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Comunicarea dintre părinți și adolescenți este o condiție foarte importantă în  

relaționarea și în formarea personalității lor. O bună comunicare nu înseamnă ca adolescentul 

să-l asculte pe părinte fără a scoate un cuvânt sau să se conformeze de fiecare dată doar ținând 

cont de ierarhia rolurilor, ci a experimenta exprimarea liberă pentru a se face înțeles, a se 

descărca atunci cand este trist, a învăța din greșeli, a împărtăși emoții. A fi lăsat să comunice 

jignitor, agresiv la adresa părinților sau semenilor, iarăși nu este bine. Aceasta nu este o bună 

comunicare, nici autonomie sau libertate, ci o conduită verbală negativă care, mai devreme sau 

mai târziu, va fi sancționată de societate. În asemenea situații, rolul educativ al familiei va 

trebui să-și spună cuvântul, într-o mare măsură, ea este cea care ghidează adolescentul. 

Printre cele mai frecvente greșeli făcute de către părinți, putem enumera: 

 Comunicarea disfuncțională (lipsa calității acesteia, autoritară, agresivă, violență); 

 Controlul excesiv; 

 Criza de timp a familiei, în special a părinților care petrec foarte mult timp la serviciu 

face ca aceștia să nu comunice cu proprii copii; 

 Necunoașterea și neînțelegerea sufletului și ale nevoilor adolescenților; 

 Oferirea de bani și bunuri în absența petrecerii timpului cu adolescenții, ca o 

compensare pentru acest deficit; 

 Mentalitățile invechite sau inflexibile; 

 Prejudecățile sau modelul personal pe care adolescenții îl observă și îl reproduc.  

Barierele în comunicare pe care le utilizează părinții în comunicarea cu copiii: 

 Amenințări : „Dacă nu ești în stare să faci curat azi, nu mai ieși nicăieri!”, „Fă curat, 

altfel…”. Aceste amenințări - pe care poate părinții le folosesc pentru că le consideră 

singura modalitate de a convinge un adolescent - nu conving, în nici un caz nu ajută 

comunicarea, ci produc teamă și resentiment. Mai mult, copilul va învăța să adopte 

aceleași comportamente cu cei mai slabi decat el: colegi de școală, copii mai mici, 

iar în  viitor cu proprii lui copii. 



 Ordine : „Să faci imediat cum am zis!”, „Nu întreba de ce, stiu eu mai bine!”. In 

acest caz, părinții se folosesc doar de autoritatea de adult, fără a simți nevoia de a le 

explica copiilor de ce trebuie să facă lucrul respective. Acest mod de a da ordine nu 

trebuie să se regăseasca în familie! Chiar daca părinții știu mai bine, ar putea să 

încerce să îi explice adolescentului „de ce”. Daca se vor folosi doar de autoritate, 

vor bloca orice comunicare, pentru că nimic nu urăște adolescentul mai mult decât 

un adult autoritar. 

 Insulta: „Ce te poți aștepta de la un copil?”, „Numai tu puteai face o așa tâmpenie!”, 

„Nu mi-ai moștenit inteligența!”. Asemenea jigniri poate că le spun părinții la nervi 

și apoi nici nu-și vor mai amintiti de ele.Un adolescent nu va uita niciodată de ele. 

Acestea vor crește în sinea lui, vor căpăta proporții, până ce vor ajunge să-l convingă 

că nu e bun de nimic așa că … de ce să mai încerce? Imaginea sa de sine va fi 

afectată de aceste insulte chiar și ca adult. 

 Critica : „Nu citești destul!”, „Te plângi tot timpul că ai de învățat, dar văd că asculți 

muzică!”, „Nu faci … cum trebuie!”. La fel ca în cazul insultei, critica afectează 

imaginea de sine a adolescentului, făcându-l să creadă că, într-adevar, nu este bun 

de nimic. Părinții ar trebui să reflecteze la acest lucru gândindu-se de cate ori își 

critică copilul și de câte ori îl laudă? 

