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Uczeń w obliczu kryzysu – perspektywa rozwojowa i sytuacyjna 

 

Przez pojęcie kryzysu rozumiemy nagłe zmiany życiowe, które wywołują stan nierównowagi 

wewnętrznej, wymuszają zmianę, są reakcją na trudną sytuację i doświadczeniem silnych 

emocji, ale są też kryzysy oczekiwane, spodziewane, wymagające zmiany ról i zadań, 

zwiększenia kompetencji, podjęcia zobowiązań społecznych. Istotą kryzysu jest zasada 

równowagi. Kryzys rozgrywa się w określonym czasie i wymaga konkretnych rozstrzygnięć, 

istotnych zmian. Doświadczenie kryzysu jest potencjalnie dwuwartościowe. Może prowadzić 

do zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych albo przeciwnie stanowić doświadczenie 

wartościowe, szansę na korzystną w życiu zmianę, przejście na wyższy poziom 

funkcjonowania. Można więc wyróżnić kryzysy rozwojowe (normatywne) które są częścią 

życia każdego człowieka, towarzyszą nam od narodzin do śmierci, są wpisane w nasz rozwój, 

sytuacyjne (traumatyczne) które są losowe, związane z wydarzeniami życiowymi oraz 

chroniczne, kiedy kryzys nie zostanie rozwiązany. Zarówno nasz rozwój jak i nasz los składa 

się z momentów przełomowych i rozstrzygających. W kryzysach egzystencjalnych człowiek 

doświadcza kryzysu tożsamości, wartości czy kryzysu etycznego.  

W dzieciństwie są momenty szczególne, przełomowe i zwrotne, podczas których następują 

skumulowane, gwałtowne zmiany fizyczne oraz osobowościowe, stanowiące przejście od 

wczesnego do średniego dzieciństwa. Stanowią szansę na intensywny rozwój, potrzebę 

samodzielności, wykształcenie poczucia autonomii i niezależności, na znaczącą zmianę         

w funkcjonowaniu, a w konsekwencji na zmianę relacji dziecka z otoczeniem społecznym. 

Najważniejszym efektem rozwojowym tego okresu jest zdolność do samooceny oraz zdolność 

analizy i poddania refleksji swoich wewnętrznych przeżyć.  

Wśród kryzysów najbardziej charakterystycznych dla wieku dorastania są: przechodzenie      

z domu rodzinnego do bardziej samodzielnego stylu życia i podejmowanie ról typowych dla 

człowieka dorosłego, problemy emocjonalne związane z dorastaniem i przemianami 

biologicznymi, trudności związane z dorastaniem społecznym, przemianą osobowości czy 

kryzysem własnej tożsamości. Do sytuacji kryzysowej doprowadzić może konieczność 

zaangażowania się w jakąś dziedzinę życia, nieumiejętność dokonania wyboru, brak 

rozumienia siebie i innych, nieumiejętność doświadczania własnej wartości i godności, 

nieumiejętność uporania się z nagromadzonymi silnymi emocjami, poczuciem winy, 

doświadczanie własnej słabości, bezsilności, rozpamiętywanie własnych niepowodzeń, 

nieumiejętność zaakceptowania swoich ograniczeń. Pewne reakcje na pojawiające się kryzysy 

są typowe i przypominają obrazem reakcje na stres. Konieczność zmiany odróżnia 

wydarzenie krytyczne od wydarzenia stresowego. Przeżywanie lęku i napięcia 

emocjonalnego, obniżony nastrój, chwiejność emocjonalna pozostawione bez interwencji       

z zewnątrz mogą prowadzić do zaburzeń z kręgu psychopatologii lub patologii społecznej.    

W sytuacjach rozpoczętego kryzysu lub w czasie jego trwania niezbędna jest interwencja,  

elastyczność oddziaływań, mobilizowanie naturalnego systemu wsparcia, kompleksowa 

odpowiedź na potrzeby dziecka, ucznia w kryzysie oraz edukacja rodziców. Działania 

z zakresu profilaktyki zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych obejmują wzmocnienie 

czynników chroniących przed nimi, zwiększenie swojej wiedzy na temat mechanizmów 

funkcjonowania oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów 

charakterystycznych dla danego wieku.  

 

 


