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Kako uspješno komunicirati s adolescentima 

 

Adolescencija je razdoblje tjelesnog i emocionalnog sazrijevanja te prelaska iz dječje u 

odraslu dob. Dijete razvija potrebu za neovisnosti i otkriva svoj identitet stoga je to veoma 

burno razdoblje kako za dijete tako i za roditelje.   

Adolescenti se na putu osamostaljivanja počinju udaljavati od roditelja jer to vide kao jedini 

način da izbjegnu kontrolu i počnu se ponašati i osjećati kao odrasle osobe. Tajna uspješnog 

odnosa između bilo koje dvije osobe koje nemaju jednaku moć jest u tome da osoba s više 

moći (roditelj) pokaže poštovanje za položaj slabije osobe (dijete). Jednostavno pomicanje osi 

moći, tako da ona leži između vas i vašeg djeteta, učinit će veliki iskorak prema unapređenju 

vašeg odnosa. Bitno je iz vašeg odnosa sa djetetom ukloniti takozvane ubojite navike kao što 

su kritiziranje i okrivljavanje te ih zamijeniti povezujućim navikama slušanja vašeg djeteta, 

podržavanja, ohrabrivanja, poštovanja i prihvaćanja.  

Školski uspjeh neka ne bude mjera vašeg poštovanja i ljubavi prema vašem djetetu. Ono što 

adolescenti trebaju od svojih roditelja je njihova ljubav, ono što im ne treba je njihova 

potpuna kontrola.  

Dr. William Glasser navodi da mi sami odabiremo sve što činimo. To znači da svatko od nas 

može kontrolirati svoje vlastiti misli i aktivnosti. Koristeći u velikoj mjeri prisilu, povremeno 

možemo kontrolirati aktivnosti drugih ljudi, ali nikada ne možemo kontrolirati njihove misli. 

A čim nas se te osobe oslobode, primjerice – kad nam djeca nisu u vidokrugu, mogu činiti što 

god im drago. Koliko će to odstupati od onoga što želite da netko učini (a vaš adolescent 

uvijek zna što vi očekujete da on učini) – to će ovisiti o jakosti vašeg odnosa. Što je taj odnos 

jači, to će se on više ponašati onako kako želite da se ponaša u vrijeme kad je prepušten sam 

sebi.  

Živimo u realnom svijetu. Ako ste društveni potrošač alkohola ili cigareta, kao što su to 

mnogi odrasli, iskreno porazgovarajte sa svojim adolescentom o uporabi i zlouporabi alkohola 

ili cigareta. Ovo ga možda neće spriječiti da ponekad konzumira alkohol ili cigarete, ali će 

utrti put iskrenom razgovoru kad proba piti ili pušiti. Očekujete li od djeteta da apstinira do 

odlaska na fakultet, napravit ćete samo da ćete narušiti svoju komunikaciju s njim, koja će mu 

biti korisna puno prije.  

Kako sada započeti s drugačijim pristupom? Šalite se na račun načina na koji ste se nekad 

ponašali i usporedite ga s načinom kako to činite sada.  

 

Komunikacijske vještine 

Kako bi uspješno komunicirali sa svojim adolescentom, bitno je poznavati i temeljne 

komunikacijske vještine – vještine slušanja i vještine prenošenja vlastitih ideja, osjećaja, 

potreba.  



Za slušanje nije dovoljno samo pasivno slušanje bez prekidanja već je vrlo važno poticati 

osobu da govori, davati minimalna ohrabrenja (da, aha, kimati glavom,…) jer time stvaramo 

povjerenje i pokazujemo osobi da je zbilja čujemo i razumijemo.  

