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Temat zajęć: Dorastanie i huśtawka uczuć.  

 

1. Egocentryzm nastolatków 
Młodzi ludzie w okresie dojrzewania często lubią stawiać siebie w centrum zainteresowania. 

Naukowcy określają to zachowanie formą centryzmu „ja”. Przejawia się ono tendencją zajmowania 
się przede wszystkim własnymi myślami przy jednoczesnym zainteresowaniu, co myślą o nich inni. 
Skutkuje to często tzw. „popisywaniem się” przed rówieśnikami, hałaśliwością, wyróżniającym się 
ubiorem, fryzurą itp.  

Chociaż nastolatki są wobec siebie bardzo krytyczne, to równocześnie bywają 
samouwielbiający. Lubią pochlebstwa, kolekcjonują lajki, stale zwracają uwagę na zachowania 
innych i oceniają je. Nawet najmniejsza uwaga lub komentarz ze strony innych osób prowadzi do 
zaniżenia swojej samooceny i braku wiary w siebie. Lub też odwrotnie – mały komplement pobudza 
fantazję ku temu, by być zauważoną, podziwianą i nieustannie chwaloną. Egocentryczne 
fantazjowanie na swój temat jest o tyle niebezpieczne, że młody człowiek nie jest odporny na 
niebezpieczeństwa, np. szybka jazda samochodem (nawet bez prawa jazdy), seks dla zabawy i 
niespodziewana ciąża.  

Nastolatkowie są dalecy od zachowania ostrożności, gdyż nie wierzą, że może im się 
przytrafić coś złego. Egocentryczne fantazjowanie może nawet prowadzić do narcyzmu. Nastolatek 
czuje się wtedy kimś wyjątkowym, niezwyciężonym i wszechmocnym.  

Egocentryzm nastolatka może różnie się objawiać. Psychologia wskazuje 4 typy:  
– typ Cesarz „słuchajcie mnie”,  
– typ Gwiazda „podziwiajcie mnie”,  
– typ Ślimak „dajcie mi święty spokój”,  
– typ Cierpiętnik „litujcie się nade mną” 

2. Refleksja  

Pomyśl, który z wymienionych typów jest najbardziej zbliżony do ciebie.  

– Może jesteś typem GWIAZDY? Czy pragniesz, żeby wszędzie ciebie zauważano? Czy oczekujesz 
ciągłych pochwał i podziwu?  

– Zastanów się, czy masz w sobie coś z typu CESARZA? Czy narzucasz swoją wolę? Czy wymagasz, aby 
inni ciebie bezwzględnie słuchali? Czy rozkazujesz innym? Czy pragniesz podporządkować ich sobie? 

 – Może jesteś typem ŚLIMAKA? Czy dążysz do zamykania się w sobie? Może celowo unikasz kontaktów 
z innymi? Czy kierujesz się niechęcią wobec nich? Czy izolujesz się? 

 – A może masz w sobie coś z typu CIERPIĘTNIKA? Czy uważasz się za osobę pechową lub nieśmiałą? 
Czy pragniesz wzbudzać zainteresowanie, podkreślając swoje trudne położenie?  

Każdy z tych typów utrudnia relacje międzyludzkie. Warto otwierać się i pracować nad sobą. Podejmowanie 
wysiłku zmierzającego do kontroli własnych zachowań pozwoli na utrzymanie harmonijnych kontaktów 
rodzinnych, koleżeńskich i przyjacielskich. Odkryjesz wówczas, że bycie z innymi da ci satysfakcję i 
przyniesie radość.  

