
Як підлітку сформувати особисту думку 
Під час статевого дозрівання дитина переживає не тільки фізичні зміни. У цьому віці в 

дитини не просто розвиваються навички мислення – цей процес протікає досить стрімко. 
Можливо, ваша дитина виявляла здібності до абстрактного мислення й раніше, але повною 
мірою вони розкриваються тільки в підлітковому віці. 

Тепер вона здатна критично міркувати про такі поняття, як справедливість і рівність, а 
також бачити світ із точки зору іншої людини. Ці зміни в мисленні підлітків дають їм змогу 
краще розуміти суспільні тенденції, формуючи власну думку. 

Бурхливий розвиток пізнавальних здібностей допомагає підлітку знайти відповіді на 
багато глибоких запитань. Ще декілька років тому ці питання не мали для нього сенсу, але 
зараз вони допомагають йому перетворитися з дитини на самостійного дорослого: «Хто я? У 
що я вірю? Ким я хочу стати і що для цього потрібно зробити?». 

Допитливість розуму – одна з переваг підлітка. Дитина прагне дізнаватися більше в 
школі і за її межами. Ви можете здивуватися, наскільки підлітки, яких у школі вважають 
невмотивованими, цікавляться подіями у світі. Вони можуть неохоче вчити уроки, але 
кожного дня читати новинні сайти. Їхні шкільні оцінки не відображають рівня їх знань. 
Однак підліткам поки ще бракує зрілості, щоб мати максимальну користь зі своєї цікавості. 

Підлітки часто є ідеалістами, думаючи, що здатні змінити світ. Незалежно від того, до 
якого покоління належать, підлітки дивляться на попереднє покоління й кажуть: «Вони все 
зіпсували. Я не збираюся бути таким, коли виросту». На жаль, тут уже йдеться не тільки про 
непокору підлітків. Наші діти й усі наступні покоління успадкують світ, у якому набагато 
більше небезпек, ніж у тому, де ми народилися. 

Розгляньмо декілька способів мотивувати підлітка сформувати власну думку. 
Серйозно ставтеся до його слів. Підліткові важливо знати, що ви його чуєте. Це не 

означає, що ви повинні в усьому з ним погоджуватися або робити все, що він просить. Але 
йому необхідно, щоб ви ставилися до нього з повагою, не вважали його думки безглуздими, 
розуміли його точку зору. 

Дозволяйте підлітку виявляти наполегливість. Немає нічого більш пристрасного, 
ніж випадки, коли підліток відстоює свої переконання або точку зору. Проте підлітки 
бувають упертими. Життя поруч з фанатичною людиною не буває легким. Підлітки часто 
перегинають палицю, прагнучи самостійності, і водночас вони не впевнені у своїй думці. 
Підлітки все ще потребують вашого керівництва, але борються із цим. Їм потрібен час, щоб 
сформувати свою точку зору, і для цього вони протистоять чужим думкам. Тому вибачте 
своєму підлітку зайву різкість. 

Не турбуйтеся, якщо підліток вважає вас дурнем. Процес дорослішання підлітка 
більше схожий на хитання маятника, ніж на рух уперед. Ви можете виявити, що ваш милий 
хлопчик, який раніше сприймав усі ваші слова на віру, тепер не погоджується з вами й 
постійно вас критикує. Підліток використовує всі свої навички критичного мислення, щоб 
сперечатися з вами. Це пов'язано з тим, що підлітки, на відміну від дітей, можуть 
порівнювати себе з іншими людьми – друзями, учителями, батьками. Це порівняння 
приводить їх до більш реалістичної самооцінки. 

Обговорюйте з підлітком останні новини за вечерею. Розкажіть, що ви чули в 
останньому випуску новин, запитайте, що дитина думає з цього приводу. Підліток охочіше 
поділиться своїми думками, якщо відчує, що ви прислухаєтеся до його слів. 
 
 


