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• Реч адолесценција долази од латинске речи
adolescere, што значи расти, а облик трајног
глагола у великој мери објашњава смисао

• Први пут се користи у старом Риму

• У средњем веку, тим термином се описује млад• У средњем веку, тим термином се описује млад
човек до 30. године живота, који још није имао
социјална права

• Данас се доња граница помакла до 11. године

• Горњу границу је тешко одредити (22. године)



• Стручњаци користе и појам пубертет, од
латинске речи pubertas, што означава зрелост, 
дораслост и доба полног сазревања

• Пубертет означава телесно сазревање, а
адолесценција психичко сазревање које иде уз
телеснотелесно

• “Пубертет је дело природе, а адолесценција
дело човека.”

• Може се рећи да адолесценција почиње
пубертетом



Многе културе
имају „ритуале“, 
који означавају
прелаз из

ТАНЗАНИЈА: 
мушко/женско
обрезивање

ЈЕВРЕЈИ: Бар мицва

ИНДИЈАНЦИ: визијапрелаз из
детињства у 
одрасло доба

ИНДИЈАНЦИ: визија
потрага

УСА/ЕВРОПА: прославе
пунолетства, упис у 
бирачки списак, обавеза
ношења личне карте



ОРАЛНИ СТАДИЈУМ

АНАЛНИ СТАДИЈУМ

ФАЛУСНИ СТАДИЈУМ

СТАДИЈУМ ЛАТЕНЦИЈЕ



• Промене се не дешавају континуирано

• Пубертет код девојчица 12-18 месеци раније

• Девојчице су осетљивије на телесне промене

• Менарха:
– 1920. године - у просеку са 14,5 год.

– 1993. године - са 13 год.– 1993. године - са 13 год.

– 2014. године - ???

• Код дечака је јача експресија сексуалног нагона
(сексуална преокупација)

• Дечаци мастурбирају значајно више од девојчица

• Код девојчица је израженији родитељски нагон



Три фазе адолесценције:

• Рана адолесценција (9 - 13. год): нагли раст, развој
секундарних полних карактеристика

• Средњи адолесцентни стадијум (14 - 15. год): развој
сопственог идентитета, нови односи са вршњачким групамасопственог идентитета, нови односи са вршњачким групама
и супротним полом, експериментисање...

• Касна адолесценција (16 - ? год): потпун физички развој, 
формиран идентитет, зреле идеје и мишљење



Развојне карактеристике адолесцената

• Физички

• Когнитивно - интелектуални

• Емоционални

• Социално - интерперсонални• Социално - интерперсонални

• Морални



Физички развој

• Секундарне полне карактеристике

• Нагли раст, често праћен незграпношћу и 
трапавошћу

• Постају јако самопоуздани (утиче телесни • Постају јако самопоуздани (утиче телесни 
изглед)

• Флуктуације између хиперактивности и 
летаргије

• Потреба за физичком активношћу



Когнитивно - интелектуални развој

• Развој апстрактног мишљења, доста се користи
и конкретно

• Развој критичког мишљења, постају самосвесни
и самокритични

• Значајан развој комуникацијских вештина• Значајан развој комуникацијских вештина
• Постају свадљиви, тенденција да “буду у праву”
• Развој способности доношења одлука и жеље за

“слободом избора”
• Показују тендецију ка новим интересовањима, 

али и слабост дужег задржавања



Емоционални развој

• Постају емоционално непредвидиви, 
сензитивни и склони испадима

• Рањиви на “емоционалне молбе” и тако лаки 
за манипулисањеза манипулисање

• Појачан капацитет за емпатијом

• Појачан сексуални нагон - сексуално 
понашање без размишљања о последицама



Социјално-интерперсонални развој

• Развој социјалне интелигенције

• Јака жеља за припадањем (свесни значаја социјалних
веза)

• Жеља за независношћу и аутономијом

• Помак у зависности од родитеља ка зависношћу од• Помак у зависности од родитеља ка зависношћу од
вршњака

• Способност да критички упореде родитеље са другима

• Тражење „дубљих“ пријатељстава заснованих на
заједничким интересима и лојалности

• Јако изражено интересовање према супротном полу
(мада се често осећају уплашено и непријатно пред
њима) 



Морални развој

• Тенденција ка легализму, фокусирани на
“правила” и “правичност”

• Задржавају морална уверења родитеља, али
почињу да тестирају правила из детињства

• Постају “заражени” вредностима које• Постају “заражени” вредностима које
пропагирају вршњаци

• Формира се “лична“ савест, траже моралне
критеријуме који за њих имају смисла

• Јачање осећаја одговорности према друштву у
ширем смислу



Проблеми - поремећаји у
адолесценцији

• Сваки адолесцент је посебан

• Око њега је много проблема и потребна му је
помоћ и навођење на сваком кораку, како бипомоћ и навођење на сваком кораку, како би
их успешно решио