 Pokoloruj ten typ, z którym najbardziej się utożsamiasz.  
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3. Rodzice – dzieci. Walka o autonomię czy ws
 Rodzina to ci, którzy są sobie najbliżsi i których kochamy. Członkowie rodziny wspierają się 

psychicznie, uczuciowo i materialnie. To najważniejszy punkt oparcia dla młodego człowieka. 
Większość nastolatków ceni to oparcie, choć nie zawsze o tym otwarcie m
rodzinie do bolesnych przeżyć, konfliktów; pozostają urazy i wkrada się obojętność. Jednak 
wszystkim, także młodym zależy na akceptacji, uznaniu, dostrzeżeniu walorów i miłości. Każdy 
wyraz wzajemnego zainteresowania, okazywania uc
młodsze pokolenie. Młodym zależy, aby rodzice darzyli ich zaufaniem, ale nie zawsze rozumieją, że 
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dzieci. Walka o autonomię czy wspólnota i zaufanie.  
Rodzina to ci, którzy są sobie najbliżsi i których kochamy. Członkowie rodziny wspierają się 
psychicznie, uczuciowo i materialnie. To najważniejszy punkt oparcia dla młodego człowieka. 
Większość nastolatków ceni to oparcie, choć nie zawsze o tym otwarcie mówi. Bywa, że dochodzi w 
rodzinie do bolesnych przeżyć, konfliktów; pozostają urazy i wkrada się obojętność. Jednak 
wszystkim, także młodym zależy na akceptacji, uznaniu, dostrzeżeniu walorów i miłości. Każdy 
wyraz wzajemnego zainteresowania, okazywania uczuć i poświęconego czasu zbliża starsze i 
młodsze pokolenie. Młodym zależy, aby rodzice darzyli ich zaufaniem, ale nie zawsze rozumieją, że 
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ówi. Bywa, że dochodzi w 
rodzinie do bolesnych przeżyć, konfliktów; pozostają urazy i wkrada się obojętność. Jednak 
wszystkim, także młodym zależy na akceptacji, uznaniu, dostrzeżeniu walorów i miłości. Każdy 

zuć i poświęconego czasu zbliża starsze i 
młodsze pokolenie. Młodym zależy, aby rodzice darzyli ich zaufaniem, ale nie zawsze rozumieją, że 



na zaufanie trzeba zasłużyć. Jeśli nie jeden, ale kilka razy ktoś zawiódł, nie dotrzymał obietnicy, 
wtedy trudno mu ufać. Ale też jeśli rodzice rzeczywiście ufają, wówczas młody człowiek stara się 
ich nie zawieść i nie sprawić im bólu. Pokładane nadzieje zobowiązują. To dobra droga do 
wzmocnienia rodzinnej komunikacji i bliskości. Nastolatki lubią eksperymentować i mieć swoje 
prywatne sprawy. Jeśli przy tym są odpowiedzialne, rodzice zwykle dają im większą autonomię, 
potocznie mówiąc „pozwalają im na więcej”. Jeśli jednak młodzi ludzie chcą zbudować swoją, 
odmienną egzystencję, odmienny sposób postępowania, rodzi się u rodziców niepokój. Czasem 
dochodzi rozczarowanie, szczególnie wtedy, gdy dzieci oddalają się od rodziny. Prawem 
dojrzewającego nastolatka jest zbudowanie własnej tożsamości, ale trzeba też zrozumieć rodziców, 
że z miłości do dzieci chcieliby oszczędzić im skutków nieodpowiedzialnych wyborów, błędów i 
porażek. Stąd często można spotkać się z nadmierną troską, niepokojem a nawet nieporadnością i 
bezbronnością rodziców. W tej sytuacji obie strony powinny dojść do stworzenia na nowo klimatu 
współpracy i zaufania. 
 

4. WNIOSEK: 
 Konflikty są nieuniknionym, a nawet pożądanym zjawiskiem dla prawidłowego rozwoju 

nastolatków i ich rodziców. Ten rodzaj domowego zamętu jest ubocznym produktem 
budowania swojej tożsamości. Prawdziwym i niezbędnym budulcem więzi rodzinnych jest 
postawa akceptacji, zrozumienia i miłości. 

 


