
WSPARCIE EMOCJONALNE MŁODZIEŻY W CZASIE KRYZYSU 
 
 

Kryzys to okres załamania, przesilenia i potencjalnego przełomu w funkcjonowaniu danego 
systemu społecznego lub politycznego (Encyklopedia PWN) 

W literaturze możemy spotkać opisy różnego rodzaju kryzysów począwszy od kryzysu 
sytuacyjnego  poprzez egzystencjalny do rozwojowego. 

W tym artykule skoncentruję się na wsparciu emocjonalnym młodzieży w kryzysie rozwojowym 
związanym z okresem dojrzewania. 

 

Bycie nastolatkiem nie jest łatwą sprawą. Czas dorastania charakteryzuje się intensywnymi 
zmianami we wszystkich płaszczyznach rozwoju, dotyczą one zarówno sfery biologicznej, 
psychologicznej i społecznej. Tempo tych zmian niekiedy jest tak duże, że dla samych 
nastolatków zrozumienie siebie jest za trudne.  

Posłuszne dziecko zmienia się w buntownika, który ma swoje zdanie na wiele spraw, swoją 
grupę odniesienia czy swoje tajemnice. 
Manifestowana odmienność czy też pewność siebie nastolatka bywa niejednokrotnie fasadą, za 
którą kryje się lęk, zagubienie, smutek, osamotnienie, bezradność, ale też gniew, wściekłość.  
W tym okresie jest on narażony na liczne zagrożenia – narkotyki, przemoc, nadużycia 
seksualne, próby samobójcze i inne. 
Nastolatek  w różnym stopniu odrzuca, podważa, zmienia autorytety, wobec tego dotyczy to 
rodziców, rodziny, wychowawców, nauczycieli. Niejednokrotnie dorośli czują się prowokowani, 
wręcz zachęcani do karania i stosowania ograniczeń, które często pogarszają sytuację.  
 

Dla nastolatków w okresie buntu, wsparcie rodziców jest kluczowe, nawet jeśli tego nie okazują, 
wręcz stwarzają pozory, że tego nie potrzebują. Warto zachęcić rodziców, aby byli uważni na ich 
potrzeby i zmiany zachowania oraz by tak budowali z nim więź, by czuli, że mogą liczyć na ich 
wsparcie. Dzięki temu mają szansę dowiedzieć się o ich trudnościach i zacząć działać, zanim 
jeszcze pojawią się poważniejsze konsekwencje. 

 
 
Jakie mogą być reakcje młodzieży na sytuacje kryzysowe? 
 

 objawy psychosomatyczne (wysypka, problemy z trawieniem, astma, bóle głowy, 
napięcie, zaburzenia apetytu i snu, hipochondria, zaburzenia menstruacyjne), 

 pobudzenie lub spadek poziomu energii,  

 apatia,  

 spadek zainteresowania płcią przeciwną,  

 zachowania nieodpowiedzialne/przestępcze,  

 kłopoty z koncentracją,  

 poczucie winy,  

 lęk przed stratą,  

 gniew na niesprawiedliwość losu, który przyniósł kryzys,  

 tendencja do obwiniania innych za negatywne wydarzenia. 
 

 



Jak wspierać nastolatka? Czego potrzebuje młody człowiek? 

Podstawą silnego związku z nastolatkiem jest bezwarunkowa miłość. Jej brak sprawia, że 
wychowanie staje się skomplikowanym i frustrującym ciężarem. Tylko ona może zapobiec 
wystąpieniu takich problemów jak niechęć, uraza, poczucie winy, strach lub brak poczucia 
bezpieczeństwa wynikający z poczucia, ze jest się kimś niechcianym (Campbell, 2003) 

Bezwarunkowa miłość oznacza, że przyjmujemy nastolatka takim jakim jest, nie ważne jak 
wygląda, nieważne jakie ma zalety, wady bądź obciążenia, jak postępuje. To nie znaczy, że 
podobają się nam wszystkie jego zachowania. Ważne, żeby oddzielać jego zachowanie od jego 
jako osoby. 

Młodzi ludzie stają w obliczu problemów, przykrości i wyzwań mniej lub bardziej typowych dla 
swojego wieku, z którymi sami mogą sobie nie poradzić. 