• Витални нагони с једне стране, а социјалне
норме (и нагони) с друге



Поремећаји у адолесценцији

• Адолесцентна криза

• Анорексија и булимија

• Анксиозно - реактивно понашање
(психосоматско реаговање)(психосоматско реаговање)

• Токсикоманије

• Дисоцијално понашање, јувенилна
делинквенција (антисоцијална личност)

• Аутоагресивни синдроми (суицид)

• Психотичне реакције



АДОЛЕСЦЕНТНА КРИЗА

или

КРИЗА У АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ

Задатке који се намећу личности у овом раздобљу:
1. Постићи зрелу сексуалну организацију (генитална
центрација, фузија нагонских пулзија), тј. формиратицентрација, фузија нагонских пулзија), тј. формирати
сексуални идентитет

2. Консолидовати селф тј. прихватити сопствено физичко и
психичко искуство

3. Потпуније се сепарисати од родитеља, али и смањити
зависност од групе вршњака

4. Идентификацијом учврстити структуру личности



Адолесцентна криза

• Криза ауторитета

• Криза идентитета (конфузија)

• Криза сексуалности



Криза ауторитета

• Околина чини (свесне или несвесне) 
баријере да га прихвати као одраслог

• Психосоцијалне претензије адолесцента 
наспрам носиоца норми и забрананаспрам носиоца норми и забрана

• Пасивни/активни отпор



Криза или конфузија идентитета

• Преиспитивање својих животних циљева и 
улога у практичној реалној средини

• Ко сам ја? Зашто сам такав? Какав би требало 
да будем? Зашто се уопште живи?да будем? Зашто се уопште живи?

• Прати је анксиозност, збуњеност, агресија, 
осећање отуђености, усамљености, 
инфериорности...

• Лака мета одређеним групама: навијачке, 
религионзне, друштвено - политичке



Криза сексуалности

• Потреба за задовољењем изразито јаког
сексуалног нагона

• Немогућност реализације услед социјалних
забрана

• Манифестује се сексуалном аскезом или пак• Манифестује се сексуалном аскезом или пак
сексуалном моралном детериорацијом

• У адолесценцији се открива сексуална
орјентација

• Опасност од нежељених трудноћа, полно
преносивих болести



Криза сексуалности

• Transgender disorder DSM-IV

• Transgender dysphoria DSM-V

• Одлагање пубертета (хемијским методама)• Одлагање пубертета (хемијским методама)

• Дефинитивна одлука

• Питање сексуалне орјентације



Криза сексуалности

• Нежељена трудноћа у адолесценцији је 
повезана са лошим здравственим и социо-
економским чиниоцима

• Трудноћа у адолесценцији носи велики 
ризик од превременог порођаја, ситне 
новорођенчади, мртворођене деце 



Криза сексуалности

• Младе мајке најчешће не завршавају своје школовање

• Нису у браку (нити у стабилној вези) са оцем детета

• Имају значајно мање финансијских средстава од 
старијих мајки

• Здравље њихове деце у детињству је често нарушено• Здравље њихове деце у детињству је често нарушено

• Деца, родитеља адолесцената, имају повишен ризик 
за испољавање закаснелог развоја, проблема у 
понашању, злоупотребе супстанци, ранијег упуштања 
у сексуалне односе и често постају родитељи 
адолесценти и они сами



Фактори ризика

• Чести конфликти у породици
• Злостављање (сексуално) и занемаривање у детињству
• Нестабилна стамбена ситуација
• Лош успех у школи
• Често изостајање са наставе• Често изостајање са наставе
• Лоша социо - економска ситуација
• Појава адолесцентних трудноћа у породици
• Нижи степен образовања мајке
• Одсуство оца
• Лоше самопоштовање
• Одрастање у руралним и удаљеним подручјима



Фактори ризика

• 2/3 адолесцената први сексуални однос има са својим 
дечком/девојком

• 10,8% прво искуство има са особом коју су тек упознале
• 5% адолесцената свој први однос описује као нежељен и под 

притиском, најчешће услед злоупотребе алкохола и 
психоактивних супстанци

• Само 40% адолесцената увек користи кондом • Само 40% адолесцената увек користи кондом 
• 50% трудноћа се деси у првих 6 месеци од првог односа
• Мање од 15% адолесценткиња посећује гинеколога након што 

постану сексуално активне
• Друштво својим културолошким ставовима чини да се младе мајке 

осећају посрамљеним
• Већина адолесцената не прича са својим родитељима о овим 

стварима  


