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Particularităţile comunicării cu adolescenţii
Annamaria Borlean-Elek
În activitatea didactică, avem privilegiul de a interacţiona cu adolescenţii mai mult decât o au
în alte domenii de activitate. De cele mai multe ori, suntem nevoiţi să fim atenţi atât la mesajele
verbale, cât şi la cele

nonverbale. Este important să existe un acord între cele două forme de

comunicare. Studiile arată că atunci când există o discrepanţă între mesajul verbal şi cel nonverbal
avem tendinţa să-l credem pe cel de-al doilea.
Lucrând cu adolescenţii, am constat că o parte întâmpină dificultăţi în a vorbi cu adulţii din
imediata lor apropiere (atât cu părinţii lor, cât şi cu profesorii) şi în acelaşi timp adulţii se întreabă
frecvent de ce se întâmăplă acest lucru.
Plecând de la cele două forme de comunicare întâlnim patru stiluri de comunicare in relaţiile
interumane. Aceste stiluri sunt numite: pasiv, agresiv , asertiv şi pasiv-agresiv. De cele mai multe ori
adolescenţii comunică pasiv-agresiv!


Stilul pasiv de comunicare este caracterizat de lipsa acţiuni. Adolescenţii care

abordează acest stil se tem de ofensele altora, doresc să fie plăcuţi şi cedează foarte uşor, sunt de acord
cu orice li se propune, chiar dacă în realitate nu doresc acest lucru.. Refuză să-şi exprime furia. Una
dintre consencinţele acestui stil de comunicare este că ei devin închişi chiar şi în situaţiile în care se
impune să o facă. Ei cred că sentimentele şi nevoile celorlaţi sunt importante iar ale lor nu contează.
Resentimentele şi frustrările apar foarte repede şi conduc la o stare de stres şi tensiune. Pe de altă parte,
trăiesc cu teama de a se apropia de alţii atât emoţional caâ şi fizic.
Pasivitatea în comunicare conduce la o superficialitate în relaţii.


Stilul agresiv se caracterizează prin intruziune în relaţiile interpersonale şi o stare de

alertă permanentă. Aceşti adolescenţi perseverează în ceea ce doresc şi obţin, de obicei, cu forţa nefiind
interesaţi dacă îi afectează pe ceilalţi. Ei acţionează astfel considerând că ei au acest drept şi ceilalţi nu.
De altfel, pentru ei nu contează drepturile celorlalţi. Nu sunt intimidaţi de ceilalţi, acţionează cu furie
uneori şi nu sunt interesaţi de sfaturile celor din jur. Furia lor şi stilul dominator urmăresc să "pună la
punct" oamenii care încearcă să se opună intereselor lor. Stilul agresiv produce stres atât în viaţa celui
care abuzează de el cât şi în preajma acelei persoane îngreunând apropierea fizică, încrederea şi
relaţionarea cu aceştia .
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Stilul asertiv de comunicare reprezintă o combinaţie între cele două stiluri, presupunând

în egală măsură, corectitudine şi putere. Adolescenţii asertivi luptă pentru drepturile lor, dar rămân în
acelaşi timp sensibili şi la drepturile celorlalţi în aşa fel încât în lupta pentru ceea ce li se cuvine nu
lezeaza pe nimeni. Sunt persoane relaxate şi vorbesc deschis despre sentimentele lor. Stilul asertiv de
comunicare presupune un echilibru între ceea ce doresc acestia şi ceea ce-şi doresc ceilalţi. La baza
acestui stil de comunicare stă atitudinea deschisă faţă de sine şi faţă de ceilalţi, ascultarea şi a altor
puncte de vedere şi respectul faţă de ceilalţi. Acest stil de comunicare este cel mai potrivit pentru o
bună relaţionare pe termen lung. Studiile arată că oamenii care abordează stilul asertiv de comunicare
ajung la o bunăstare emoţională. Acest stil de comunicare ţăi permite să-ţi susţii părerea fără a fi
agresiv şi fără a te simţi umilit.


Stilul pasiv-agresiv combină cele două forme, adolescenţii care abordează acest stil au

o modalitate agresivă de a-şi cere drepturile, sunt insistenţi şi devin uşor necomunicativi chiar şi în
situaţiile în care se impune să o facă. Resentimentele şi frustrările apar foarte repede şi conduc la o
stare de stres şi tensiune.
Cum comunicăm cu copilul pasiv-agresiv ?
Este important să ne exprimăm sentimentele (mă simt jignită, desconsiderată cand tu ţipi la mine).
Îl ajutăm să-şi asume responsabilităţi (eu pot să-ţi ofer sprijinul când mi-l ceri , dar la final este
problema ta dacă dai greş).
Să definim problemele, comportamentele care nu ne plac (mă deranjeză când vorbeşti urât,
bombăni, înjuri).
Desfaşurăm activităţi în comun pentru a simţi că suntem aproape de el.
Ce blocheaza comunicarea?
Comunicarea este de multe ori blocată de modul în care ne adresăm adolescentului:
• Critica - evaluarea negativă a persoanei, a atitudinilor sau acţiunilor sale (Nu eşti în stare de nimic /
Tu eşti de vină dacă ai luat note proaste / De ce toate ţi se întâmplă numai ţie?)
• Etichetarea - Te porti ca o fată / Eşti exact ca toţi ceilalţi / Eşti un insensibil / Eşti un prost
• Lauda evaluativă - folosirea termenilor generali (Întotdeauna ai fost o fată bună / Te vei descurca tu si
acum)
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• Sfaturile - oferi soluţii fara ca adolescentul să ţi le ceară (Dacă aş fi în locul tău aş face aşa / E uşor să
iei note bune, trebuie să faci asta...)
• Folosirea în exces a întrebărilor - poate duce la un răspuns evaziv sau folosirea unui singur cuvânt
care nu clarifică problema (Când s-a întamplat asta? / Cum s-a intamplat? / De ce s-a întamplat?)
• Ordinele - Fă-ţi temele imediat! / Pentru că aşa am spus eu / Fă curat în camera ta imediat!)
• Ameninţări - comanzi acţiunile adolescentului prin ameninţare cu privire la consecinţele negative care
vor aparea (Nu mai primeşti bani daca nu iei note bune / Încetează imediat sau... / Te duc la oi, dacă nu
inveţi!)
• Moralizarea - ii spui ce ar trebui să facă, îi ţii predici de un sfert de oră sau mai mult despre cum ar
trebui el să se comporte (Ce-i cu nota asta si continua timp de o ora)
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