 Dirijarea: „Trebuie să fii mai responsabil!”, „Trebuia să înveți mai mult!”, „ Nu 

trebuie să te porți așa cu un adult!”. Iarăși se apelează doar la autoritatea părintelui 

ca adult, când ar trebui să se apeleze și la înțelepciunea sa. 

 Interogarea: „De ce ai întârziat?”, „Ce faci, nu ai de învățat?”, „Unde te duci; cu 

cine?”, „Câte ore ai studiat astăzi?”. Sigur, este logic că trebuie ca un părinte să știe 

ce face sau unde merge adolescentul, dar acest mod de interogare și mai ales tonul 

autoritar folosit nu sunt altceva decat bariere în comunicare: el va răspunde, pentru 

că trebuie să se supună, dar va avea resentimente. 

 Sfat necerut: „Dacă ai învăța, sunt sigur că ai lua 9”, „De ce nu faci așa cum zic eu, 

că e mai bine”, „Dacă-mi ceri mie părerea…”. Dar poate adolescentul nu are nevoie 

de sfatul părintelui: atunci cand vine la părinte cu o problemă, de cele mai multe ori 

el nu cere sfaturi, ci înțelegere. 

 Schimbarea subiectului: „Drăguț ce zici tu, dar să vezi ce mi s-a întâmplat mie ieri 

la serviciu”, „Interesant, dar hai să-ți zic ce a făcut sora ta”. Ca părinte îi 

minimalizează problemele, crezând că toate problemele sale ca adolescent sunt 



nesemnificative și trecătoare în comparație cu ale lui. Pentru un adolescent însă, 

chiar apariția unui coș poate fi o tragedie. 

 Refuz de a accepta o problemă: „Nu avem ce discuta”, „Eu nu văd o problemă aici”. 

Strâns legată de schimbarea subiectului, această barieră în comunicare apare când 

adolescentul vine la părinte cu o problemă pe care acesta o consideră neimportantă. 

 

Iată câteva sugestii care să-i ajute pe  părinţi să-și îmbunătățească comunicarea cu copiii:

  

 Veți câștiga încrederea adolescenţilor dacă recunoaşteţi că nu deţineţi răspunsurile la 

toate întrebările şi dilemele lor, că aveţi şi voi frici. Recunoaşteţi-vă limitele şi 

asumaţi-vă inadecvările, transformând această recunoaştere într-o dovadă de 

onestitate. 

 Încurajaţi-l pe adolescent să vă împărtăşească temerile sale şi asiguraţi-vă că nu se va 

simţi criticat, neînţeles sau ridiculizat. 

 Arătaţi-i că-l înţelegeţi şi că-l ascultaţi atent, negăsindu-i scuze şi nici acceptând tot ce 

intenţionează să facă. 

 Aşteptaţi ca adolescentul să vă ceară sfaturi, nu-i spuneţi imediat soluţiile la 

problemele cu care se confruntă. Uneori el are nevoie doar să fie ascultat şi înţeles. 

 Aşteptaţi-vă ca adolescentul vostru să nu respecte sfatul pe care i l-aţi dat. Are nevoie 

să experimenteze şi să treacă prin anumite lecţii de viaţă pentru a se maturiza şi a-şi 

forma şi dezvolta discernământul. 

 Respectaţi înţelegerile făcute, adolescenţii au nevoie de relaţii sensibile şi flexibile cu 

adulţii din jurul lor. Nu vor să le fie impuse activităţi sau atitudini, ci vor să li se explice 

raţionamentele. 

 Adolescenţii nu sunt doar produsul educaţiei primite, ci sunt persoane cu personalitate 

proprie al căror destin este să se diferenţieze şi să părăsească, la momentul oportun, 

căminul familial. Chiar dacă vă este greu ca și părinți să acceptaţi, nu le îngreunaţi şi 

mai mult această sarcină prin presiuni, şantaje emoţionale sau manipulări. 
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