
Program profilaktyczny: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. 

Poradnik dla rodziców 

 

Zaangażowanie nastolatków w konstruktywną działalność                      
i racjonalne podejmowanie decyzji. 

 

 
 

PAMIĘTAJ! 
 
 

 U nastolatków rozwijają się zainteresowania społeczne, polityczne, 
kulturalne. Młodzież potrafi wytyczać odległe cele i podejmować planową, 
samodzielną aktywność (choć w połączeniu z chwiejnością emocjonalną 
często występuje „słomiany zapał”). Skłonność do ryzyka, romantyzm i 
intensywność podejmowanych działań może jednak pociągać za sobą 
niekorzystne skutki zdrowotne (wypadki, urazy, używanie substancji 
psychoaktywnych). Chcąc zapobiegać używaniu substancji 
psychoaktywnych:  

• zachęcaj dziecko do poszukiwania zainteresowań                                
i podejmowania konstruktywnej działalności, 

•   umożliwiaj mu realizowanie zainteresowań, 
•  stwarzaj warunki do podejmowania różnych działalności,  
•  nie zmuszaj do aktywności wybranych przez Ciebie, lecz pokazuj 

alternatywy (może dziecko samo wybierze to, co Twoim zdaniem 
jest najkorzystniejsze), 

•   zdobądź zaufanie dziecka, 
•  pomóż dziecku podejmować racjonalne decyzje (analizować 

potrzeby, precyzować cele, identyfikować możliwości rozwiązań, 
oceniać konsekwencje każdej alternatywy, tworzyć plany 
wprowadzania w życie podjętych decyzji). 

 
 
 

 

W okresie dorastania pojawiają się trwałe i silne zainteresowania, które 
znajdują swoje odzwierciedlenie w działalności młodzieży, podejmowanej 
spontanicznie i z dużym zaangażowaniem. W związku z zaawansowanym 



rozwojem poznawczym, myślenie nastolatków staje się bardziej logiczne, 
abstrakcyjne, pojawia się zdolność do refleksji, dzięki czemu rozwijają się 
zainteresowania społeczne i polityczne. Jest to też czas rozkwitu twórczości i 
aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Idealizm młodzieńczy (potrzeba 
czynienia dobra) i poszukiwanie swojego stosunku do Boga i religii skłaniają 
część nastolatków do zaangażowania się w działalność organizacji 
charytatywnych czy kościelnych. Cechą charakterystyczną okresu 
adolescencji jest również wytyczanie odległych celów i zorganizowana, 
planowa, samodzielna aktywność. Jednak w połączeniu z chwiejnością 
emocjonalną często mamy do czynienia z tzw. „słomianym zapałem”  . 
Skłonność do ryzyka, romantyzm i intensywność podejmowanych działań mogą 
zaś pociągać za sobą niekorzystne skutki zdrowotne, w postaci wypadków, 
urazów czy zaangażowania w działalność grup używających substancji 
psychoaktywnych i łamiących prawo.  

Chcąc zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży, można 
wykorzystać jej zapał, zaangażowanie i zainteresowania, stosując tzw. 
strategie alternatywne. Polegają one na stwarzaniu alternatyw dla zachowań 
ryzykownych w postaci społecznie akceptowanych aktywności (działalności 
społecznej, sportowej, artystycznej itp.). Zachęcając młodzież do 
poszukiwania własnych zainteresowań oraz stwarzając warunki do ich 
realizowania, dajemy możliwość zaspokajania ważnych potrzeb – 
poznawczych, samorealizacji, akceptacji, przynależności. Ważne jest jednak 
uwzględnienie faktu, że młodzież ma coraz większą potrzebę samodzielności i 
podejmowania samodzielnych decyzji. Dlatego ważne jest, by pokazywać różne 
możliwości, nie narzucając swojej woli. Jeśli damy wachlarz alternatywnych 
zachowań, nastolatek samodzielnie wybierze coś, co go interesuje i zaangażuje 
się w wybraną działalność.  

Dokonywania właściwych wyborów i podejmowania racjonalnych decyzji 
trzeba się jednak nauczyć. Młodzież miotana przeciwstawnymi uczuciami, 
romantycznymi zrywami i buntem przeciwko temu, co próbują narzucać 
dorośli, często nie działa racjonalnie, lecz  daje się „ponieść emocjom”. 
Rozwijające się w okresie adolescencji myślenie formalne pozwala na 
wyciąganie wniosków, równoczesne uwzględnianie wielu faktów, refleksje 
oparte na dostępnej wiedzy, ale wykraczające poza to, co jest możliwe do 
zaobserwowania . Choć na początku okresu dorastania nie wszystkie z tych 



funkcji są w pełni rozwinięte, jednak pojawia się już zdolność do podejmowania 
świadomych decyzji. 

 Racjonalny proces decyzyjny polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o 
przyszłym działaniu. Decyzje mogą być podejmowane w różnych warunkach: 
pewności (gdy znane są konsekwencje), ryzyka (każda decyzja pociąga za sobą 
więcej niż jedną konsekwencję) i niepewności (nie znamy prawdopodobieństwa 
wystąpienia różnych konsekwencji danej decyzji). W sytuacji podejmowania 
decyzji dotyczących zdrowia mamy najczęściej do czynienia z decyzjami 
podejmowanymi w warunkach ryzyka (np. palenie tytoniu pociąga za sobą 
negatywne skutki zdrowotne, ale niepalenie może nas wykluczyć z grupy 
rówieśniczej) lub niepewności (np. część osób twierdzi, że palenie marihuany 
jest nieszkodliwe, a część podkreśla, że to też narkotyk). Są to często decyzje 
trudne. W przypadku młodzieży dodatkowo silnie działa mechanizm 
„zakazanego owocu” (zewnętrzne ograniczenia którejś z możliwości 
zwiększają jej atrakcyjność) oraz grupowe podejmowanie decyzji (bardziej 
ryzykowne ze względu na rozkładanie się odpowiedzialności na 
poszczególnych członków grupy, zjawisko konformizmu, 
„hurraoptymizmu”, tendencyjnej selekcji informacji i przekonanie o 
wszechmocy grupy)  . 

 Chcąc pomóc nastolatkom w racjonalnym podejmowaniu decyzji, powinniśmy 
przede wszystkim zdobyć ich zaufanie, a następnie pomóc przeanalizować 
potrzeby (jakie są moje rzeczywiste potrzeby, a nie zachcianki), sprecyzować 
cele, zidentyfikować możliwości rozwiązań, pomóc ocenić konsekwencje 
wyboru każdej alternatywy (prawdopodobieństwo sukcesu i porażki), a 
następnie stworzyć plan działania, który umożliwi wprowadzenie w życie 
podjętej  decyzji. 


