
Dr Clinton jest lekarzem (psychiatrą dziecięcym), ale 
coraz bardziej interesuje ją praca „u źródeł”, czyli 
wspieranie i wzmacnianie społecznych uwarunkowań 
zdrowia w celu zapobiegania zdrowotnym i 
psychicznym problemom u dzieci Musimy stworzyć 
środowisko, w którym dzieci doświadczają 
„odczuwalnych powiązań.” To wymaga od dorosłych 
zadania sobie pytania: „W jaki sposób mamy 
regulować siebie samych, abyśmy mogli okazać 
naszym dzieciom, że się cieszymy kontaktem z nimi?” 

Podstawowe przekonania i kluczowe 
pytania
Jako opiekunowie i lekarze musimy zastanowić 
się, czy przyświeca nam przekonanie, że właściwe 
zachowanie dzieci zależy od tego, czy chcą się 
właściwie zachowywać, czy też według nas zależy 
to od tego, czy są w stanie tak się zachowywać. 
Zmiana naszego punktu widzenia na ten drugi 
stanowi przełom w rozumieniu modelu i zgadza 
się z przekonaniem dr Stuarta Shankera, że nie ma 
niegrzecznych dzieci.
Jeśli przyjmiemy stanowisko, że dzieci postępują 
dobrze, kiedy są w stanie musimy zadać sobie 
pytanie: „Co sprawia, że dziecko nie jest w stanie 
zachowywać się właściwie?”
Trzy czynniki, które motywują ludzi do czynienia 
dobrze to: mistrzostwo, autonomia oraz cel.

Nowe rozumienie mózgu w okresie 
dojrzewania
Jesteśmy w trakcie rewolucji w zakresie naszego 
zrozumienia mózgu nastolatków. Zwykliśmy myśleć, 
że dojrzewanie sprowadza się do hormonów, 
ale teraz wiemy, że mózg przechodzi okres 
intensywnych zmian i rozwoju aż do okresu wczesnej 
dorosłości. 

Stary pogląd: Mózg ma ustaloną strukturę i 
określoną liczbę komórek mózgowych, która maleje 
w procesie starzenia się i z powodu uszkodzeń 
spowodowanych urazem.

Nowy pogląd: Mózg jest zdolny do zmian 
w trakcie całego życia - nigdy nie jest za późno. 
Mózg to dynamiczny, plastyczny narząd społeczny, 
kształtowany przez doświadczenie. Tworzy on nowe 
komórki i połączenia przez całe życie. Doświadczenia 
związane z umysłem i ciałem zmieniają strukturę i 
połączenia w mózgu, pobudzają rozwój połączeń lub 
go osłabiając lub też je zmieniając.

Co wpływa na rozwój mózgu?
Mózg kształtuje się w procesie interakcji genów z 
rozwojem, na który wpływają zarówno dobre, jak i 
złe doświadczenia. W różnych okresach występują 
różne oddziaływania. Jeśli dzieci mają dobry styl 
przywiązania i pogodny temperament, większość 
poradzi sobie doskonale. Jednak ich rozwój może 
być zakłócony przez różne czynniki. Wczesne 
doświadczenia i relacje są kluczowym czynnikiem w 
rozwoju mózgu. W miarę możliwości, środowisko 
w pierwszym roku życia powinno przypominać 
bezpieczne warunki panujące w łonie matki. Rodzice/
opiekunowie muszą zapewnić bezpieczną bazę, a 
małe dzieci muszą doświadczyć równowagi brania 
i dawania, które funkcjonuje w relacji pomiędzy 
reagującym rodzicem a niemowlęciem. 
Stres jest czynnikiem powodującym ogromne 
zaburzenia w pozytywnym, zdrowym rozwoju, a 
jednym ze źródeł stresu we wczesnym okresie życia 
jest przewlekły brak reakcji ze strony rodziców/
opiekunów. Eksperyment Edwarda Tronicka z 
„kamienną twarzą” pokazuje, jak ważne dla dzieci 
są sygnały społeczne/emocjonalne oraz jak bardzo 
stresujące jest dla nich doświadczanie zakłóceń w 
reakcjach rodziców.

Dojrzewanie i metoda: samo regulacji
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Wpływ stresu
Ludzie doświadczają trzech poziomów stresu: 
pozytywnego, dopuszczalnego oraz toksycznego. 
Długotrwała aktywacja systemu reagowania na 
stres, przy braku stanowiących ochronę relacji, może 
zaburzyć optymalny rozwój i zakłócać kształtowanie 
umiejętności samoregulacji. 