W trudnych chwilach szczególnie potrzebują wsparcia rodziców, ponieważ przeważnie nie nabyli 
jeszcze umiejętności skutecznego radzenia  sobie z trudną sytuacją i ze swoimi emocjami. 
Rodzice nie zawsze jednak wiedzą, jak takiej pomocy udzielić, a nawet mają kłopot 
z rozpoznaniem, kiedy młody człowiek jej potrzebuje, zwłaszcza, że starsze dzieci i młodzież 
czasem starają się nie dać niczego po sobie poznać – z różnych powodów. Mogą czuć się 
winne (nawet gdy to one są poszkodowane), wstydzić się, nie chcieć martwić rodziców lub 
obawiać się ich reakcji. 

Zdarza się też, że okazywanie zainteresowania nie jest łatwym zadaniem wówczas, gdy dziecko 
nie chce komunikacji  z dorosłymi (co jest typowym dla początkowego i  środkowego etapu 
okresu dojrzewania). Bariera psychologiczna, którą otacza się „humorzasty” nastolatek jest 
trudna do sforsowania, a on potrzebuje dużo czasu, żeby ją trochę obniżyć. Nieskuteczną i 
szkodliwą metodą jest zmuszanie go do mówienia o swoich  problemach  i przeżyciach. 
(Campbell, 2003) 

 

Sytuacje, wymagające obserwacji   

Są dwa obszary problemów, które w dość istotny, szczególny sposób dotyczą  nastolatków- 
Jeden z nich wiąże się ze szkołą, a drugi z grupą rówieśniczą. Nastolatki  mogą doświadczać 
trudności w relacjach z nimi i przykrości z ich strony. Problemem budzącym silne emocje mogą 
być typowe między nimi nieporozumienia, konflikty czy złośliwości i zdarzenia poważniejsze – 
jak przemoc psychiczna lub fizyczna, dyskryminacja czy wykluczenie z grupy. Podobnie szkole 
jest obserwowane i oceniane, co może być źródłem stresu i lęku przed porażką. Czasem 
wystarczy przykra uwaga ze strony nauczyciela, by zachwiać samooceną dziecka.  

Ponadto młodzież może też przeżywać trudne chwile związane z ich życiem osobistym 
i rodzinnym, np. z ciężką chorobą lub śmiercią bliskiej osoby lub zwierzęcia, rozstaniem 
z sympatią lub rozpadem przyjaźni, własną ciężką chorobą, poczuciem winy przeżywanym 
z powodu przypadkowego lub celowego działania, w którego efekcie ktoś doznał krzywdy. 
Trudne sytuacje mogą być jednak także bardziej zwyczajne i nie tak oczywiste. Nierzadko 
z perspektywy dorosłego są one łatwe do rozwiązania, podczas gdy dla dziecka stanowią 
poważny problem. 

 

Sygnały sugerujące, że w życiu nastolatków dzieje się coś niepokojącego. Wśród nich 
warto wymienić: 

 fizjologiczne symptomy stresu – częste bóle o niewyjaśnionej etiologii (głowy, brzucha, 
mięśni), zaburzenia trawienia (biegunki, wymioty), zaburzenia łaknienia i snu, obniżenie 



odporności organizmu (częste infekcje), przyspieszone bicie serca, suchość w ustach, 
wzmożone napięcie mięśni, 

 zmiany zachowania – apatia, senność, wycofywanie się, milczenie, płaczliwość, lub 
przeciwnie – drażliwość, wybuchowość, zachowania agresywne, 

 spadek nastroju, smutek – np. dziecka nie bawi i nie interesuje coś, co dotąd wywoływało 
pozytywną reakcję, 

 unikanie tematów, które do tej pory były dla dziecka ważne – np. związanych ze szkołą 
czy rówieśnikami (tematy te mogą dotyczyć trudności dziecka), 

 zaniedbywanie obowiązków i dotychczasowych zainteresowań, 

 niechęć do spotkań z rówieśnikami, 

 odmowa chodzenia do szkoły, 

 moczenie nocne. 

