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Dezvoltarea cognitivă
Dezvoltarea fizică
Adolescenţa implică o serie de modificări hormonale şi fizice strâns
relaţionate, al căror rezultat este reprezentat de apariţia capacităţii de
reproducere matură.
Creierul continuă să se schimbe şi să se matureze în timpul
adolescenţei:
 are loc al doilea val de sinaptogeneză (proliferare masivă a
sinapselor)
 are loc şi procesul de pruning (eliminare a sinapselor
neutilizate)
 densitatea substanţei albe creşte continuu în adolescenţă
(datorită procesului de mielinizare), iar acest fenomen duce la
transmiterea mai rapidă a informaţiilor (Blakemore şi Choudhury,
2006)

Eliminarea selectivă a sinapselor neesenţiale, care permite
creierului să opereze mai eficient şi să facă loc reţelelor de conexiuni
esenţiale, începe în preadolescenţă şi continuă până în perioada de
adult tânăr (Giedd, 2004).
Experienţele repetate creează reţele de conexiuni sinaptice, iar acestea
devin mai puternice şi mai complexe prin utilizarea lor constantă.

Maturarea cortexului preforntal face ca funcţiile executive (memoria de
lucru, atenţia executivă, inhibiţia) să cunoască cea mai mare dezvoltare în
adolescenţă.

Creşterea volumului de substanţă albă are un rol important în transmiterea
mai rapidă a informaţiilor din creier determinând o învăţare mai eficientă
(Paus, 2005).

Activitatea crescută a lobilor frontali şi cunoştinţele acumulate anterior le
permite adolescenţilor:
 să compare şi să relaţioneze mai multe concepte în acelaşi timp
 să acumuleze noi informaţii, ignorând cu mai multă uşurinţă informaţia
irelevantă, folosind strategiile şi metodele potrivite conţinutului
 să analizeze problemele din mai multe unghiuri, să înţeleagă logica
argumentelor celorlalţi.
Se dezvoltă:


gândirea critică, analiza problemelor în termeni abstracţi



operarea asupra posibilului



metacogniţia (pot explica cum anume au gândit ca să ajungă la un

anumit rezultat dar această abilitate este influenţată în sens negativ de lipsa
experienţelor relevante)


rezolvarea de probleme.

Monitorizarea greşelilor se dezvoltă însă în partea a doua parte a
adolescenţei şi de aceea adolescenţii nu rezolvă probleme la fel de eficient ca
adulţii.

Adolescenţii pot prelucra informaţia abstractă sau neutră, dar utilizează mai
dificil abilităţile deja dobândite în situaţii încărcate emoţional sau în situaţii
de stres.

Baza de cunoştinţe încă mai săracă a adolescenţilor îi face să interpreteze
diferit realitatea, pentru că nu au încă experienţe relevante de viaţă.

Dezvoltarea socio-emoţională

Adolescenţii au un limbaj mai bogat, au abilitatea de a înţelege şi de a
recurge la ironii, proverbe şi metafore.
Datorită interesului şi curiozităţii lor şi a noilor experienţe au mai multe
cunoştinţe, din diferite domenii.

Adolescenţii folosesc mai puţine circuite cerebrale implicate în
motivaţie în comparaţie cu adulţii (Bjork şi Knutson, 2004):
 Activarea diferită a ariilor asociate sistemului motivaţional poate fi
motivul pentru care adolescenţii au nevoie de recompense mai mari
pentru a avea acelaşi nivel de activare ca şi adulţii
 de exemplu, majoritatea adolescenţilor se vor implica într-o
activitate acum dacă vor primi 5 minute în plus de pauză azi decât
dacă vor primi drept recompensă o excursie la cinematograf
săptămâna viitoare.
Adolescenţii preferă pedepsele rare (chiar dacă pierderile sunt de
magnitudini mari) şi nu cele mici dar frecvente (Ciccetti & Cohen, 2006).

Iluzia invulnerabilităţii, lipsa experienţelor relevante şi maturarea
târzie a lobilor prefrontali îi împiedică pe adolescenţi să evalueze
similar adulţilor posibilele consecinţe ale unor decizii.

Identitatea adolescentului se află într-un continuu proces de definire şi autoexplorare care poate duce la o stare de confuzie legată de rolul personal în
mediul social.

Se dezvoltă treptat conceptul de sine şi stima de sine:
 la începutul adolescenţei stima de sine este mai scăzută, deoarece
adolescentul devine conştient de abilităţile şi cunoştinţele sale încă
insuficiente
 până la sfârşitul adolescenţei stima de sine creşte şi se stabilizează,
tânărul fiind mai realist în ceea ce priveşte propriile evaluări de sine.
Adolescenţii încep să îşi exprime emoţiile nuanţat fiind capabili de a simţi
empatie reală faţă de cei din jur.
Adolescenţa este o perioadă de:
 impulsivitate mai crescută
 implicare în comportamente de risc
 căutare de senzaţii
iar unii adolescenţi pot fi mai predispuşi spre aceste tipuri de
comportamente (Galvan et al., 2007).

Asumarea riscurilor şi testarea limitelor, specifice adolescenţei, sunt

Recomandări

modalităţi prin care tinerii se formează ca adulţi, de aceea, în această
perioadă,

îndrumarea

trebuie

să

vizeze

consecinţele

comportamentelor de risc.

Datorită plasticităţii cerebrale este esenţial să provocăm adolescenţii să
acumuleze cât mai multe cunoştinţe relevante pentru dezvoltarea şi
adaptarea ulterioară precum şi să îşi exerseze abilităţile cognitive deja
dobândite.

Au tendinţe egocentrice, cred că ceilalţi sunt preocupaţi de imaginea,
gândurile şi comportamentele lor la fel de constant şi intens precum sunt ei
înşişi.

Atitudinea calmă, explicarea sarcinilor sau a responsabilităţilor poate fii mai
folositoare în relaţia cu ei, deoarece adolescenţii nu răspund favorabil
punctelor de vedere impuse.

Încep sa fie mai profund afectaţi de modul în care sunt trataţi în
diferite interacţiuni sociale, fapt care este explicat prin dezvoltarea
lor şi la nivel moral, aceştia având deja propriile judecăţi în ceea ce
priveşte corectitudinea şi moralitatea.

Încep să absoarbă modele şi standarde de succes din sursele Media sau de la
adulţii cu care intră în contact, se compară şi concurează tot mai mult unii

Deoarece este o perioadă intensă autocunoaştere, de formare a
imaginii de sine, este necesar să îi ajutăm să îşi formeze o evaluare
realistă a performanţelor proprii.
Implicarea dumneavoastră în planificarea şi coordonarea activităţilor
extracurriculare le permite adolescenţilor să dezvolte relaţii apropiate cu
colegii, iar dumneavoastră să le monitorizaţi dezvoltarea.

cu alţii.

Adolescenţa este etichetată greşit ca fiind o perioadă de criză,
deoarece majoritatea adolescenţilor nu experimentează probleme
semnificative în tranziţia de la stadiul de copil la cel de adult.

Activităţile supervizate previn implicarea adolescenţilor în activităţi ce pot
determina apariţia unor probleme comportamentale
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