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– PSYCHOTERAPIA –  

JAKIE DZIAŁANIA WYDAJĄ SIĘ BYĆ NAJSKUTECZNIEJSZE DLA 

MŁODZIEŻY? 

JAK PRZEŁAMAĆ OPÓR PRZED SKORZYSTANIEM Z POMOCY 

PSYCHOLOGA?   

KRÓTKI PORADNIK DLA RODZICÓW 

 

I.WSTĘP 

Ostatnie ćwierćwiecze polskich przemian rynkowych i budowy demokratycznego 

społeczeństwa w unii państw europejskich, przyczyniło się do znacznej dynamizacji życia 

jednostek. W obecnych czasach jednostka spotyka się z różnorodnymi sytuacjami, zjawiskami, 

procesami życia społecznego, które tworzą swoisty kolaż stylów bycia, subkultur, oraz innych 

strategii radzenia sobie z zastaną rzeczywistością. Żyjąc inaczej, niż jeszcze do niedawna 

jesteśmy zmuszeni do rozwiązywania nowych problemów, wykorzystujemy często sposoby 

reakcji i zachowania, do tej pory „nieprzećwiczone” w dotychczasowym funkcjonowaniu. Z 

jednej strony ludzie żyją na pozór razem, ale osobno… każdy konstruuje swoje życie według 

własnych, niepowtarzalnych scenariuszy, opisuje i ocenia rzeczywistość, dokonuje wyborów 

według własnych kryteriów, jednocześnie jednak naturalna potrzeba bycia z innymi 

urzeczywistnia się dzięki coraz bogatszej infrastrukturze medialnej i permanentnej komunikacji 

w sieci.  

Często jest tak, szczególnie wśród młodzieży, że realne kontakty zostały zastąpione 

relacjami nawiązywanymi w Internecie, a życie jednostki coraz częściej rozgrywa się 

równolegle w dwóch światach – realnym i wirtualnym – lub wręcz przenosi do tego drugiego.

   Z jednej strony mamy wrażenie ogromnej swobody i wolnego wyboru, z drugiej, nie 

do końca zdając sobie z tego sprawę podlegamy coraz większej kontroli instytucjonalnej 

poprzez automatyzacje procedur i postęp technologiczny.  

Wciąż rosnące wymagania rynku edukacji oraz stale rosnąca tendencja w osiąganiu 

coraz wyższych standardów życia we wszystkich jego sferach i przejawach, wymaga od nas  

gotowości do zmiany, aktywności, zaangażowania. To z kolei niesie za sobą konieczność 

zwiększania przez jednostkę zasobów osobowościowych i środowiskowych, które są niezbędne 

do zoptymalizowania naszego funkcjonowania, usprawnienia realizacji stawianych przed nami 

i samodzielnie wyznaczanych zadań. 

Zewnętrzna presja nadążania za zmieniającymi się wymaganiami we wszystkich sferach 

życia przyczyniać się może do swoistego osamotnienia w zmaganiu się z wyzwaniami, a to z 

kolei może prowadzić do powstawania szeregu problemów, trudności i kryzysów jednostki. W 

konsekwencji wszystkie te zjawiska przyczyniają się do wzrostu zainteresowania  działaniami, 

których celem jest pomaganie, wspieranie, doradzanie, towarzyszenie w zmaganiu się z 

trudnościami i samodzielnym, efektywnym konstruowaniu swojej tożsamości i kształtu własnej 

drogi życiowej. Należy tu jednak zwrócić uwagę, że zmiany jakie przyniosło ostatnie 

ćwierćwiecze wpłynęły także na strategie, metody, formy i środki świadczenia oraz 

organizowania szeroko rozumianej pomocy.  

Po przełomie ustrojowym w 1989 roku pojawiło się szerokie spektrum pomocowych 

inicjatyw w obszarach społeczno – edukacyjnych  oraz w ramach pracy socjalnej. Od tego 
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momentu, do chwili obecnej widać stały rozwój tej dziedziny. Z łatwością możemy 

zaobserwować ogromną liczbą aktywności z tego zakresu. Wzrasta liczba różnorodnych 

placówek i podmiotów organizujących pomoc, postępuje także komercjalizacja działań 

pomocowych. Działania pomocowe świadczą profesjonaliści – z racji wykonywania swojego 

zawodu, osoby pracujące z ludźmi, którym ich kompetencje społeczne pozwalają na 

reagowanie w sytuacjach wymagających wsparcia (np. nauczyciele, opiekunowie, pracownicy 

socjalni, asystenci rodziny), organizacje pozarządowe, fundacje realizujące oddolne inicjatywy 

społeczne, a także instytucje samorządowe i rządowe powołane do świadczenia pomocy.     

