egy csapásra függetleníteni 

SAJÁT KAMASZKORUNKRA  
VISSZATEKINTVE ELKERÜLHETJÜK 
AZ AZONOS MINTÁK ÖNTUDATLAN 

MEGISMÉTLÉSÉT.

  
„kellene” vagy „illene” kamasz gyermekünknek 
viselkednie, tekintet nélkül az adott helyzetre.
 

kezdünk aggatni gyermekünkre: „lusta”,  
„elkényeztetett”, „pimasz”.
  

 
feszültséget okoz bennünk. Ez annak lehet  
a jele, hogy az akaratlan folyamatokért  

gondolkodást.
 Gyermekünk viselkedését mérlegelve  

hogy még tanulják az érzelmeik szabályozását. 
Ha mi sem tudunk uralkodni magunkon,  

és gyermekünkre sztereotípiákat aggatunk,  
 

SAJÁT KAMASZKORUNK
Kamaszéveink élénken élnek bennünk, emlékeinknek különös  

 
megszerzése… Gyermekeink azonban nem mi vagyunk, és ahhoz,  

látnunk.
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-
dásért, a döntéshozatalért, az önuralomért és 

gyermekünk húszas éveinek közepén kap-

részével.
-

gazdag anyag, ún. mielinhüvely alakul ki. Ez 

többezerszer gyorsabban haladnak, méghozzá 
az agy mindkét felének részvételével – a gon-

folyamat a nem használt, felesleges agysejtek 

hatékonyságát.
-

kéregben utoljára. Ez azt jelenti, hogy az 

gondolatok nem haladnak elég gyorsan ahhoz, 
hogy meggátolják az impulzív viselkedést. 
Ahelyett tehát, hogy gyermekünk megfontolná a 
dolgokat, a következmények mérlegelése nélkül 
cselekszik.
 A kutatások szerint van egy másik oka is  

-

vagyis „jutalmazási központnak” is nevezett 
idegsejtcsoport kamaszkorban éri el legna-
gyobb méretét, amit részben a „boldogság-

-
bat egy-egy kaland, és ezért van, hogy semmi 
sem lehet olyan klassz, mint kamaszkorban,  

Mi a helyzet a hormonokkal, amelyeket sokáig 

hormonok fokozottabb termelése változásokat 
indít be a testükben, és kialakul a szexuális 

AMÍG A KAMASZOK AGYA TELJESEN  
KI NEM FEJLŐDIK, AZ IZGALMAK, A KOCKÁZA-

TOK HOZZÁK IGAZÁN LÁZBA ŐKET.

 
mögött azonban inkább az agyi folyamatok állnak. 
A stresszhormonok, például a kortizol viszont 

az érzelmi agyat, valamint annak fenyegetés- 
-

monok gyorsabban és intenzívebben váltják ki 
a „küzdj vagy fuss” választ, mivel a prefrontális 

nagy kihívás a számára, könnyebben ellen 
tudunk állni a késztetésnek, hogy „rászálljunk”. 
Ilyenkor vagy leráz minket, vagy defenzív „üss 

-
nek, és bölcsebb döntéseket hoz.

KAMASZ GYERMEKÜNK 
AGYA

alakul ki – vagyis a kamaszkor kezdetén.
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megmutatják, hogy bizonyos ingerek hatására az 

okait, segíthetünk neki eligazodni a világban. 

aki bátorítást nyújt. Amikor kudarc vagy fájdalom 
éri, engedjük, hogy megfogalmazza a gondolatait,  
mivel így a bal és a jobb agyféltekét, illetve az agy  

-
központjait is használva szerez tapasztalatokat.

Nem fogjuk tisztán érzékelni, amikor a kognitív 
-

ni vagy beszélni kezdett. Ám ha látjuk, hogy le 

korábban még félbehagyott volna, hosszú távú 
-

 Gondolkodása fekete-fehér: szereti azt hinni, 
 

Az absztrakt gondolkodás nagy kihívást jelent 

fokozatosan kitágul, és elkezdi árnyaltabban 
látni a világot.

 Hajlamossá válik összehasonlítani magát 

önértékelése és az önbizalma.
 

akkor is, ha nincsenek jelen a társai. Ez azt 
jelenti, hogy igen öntudatosan viselkedik, ha 

szerinte mások megítélnek.
 -

kor meglát valakit, aki tetszik neki, kap egy 

-

 Ebben a korban érzi leginkább, hogy külön-
leges személy, akinek nem történhet baja.

 Az agy átalakulása, a pubertás okozta 
bizonytalanság és a valahova tartozni vágyás 
miatt átmenetileg csökkenhet a teljesítménye, 
különösen, ha a társai szerint a kemény munka 

 A tesztoszteronszint emelkedése nemcsak  
a nemi vágyat növeli mindkét nemnél,  
hanem a törekvést is egy bizonyos társadalmi 
státuszra és a kockázatvállalásra. Az agy 

-
sokba is belekeveredik, amelyek szerintünk 

 Kifejezetten egocentrikus, azt gondolja, 

az empátia.
 Ebben a korban gyakoriak a barátok közti 

 
A kamaszok küzdenek azért, hogy minél 
magasabb társadalmi státuszt vívjanak ki 
maguknak.