Druga bitna vještina u komunikaciji je asertivnost. Ona uključuje zalaganje za svoja prava bez 

ugrožavanja prava drugih ljudi. To je fino prepoznavanje svojih osjećaja, potreba i granica u 

odnosu na druge ljude te otvoreno i iskreno komuniciranje s drugima. U suprotnosti je sa 

agresivnim i pasivnim ponašanjem. Asertivna osoba će iskreno reći što joj smeta, ali i što joj 

se sviđa kod drugih, ona pazi da ne vrijeđa osjećaje drugih, ali i zahtijeva da se drugi prema 

njoj ponašaju s poštovanjem. Osnovni cilj asertivnog ponašanja je komunicirati, tako da 

asertivna osoba poštuje sebe, svoje osjećaje, potrebe i granice, ali i osjećaje, potrebe i granice 

drugih ljudi. Drugima je s njima lako, znaju na čemu su, ne moraju posebno paziti na takvu 

osobu jer znaju da ona sama pazi na sebe. Ovakva komunikacija smanjuje mogućnost sukoba 

i pospješuje njihovo učinkovito rješavanje, a odnosi su češće zadovoljavajući i uspješnije se 

održavaju.  

U komunikaciji i govoru možemo razlikovati 2 tipa poruka: ja poruke i ti poruke. 

TI PORUKE su usmjerene na drugu osobu, govore o drugoj osobi, često etiketiraju drugu 

osobu po nekim njezinim osobinama, Naglasak je na tome kakva je druga osoba po vašem 

mišljenju. Npr. „Ti nikad ne napraviš što ti kažem“; „Ti ne znaš pjevati, nije to za tebe“; 

„Stvarno si lijena, nikad ne učiš“. TI PORUKE su kao upiranje prstom u nekoga. Takve 

poruke nitko ne voli i svi se osjećaju napadnuto kada im se govori kroz TI PORUKE. One 

često dovode do sukoba, kraja komunikacije i osjećaja krivnje koji negativno utječu na odnos.  

Korištenje JA PORUKA pomaže da ne idemo u napad već da asertivno iskomuniciramo što 

nas muči vezano za ponašanje druge osobe i što želimo. One povećavaju šansu da nas druga 

osoba čuje u potpunosti i želi surađivati. Takvim porukama govorimo o sebi, zauzimamo se 

za svoju potrebu bez da napadamo drugoga. Kod JA PORUKA moramo se izjasniti kako se 

osjećamo, dati konkretan opis tuđeg ponašanja i razlog zašto nam to ponašanje izaziva taj 

osjećaj, također i ono što mi želimo da se promijeni. Npr. „Ja se osjećam tužno kada ti ne odeš 

baciti smeće, a ja te lijepo zamolim. Želim da mi ubuduće pomogneš“.  

U komunikaciji nam može pomoći i asertivna poruka u kojoj ne iskazujemo samo svoje 

osjećaje i potrebe već i pokazujemo razumijevanje osjećaja i potreba druge osobe. Na primjer 

„Razumijem da ti je važno biti više sa prijateljima, no ja vjerujem da moramo poštivati zakon 

i zato ne mogu dopustiti da budeš vani nakon 23 sata. Možda se možemo dogovoriti da ideš 

van malo ranije“. 

 

Komunikacija je ključ zdravih odnosa u obitelji. Uz to, obitelj mora biti ugodno 

mjesto i imati ljude koji znaju pravila te ih priznaju i poštuju, a također imaju i pravo glasa 

prilikom postavljanja pravila. U obitelji se mora znati koje su posljedice kada se pravila krše, 

a istovremeno mora biti mjesto gdje se članovi međusobno poštuju. Bitno je naglasiti da 

posljedica nije kazna jer nije namijenjena da dijete pati, već da nauči iz svoje vlastite greške i 

to će mu pomoći da raste i razvija se u odgovornu osobu.  



Budite strpljivi! Sve dok je vaše dijete pod vašim krovom, budete li uporni u svom nastojanju 

da se riješite stalnog postavljanja kontrole, vaš će se odnos unaprjeđivati. Makar trajao 

nekoliko minuta, svaki iskreni razgovor koji imate sa svojim adolescentom, koji vas 

međusobno približava, značajan je korak u pravome smjeru!  
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