Można zauważyć pewien trend pokazujący, że jednostki z łatwością przenoszą 

odpowiedzialność za kształt swojego życia i rozwiązywanie pojawiających się w nim sytuacji 

trudnych na profesjonalistów.  

Korzystanie oraz świadczenie wsparcia społecznego w różnych wymiarach jest 

elementem naszego codziennego funkcjonowania. Nie sposób sklasyfikować wszystkich 

sytuacji, których ono dotyczy, a tym bardziej strategii, metod i form jego realizowania. Dlatego 

też w dalszej części tego tekstu chciałabym się skupić na przybliżeniu, czym jest psychoterapia.  

 

II. PSYCHOTERAPIA 

 

Pojęcie „psychoterapia” wywodzi się z dwóch greckich określeń: psyche – dusza oraz 

therapein – leczyć. Możemy przedstawić tu dwa ujęcia – węższe i szersze – opisujące jak należy 

rozumieć psychoterapię.  Pierwsze mówi, że jest to subdyscyplina psychologii klinicznej, która 

stanowi  szczególny sposób aplikacji założeń teoretycznych wynikających z każdego 

paradygmatu do tworzenia określonej metody leczenia (ujęcie węższe). Drugie, że jest to 

odrębna dziedzina nauki stosowanej, mająca bardzo zróżnicowane źródła, wychodzące poza 

psychologię, czyli czerpie z różnych dyscyplin nie tylko z psychologii klinicznej (ujęcie 

szersze).  

Moglibyśmy teraz podać szereg definicji różnych autorów, jednak na potrzeby tego 

tekstu można podsumować, że psychoterapia: 

 znajduje zastosowanie w leczeniu zaburzeń i problemów natury psychicznej, czyli 

powinna być poprzedzona stosowną diagnozą                

 powinna być stosowana zgodnie z wypracowaną i sprawdzoną pod względem 

efektywności procedurą 

 jest albo podstawową, albo uzupełniającą metodą leczenia  

 powinna być prowadzona przez odpowiednio wyszkolonych specjalistów w zakresie 

psychopatologii i procedury terapeutycznej. 

Psychoterapia jako dziedzina wiedzy i praktyki charakteryzuje się wielością szkół, które 

ze względu na podobieństwo w traktowaniu zaburzeń psychicznych oraz wynikających z niego 

metod postępowania, zalicza się do kilku nurtów. Granice między powstałymi nurtami 

psychoterapeutycznymi nie są ostre, gdyż poszczególne koncepcje zaburzeń i wypracowane na 

ich podstawie metody pracy z pacjentem były inspirowane ideami rozwijanymi wcześniej lub 

równolegle.  



3 
 

Jeśli weźmiemy pod uwagę miejsce psychoterapii w innych formach pomocy 

psychologicznej to chciałabym zwrócić uwagę na podział znany od kilkunastu lat w 

psychologii, zaproponowany przez prof.dr.hab. Lidię Grzesiuk. Przedstawiona poniżej 

klasyfikacja nurtów psychoterapeutycznych opiera się na wspólnocie poglądów teoretycznych 

dotyczących właściwości charakteryzujących zdrowie psychiczne, zaburzenie, jego etiologie, 

a także metody i techniki oddziaływania terapeutycznego.  

Cztery główne podejścia to: 

1. psychoanalityczne – są to koncepcje podkreślające rolę doświadczeń 

wczesnodziecięcych w powstawaniu zaburzeń, gdzie metodą leczenia jest analiza 

nieświadomych treści. W tym podejściu istotny jest tzw. setting, czyli warunki i zasady 

obowiązujące podczas terapii. Na sesję przychodzi się zwykle o tej samej porze, tego 

samego dnia, w to samo miejsce. Terapia psychoanalityczna to proces długotrwały – 

nie określa się z góry czasu jej trwania, gdyż takie określenie nie jest możliwe. Sesje 

odbywają się 4 do 5 razy w tygodniu przez kilka, a nawet kilkanaście lat. 