 

Bycie czujnym i dostępnym 

To, czy nastolatek otwiera się przed rodzicami, zależy nie tylko od jego charakteru (niektóre 
dzieci są bardziej skryte od innych), ale zwłaszcza od relacji rodzica z dzieckiem, sposobu, 
w jaki jest ono przez nich traktowane na co dzień. Jeśli rodzice często z nim rozmawiają, 
potrafią słuchać, mają dla niego czas, nie są skorzy do wyciągania pochopnych wniosków ani 
formułowania krytycznych ocen, a zarazem dają mu odczuć, że szanują i rozumieją jego uczucia 
– wówczas szansa, że dziecko zwierzy się im w trudnej chwili, jest duża. Powie ono rodzicom 
o swoich problemach, jeśli czuje, że naprawdę ich interesują i że spotka się ono ze 
zrozumieniem, życzliwością i miłością rodzica. Czasem zdarza się, że dzieci, nim zwrócą się 
z jakimś problemem do rodziców, „badają grunt”. Zadają pytania ogólne i pozornie niezwiązane 
z ich sytuacją i od tego, jaka będzie odpowiedź rodzica i czy w ogóle okaże on zainteresowanie, 
może zależeć, czy dziecko się zwierzy. Rodzice powinni więc zachować czujność, kiedy dziecko 
w jakikolwiek sposób porusza tematy dotyczące problemów osób w jego wieku – warto 
pamiętać, że w pytaniu może kryć się drugie dno.  

 

Co pomaga w nawiązaniu dialogu - wskazówki dla rodziców: 

 przede wszystkim bycie obecnym i dostępnym na różnych poziomach (emocjonalnie, 
fizycznie) 

 w danym momencie oderwanie się od innych zajęć i skupienie swojej uwagi na 
nastolatku, 

 wspierająca rozmowa w odpowiednim, zacisznym miejscu, w cztery oczy, 

 zwracanie uwagi na słowa – zwłaszcza w pierwszej fazie rozmowy nie przypisywanie 
nastolatkowi złych intencji czy winy, zwłaszcza jeśli jest on ofiarą (warto zaznaczyć, iż 
często teza o tym, że ofiary przemocy prowokują sprawców, jest mitem), nie ocenianie 
go, nie zawstydzanie, nie umniejszanie jego problemu i nie unieważnianie uczuć,  

 okazywanie mu bezwarunkowej miłości, akceptacji, troski i życzliwości, 

 zachowanie emocjonalnej równowagi przez rodzica, która da poczucie bezpieczeństwa, 
że rodzic to kogoś, kto jest w stanie poradzić sobie z problemem i wesprzeć je, 

 odpowiadanie na potrzeby nastolatka związane z bliskością – przytulenie, jeśli ono tego 
chce, ale nie nakłanianie go do bliskości, jeśli nie ma ochoty;  



 w pierwszej fazie rozmowy przede wszystkim słuchanie i ewentualnie dopytywanie (ale 
nie robienie przesłuchania) o niejasne kwestie, powstrzymywanie się od zadawania 
pytań sugerujących odpowiedź, nadinterpretacji i wyciągania pochopnych wniosków, 

 poprzez technikę aktywnego słuchania i stosowanie podsumowań oraz parafrazy 
wypowiedzi nastolatka upewnianie się, czy dobrze zrozumiałeś oraz odzwierciedlanie 
jego emocji i okazywanie ich akceptacji i zrozumienia, 

W tego typu sytuacjach częstym błędem rodziców jest przedwczesne ucinanie rozmowy lub 
ignorowanie nastolatka. Rodzicom może zdawać się, że temat jest zamknięty, podczas gdy to, 
co usłyszeli, jest tylko czubkiem góry lodowej - zanim dorosły zakończy rozmowę, powinien 
upewnić się, czy nastolatek nie ma nic więcej do powiedzenia. 

Warto zwrócić uwagę na to, że już samo empatyczne i uważne wysłuchanie nastolatka jest 
okazaniem mu wsparcia emocjonalnego i nie wolno więc tego pomijać. Dorośli często starają 
się skupiać na poszukiwaniu rozwiązań, chcąc doradzić lub wręcz mówiąc nastolatkowi, co ma 
robić – bo sądzą, że jako dorośli to wiedzą.  

Lepiej jednak się z tym wstrzymać – najpierw porozmawiać o tym, co on czuje i myśli w związku 
z tą sytuacją, jak ją ocenia, co jest dla niego trudne. Dopiero później wspólnie mogą poszukać 
rozwiązania bez  nadmiernego wyręczania. Nastolatek powinien – w miarę swoich możliwości – 
brać udział w rozwiązywaniu problemu; dzięki temu nauczy się, jak sobie radzić i odzyska wiarę 
w siebie. 
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