A KAMASZKOR 
VÉGIGKÖVETÉSE

Mai világunk rengeteg új kihívás elé állítja a tinédzsereket,  
 

kutatások eredményeit megismerve könnyebben tudunk  
segíteni nekik a kihívások leküzdésében.

A KORAI KAMASZKOR 
13 –14 ÉVES
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vagyis képes megérteni saját gondolkodási 
folyamatait. Jobban fel tudja mérni a követ-

kell egyes feladatokra, például a tanulásra.
 -

zása” révén nyugodtabban, átgondoltabban 
-

 Hacsak nem érte valamilyen trauma vagy 
törés, közeledni fog hozzánk, és nagyobb 
tiszteletet tanúsít. Szívesebben kér tanácsot és 

 Pontosabb már az elképzelése, hogy a céljai 

 A társak befolyása már nem érvényesül  

 Az agyi idegsejtek közötti kapcsolatok létre- 
jötte, azaz a szinaptogenezis, illetve a nem hasz- 
nált agysejtek „visszametszése” következtében  

 
 

bizonyos területeken, például valamilyen sport- 
ágban vagy tantárgyban, s ez növeli az öntudatát.
 

 

 Egyre jobban foglalkoztatja az élet értelme 
és a saját szerepe a világban. Összehasonlítja 
erkölcsi felfogását a családi értékekkel.
 Kezdi megérteni, hogy nem létezik abszolút 

 
válasz.

 
mivel tetszik neki a másik nem gondolkodása, 
viselkedése.
 Egyre jobban érzi magát kortársaival, akik 

-

 
és szeret olyan tevékenységekben részt venni, 
amelyekben ezt képviselheti, például  

 Komoly párkapcsolata is lehet. A középiskola 
befejezésekor a tinédzserek fele már túl van 

 Egyre inkább képes mások szemével is látni 
a világot, és megfontoltabban, 

 

barátaival, akiknek sokat ad a véleményére, 
-

gét.
 

a felfedezés fázisában van. A melegek legin-
kább ebben a korban vállalják fel másságukat 

 
esetleg új megjelenéssel, új identitásokkal 
kezd kísérletezni.
 A társak, a család és az iskolai feladatok  

 
és könnyen vitába keveredik. Ösztönei  
felett azonban egyre jobban tud uralkodni,  
kirohanásai ritkábbak, és könnyebben  

  
a tekintélyt, valamint mások hatalmát önmaga 
felett.

A KÉSEI KAMASZKOR 
17–18 ÉVES

Gyermekünk gondolkodása egyre megfontoltabb   
 

A KÖZÉPSO KAMASZKOR 
15 –16 ÉVES
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a kamaszok viselkedésének megvan az oka.  

 

tükrözi a változásokat, amelyeken a kamaszok 

 Azt hihetjük például, hogy gyermekünk csak  

erre a viselkedésre van „huzalozva” az agya. 

-
 

készteti arra is, hogy a biztonságos családi  
 

másik „törzset” keressen, ahova beilleszkedhet.
 

 
a maguk szerepe. A kamaszok ugyanis nem tud-

hihetjük, hogy nem nekünk, hanem gyermekünk-

vagyunk arra, amit mondani akar, rengeteget 

válik, olyan abszurditásokra is rámutathat, ame-
-

ködése iránti kíváncsisága pedig szembesíthet 

életszemléletével jobbá akarja tenni a világot, 

 Érzéseinek intenzitása néha egészen félelme- 
 

ezért olyan szenvedélyes és lelkes – és ezért tölti 
meg energiával és örömmel otthonunkat.

KAMASZ GYERMEKÜNK ENERGIÁ JA ÉS ELŐRETEKINTŐ  
SZEMLÉLETMÓDJA ÚJ NÉZŐPONTOKKAL GAZDAGÍTHAT BENNÜNKET.

-

és ösztönözhet arra, hogy vele együtt tegyük 
jobbá a világot.
 Ha sikerül megértenünk gyermekünk neu-

 
agya briliáns teljesítményét. Keressük 

 
a kamaszkorát: nevessünk vele, kérjük 
ki a véleményét, értékeljük egyedi 
tulajdonságait. És ne feledjük:  
a kamaszkornak nem az a lényege, 

-
lünk boldogulni a világban.

ÉLVEZZÜK KI   
A KAMASZKORÁT!

Habár gyakran hallani, hogy a kamaszkort a tinédzserek  
 

kutatások szerint nagyon is kreatív és izgalmas évek ezek.


