
Wskazówki jak to zrobić  

Komunikowanie się  
z nastolatkiem 



Fakty  
wywiady grupowe z krakowskimi gimnazjalistami 

v INICJACJA NIKOTYNOWA 

•  Podobny wiek inicjacji nikotynowej - chłopcy i dziewczęta. 

•  Najczęściej zachęca rówieśnik podczas nieobecności rodziców         

(impreza, wakacje). 

•  Główny motyw: spróbowanie czegoś nowego, marginalny lub brak 

motywu dorosłości / zaimponowania grupie  (inaczej niż sądzą 

nauczyciele). 

•  Znacząca rola wzorca matki: aktywnej osoby palącej lub biernie 

akceptującej palenie w najbliższej rodzinie  (ojciec, wujek). 
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v  DYNAMIKA UZALEŻNIENIA 

•  Próba (wiek około12 r.ż.) – 2-3 lata abstynencji – palenie stałe (14 – 15 

r.ż).  

•  W procesie uzależnienia występują mechanizmy obronne: negacji, 

wyparcia („Nie jestem osobą uzależnioną”,  „Gdy palę jestem zdrowsza, 

nie choruję”) ułatwiające nasilenie uzależnienia. 

•  Osoby palące palą ok. 10 papierosów dziennie, na imprezach ok. 20 

papierosów; silny efekt synergetyczny  dla spożycia piwa i palenia. 

•  Znaczna część środków, jakimi dysponują dzieci i młodzież 

przeznaczona na papierosy (nie mniej niż 50% środków, często 100%).  
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ZAGROŻENIA 
 

•  Kompletny brak reakcji otoczenia (-> osamotnienie, brak więzi mimo natłoku informacji wokół). 

•  Brak lub nieskuteczna interwencja rodzica oraz edukatora  (jednorazowa rozmowa lub jej brak; potem 

bierna akceptacja) 

•  Ugruntowany mechanizm: „przekroczona bariera -> nic sie nie stało”, zachęca do dalszych zachowań 

ryzykownych. 

•  Dziewczęta 18+ mają niewiele negatywnych skojarzeń z samym paleniem, marginalnie obecne 

negatywne skojarzenia związane ze skutkami zdrowotnymi palenia -> przyszłe matki, dziedziczenie 

społeczne wzorca palenia. 

•  Niepowodzenia przy próbach rzucania palenia, krótkotrwałe okresy abstynencji. 

•  Brak zewnętrznych mechanizmów kontroli: nie ma obawy przed dorosłymi (rodzice / edukatorzy/ 

policja/ straż    miejska), którzy mogą ukarać, jedynie obawa przed dyrekcją szkoły. 

•  Brak obrazu siebie jako osoby niepalącej, brak wyobrażenia dot. rzucenia palenia. 
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v  INTERWENCJA 

 

•  Osoby 12-15 r.ż, cel interwencji - przedłużenie okresu niepalenia;  

•  Przekaz nie jak do osób, które nigdy nie paliły, ale jak do osób, które 

przekroczyły granicę, znają papierosy -> w tej interwencji popełniane są 

obecnie zasadnicze błędy   

(przekaz jak do niepalących, dużo straszenia, podczas gdy w 

doświadczeniu dzieci istnieje przekonanie „przekroczyłem granice i nic 

się nie stało”) 

 



•  Należy jasno i konsekwentnie postawić sprawę palenia i 
przestrzegać ustaleń...  

•  Twoja dezaprobata ma o wiele większy wpływ na zachowanie 
dzieci niż myślisz.  

ü  Badania naukowe pokazują, że rzadziej sięgają po 
papierosa dzieci rodziców, którzy jasno określili zasady 
zakazujące palenia i przestrzegają ich, natomiast dzieci 
pochodzące z domów, gdzie nie obowiązują zakazy 
palenia (lub nie są przestrzegane przez rodziców) palą o 
wiele więcej). 

Dzieci słuchają… 



Wydłużamy okres niepalenia 

Obal mit, że wszyscy palą 

ü  Wiele dzieci uważa, że więcej młodych ludzi pali niż to ma 
miejsce w rzeczywistości – takie przekonanie może być 
jednym z najsilniejszych powodów inicjacji tytoniowej. 

ü  Na przykład nastolatki sądzą, że 64 % dorosłych pali i że 54% 
nastolatków jest regularnymi palaczami. Prawdziwe dane to 
dla UE około 25% dorosłych i 17% nastolatków, którzy są 
palaczami. 

 