Rozwój mózgu w okresie dojrzewania
Zachowania/postawy nastolatków budzą niepokój 
co najmniej od epoki Arystotelesa. W dzisiejszych 
czasach aspekty normalnego dojrzewania uznaliśmy 
za patologię. Jednak niepokój dojrzewania jest 
normalny i najprawdopodobniej przyczynił się do 
przetrwania ludzkiego gatunku. Jednak czasy się 
zmieniły. Oczywiste jest, że wydłużył się okres, 
jakiego potrzebuje człowiek, aby stać się w pełni 
funkcjonującym dorosłym. Obecnie uznaje się, że 
okres dojrzewania trwa od 12-tego do 25-tego 
roku życia i że istnieje zupełnie nowy etap rozwoju: 
wczesna dorosłość (wiek 18-25 lat).
Mózg zmienia się aktywnie w okresie dojrzewania. 
Jest on przebudowywany, przykrawany i 
udoskonalany. Dojrzewanie mózgu zachodzi od 
tyłu do przodu, zatem kora przedczołowa jest 
ostatnim obszarem, który osiąga dojrzałość. Jest to 
obszar mózgu, który obsługuje kluczowe aspekty 
emocjonalnej i poznawczej samoregulacji, sterując 
emocjami, rozwiązując problemy i planując zachowania.
Umiejętność odczytywania emocji i odpowiadania 
na nie nadal się rozwija. Badania pokazują, że u 
nastolatków występuje większe niż w przypadku 
dorosłych prawdopodobieństwo niewłaściwej 
interpretacji emocji wyrażanych mimiką. Poziom 
mielinizacji (płaszcz izolacyjny, który okrywa 
neurony, aby przyspieszyć przekazywanie sygnałów 
mózgu) również zwiększa się w trakcie rozwoju 
młodocianej osoby. System dopaminergiczny w 
okresie dojrzewania jest inny niż w dorosłości. 
Między innymi nowe, niespotykane dotąd  bodźce 
wywołują uwalnianie dopaminy. Tym sposobem 
mózg nastolatka jest zaprogramowany do 
wzmożonego doświadczania nagrody. Zatem musimy 
dla nastolatków stworzyć bezpieczne ryzyko i 
wciągające klasy szkolne.

Stres w okresie dojrzewania
Dojrzewanie to czas ogromnego stresu. W ciągu 
ostatnich pięciu lat podwoiła się liczba nastolatków 
przybywających do oddziałów ratunkowych z 
zadanymi sobie samo-uszkodzeniami. Sonia Lupien 
z Ośrodka Badań nad Stresem u Człowieka, 
wykorzystuje utworzony od angielskich określeń 
czynników wywołujących stres akronim NUTS (co 
po polsku można przetłumaczyć jako OSZALAŁY) 
jako sposób określenia, kiedy system reagowania 
na stres zostaje włączony, u pacjentów i w nas 
samych: nowość (Novelty), nieprzewidywalność 
(Unpredictability), zagrożenie dla ego (Threat to 
Ego), poczucie utraty kontroli (Sense of Loss of Control).
Wszystkie powyższe aspekty rozwoju młodocianego 
mózgu, a także stres, wpływają na samoregulację. 
Na przykład, gdy mózg jest w stanie stresu, brak 
wtedy przepływu informacji do kory przedczołowej, 
która steruje funkcjami wykonawczymi.
To zakłóca rozmaite zdolności poznawcze, w tym 
planowanie i dokonywanie osądów.

Czego osoby w okresie dojrzewania 
potrzebują od dorosłych? 
Nowozelandzki pediatra dr Peter Gluckman twierdzi, 
że dorośli mylą fizyczną dojrzałość z dojrzewaniem 
psychospołecznym. Musimy pamiętać, że nastolatki 
to wciąż praca w toku. Musimy również pamiętać, że 
dzisiejsi młodzi są niedopasowani do społeczeństwa, 
w którym żyją. Współczesne społeczeństwo 
może wywołać w nich dezorientację. Musimy 
również dostrzec i zaakceptować to, że nastolatki 
przywiązują się do swojej grupy rówieśniczej. 
Ich dążenie do spędzania czasu z przyjaciółmi to 
kolejny napęd biologiczny, który przyczynił się do 
przetrwania gatunku ludzkiego. Jednak młodzież w 
okresie dojrzewania nadal potrzebuje dorosłych. W 
rzeczywistości potrzebuje więcej naszego czasu, a 
nie mniej. Naszym zadaniem jest pomóc młodym, 
ponieważ ich mózg nadal się rozwija i tworzy nowe 
powiązania. Ostatecznie, przy dużym wsparciu 
i powtarzaniu młodzi to osiągną. Naszą mantrą 
powinien być postęp, a nie doskonałość. 
Dalsza lektura na temat rozwoju młodzieży:
Stopnie rozwoju (Stepping Stones), publikacja 
samorządu Ontario. 
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