
Paauglių noras rizikuoti stipresnis už jų baimę ir sveiką protą
Gąsdinant balsiomis netinkamo elgesio pasekmėmis tik sukeliamas noras viską išbandyti

Dalia KUJALIENĖ

Nepasitikėjimą  paaugliais  lemia  suaugusiųjų  sukurti  klaidingi  stereotipai.  Vyrauja  nuomonė,  kad  visi  paaugliai 
"sunkūs", juk  juos labiau domina ne pareigos  ir savęs tobulinimas, o draudžiami malonumai - rūkalai, alkoholis, 
narkotikai, seksas.

Nuodėmingos pramogos
Negatyvus požiūris į paauglius ir jaunimą buvo visais laikais. Keli pavyzdžiai iš praėjusių šimtmečių mąstytojų 

užrašų:  "Jeigu  vaikus  ir  jaunimą  apėmęs  troškimas  lankyti  užeigas,  leisti  laiką  blogose  kompanijose,  valkiotis 
vakarais gatvėmis tuo metu, kai iš pagarbos šeimai jie turėtų sėdėti namuose; ir jei tylią tamsią naktį, kai jiems jau 
derėtų miegoti savo lovose, jie palikti patys sau ir nekontroliuojami puola į nuodėmingas pramogas, tai jauni žmonės 
yra tiesiame kelyje į pražūtį". Arba: "Reikia pripažinti, kad mūsų jaunimas yra nieko negerbiantis, nenuolankus, 
piktinantis, žiaurus... 

Smegenys - vaiko
Pastaraiais.metais atlikti tyrimai luidija, kad paauglių nenuoseklų, suauigusiėms nesuprantamą elgesį didele dalimi 

lemia procesai vykstantys smegenyse. Iki šio buvo manyta, kad žmogaus smegėnys susiformuoja iki paauglystės, kad 
paauglys gali mąstyti kaip suaugęs. Naujausios tyrimų technologijos atskleidė, kad žmogaus smegenys formuojasi ir 
bręsta iki 20 metų, ir .paauglystė yra būtent paties intensyviausio smegenų brendimo laikotarpis.

Paauglio smegenys yra artimesnės vaiko smegenims, o ne suaugusiojo. Dar nėra susiformavusios neuronų jungtys 
tarp centrų, atsakingų už emocijas, protinius bei fizinius" mus. Skirtingos paauglio smegenų sritys aktyviau vystosi 
skirtingu laiku todėl mums ir atrodo, kad vieną diena paauglys yra "tik kojos", jis nenustygsta vietoje, jam reikia 
judėti,  bėgti nesvarbu! kur, kitą diėną įis “tik.akys", jam .reikia ryškių -spalvų ir vaizdu, jis siurbia informaciją 
akimis ir tikrai negali išgirsti nieko, kąs, jam sakoma. O po poros valandu jis - vien "tik ausys", ir tada visi.namai 
griaudėja nuo pačios "garsiausios muzikos,

Elektros srovė
Labiausiai skundžiamasi paauglių nervingumu, nepaaiškinama nuolaikų kaita. Vieną akimirką - švytintis iš laimės 

veidas ir optimizmu spinduliuojančio akys, kitą - pasaulinis nepaguodžiamas sielvartas ir giliausia neviltis. Taip yra 
todėl, kad už atskiras psichines funkcijas atsakingos smegenų zonos būna aktyvio skirtingu laiku, ir nuo to priklauso, 
kaip  paauglys  jaučiasi  ir  elgiasi,  pats  negalėdamas to  paaiškinti.  Smegenų zona,  valdanti  sugebėjimą logiškai  ir 
blaiviai spręs'ti, dar snaudžia, o limbinė sistema, kurioje yra visų jausmų šaknys, vystosi ypač aktyviai.  Lėčiausiai ir 
ilgiausiai vystosi smegenų dalis, atsakinga už sprendimų formavimą ir impusų kontrolę. Ji staigiai pradeda vystytis 
maždaug 9-10 m., tada susidaro daugybė naujų nervinių jungčių. Tuo metu smegenų veiklą galima palyginti su plikų, 

Paaugliai gerai jaučiasi, darydami tai, kas rizikinga.    Vytauto LIAUDANSKIO nuotrauka



neizoliuotų elektros laidų gumulu, kuriuo teka elektros srovė. Nesunku įsivaizduoti, kokį chaosą tai sukelia.

Kol smegenų struktūra nenu-sistovėjusi,  mąstymas negali  būti  efektyvus,  todėl  paauglys ne visada gali  priimti 
tinkamiausius sprendimus.

Daugybė nervinių jungčių apsunkina jo minčių kryptingumą, dėmesys šokinėja nuo vienos prie kitos, sunku greitai 
pasiekti tuos prisiminimus ir emocijas, kurios padėtų priimti teisingą sprendimą. Be to, paaugliui sunku pasirinkti 
prioritetus. Ką daryti pirmiausia: skambinti draugui, plauti indus, ruošti pamokas? Dažnai paprasčiausiai sėdima ir 
neapsisprendžiama. Štai kodėl paaugliai taip dažnai "daro ne tai, ką reikia" arba "gaudo varnas".

Nemoka naudotis
Nuo dvyliktųjų gyvenimo metų nenaudojamos nervinės jungtys pamažu pradeda apmirti,  prasideda paskutinis 

smegenų formavimosi etapas - nervų mielinizacija. Nervinės skaidulos apvelkamos baltąja medžiaga mielinu ir šitaip 
izoliuojamos. Dėl to proceso nerviniai impulsai tampa kryptingesni, energija panaudojama tikslingiau.

Sis procesas baigiasi apie 20-tuosius metus, mergaitėms -anksčiau, todėl jos anksčiau ir subręsta. Taigi 13-14 m. 
paaugliai tik peržengia slenkstį link suaugusiųjų mąstymo. Jie jau įgyja nemažai protinių sugebėjimų. Tai abstraktus 
mąstymas,  loginiai  samprotavimai,  hipotetinių  situacijų  modeliavimas,  sugebėjimas  pažvelgti  į  reiškinį  iš  įvairių 
pozicijų. Tačiau nemoka jais efektyviai naudotis. Tik 18-20 m įvaldo juos visiškai.

Trokšta rizikuoti
Yra dar v'ienas  labai svarbu; dalykas,  susijęs  su smegenų ypatybėmis.  Nauja patirtis,  ypač susijusi  su rizika, 

suaktyvina tas smegenų sritis, kurias "įjungia" ir narkotinės medžiagos, todėl suteikia malonumo ir pasitenkinimo 
pojūčius.  Paaugliai  gerai  jaučiasi,  darydami tai,  kas  nauja ar  rizikinga,  todėl  ir  yra linkę išbandyti  naujoves  ir 
rizikuoti. Ta yra jau stipriau už baimę (nes bijo vaikai, išgąsdinti galima tik vaikus) ir sti.priau už sveiką protą, nes jis 
būdingas subrendusiems žmonėms, apeliuoti į išmintį galima vėliau.