2. behawioralno – poznawcze – koncepcje bazujące na prawidłowościach rządzących 

procesem uczenia się, nabywania nowych zachowań. Wyleczenie nie jest uzależnione 

od zmiany w sferze myślenia pacjenta, lecz od bezpośredniej zmiany jego działania. 

Modyfikacja nie przystosowawczych zachowań pacjenta dokonuje się w procesie 

oduczania reakcji niepożądanych oraz nabywania zachowań pożądanych, 

prawidłowych. Terapię poznawczo-behawioralną opisuje się jako skuteczną m.in. w 

terapii depresji, lęku napadowego, fobii prostych i fobii społecznej, bulimii, zaburzenia 

obsesyjno-kompulsywnego, PTSD (zespołu stresu pourazowego, który pojawia się po 

trudnym, zagrażającym życiu lub zdrowiu wydarzeniu).  

3. humanistyczno – egzystencjalne – koncepcje podejmujące wątki filozoficzne 

(przyjmowania odpowiedzialności za własne życie, poczucie autonomii, system 

wartości itd.). Celem psychoterapii jest pobudzenie do refleksji nad wartościami i 

wyborami życiowymi. Podejście humanistyczno-egzystencjalne dąży do zwiększenia 

świadomości osoby, której się pomaga, odnośnie jej roli i udziału w obecnej sytuacji 

życiowej, tak, aby pomóc jej się rozwijać. Terapia ukierunkowana jest na teraźniejszość 

i przyszłość, a nie na rozważanie przeszłych historii życia. W nurtach humanistycznych 

głównym narzędziem jest kojąca relacja z autentycznym, empatycznym i 

bezwarunkowo akceptującym terapeutą. Relacja z terapeutą jest z założenia równa – nie 

ma tu eksperta i pacjenta. 

4. systemowe – koncepcje ukierunkowane na analizę oraz restrukturalizację patogennych 

interakcji społecznych jednostki. Nurt systemowy zwany jest także interakcyjnym i 

zakłada, że nie można analizować zachowań i postaw człowieka w oderwaniu od 

środowiska, ponieważ każdy jest częścią jakiegoś systemu (rodzinnego lub szerszego – 

społecznego). Zwrócono uwagę na interakcje społeczne, w które jest uwikłana 

jednostka – tj. relacje małżeńskie, rodzicielskie, towarzyskie, zawodowe. W związku z 

tym, problemy zgłaszane przez osobę szukającą pomocy są analizowane w kontekście 

systemu (najczęściej rodziny), którego członkowie wzajemnie na siebie oddziałują i 

dotyczy ona obserwowalnych, aktualnie występujących zachowań i ich skutków. 

Terapia w podejściu systemowym jest krótkoterminowa, zorientowana na rozwiązanie 

aktualnie zgłaszanego przez rodzinę problemu 
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Warto tu również zaznaczyć, że oprócz czterech wyżej wymienionych podejść istnieje 

jeszcze wiele innych koncepcji terapeutycznych, które miały znaczący wpływ dla rozwoju 

psychoterapii, a z uwagi na integrację wątków pochodzących z różnych nurtów teoretycznych, 

trudno je jednoznacznie zaklasyfikować. 

I tu może powstać pytanie zawarte w tytule tego poradnika: które podejście i jaki rodzaj 

terapii jest najlepszy dla młodzieży? I idąc krok dalej, jak zachęcić młodego człowieka do 

wizyty u psychologa? 

 Zanim jednak odpowiem na te pytania zatrzymajmy się na chwilę nad okresem 

adolescencji, warto bowiem krótko zarysować problemy z jakimi mogą zmagać się 

nastolatkowie. 

 

III. OKRES DORASTANIA – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 

 

Okres dorastania można uznać za przełomowy etap w życiu, bowiem stanowi 

zwieńczenie dzieciństwa i rozpoczyna czas dorosłości. Jak pisze Brzezińska: „im człowiek jest 

młodszy, tym bardziej podlega bezpośrednim oddziaływaniom środowiska, w którym żyje, im 

jest starszy, tym większą dysponuje mocą zmiany tego środowiska. W miarę rozwoju wzrastają 

więc zakres i siła naszego oddziaływania na otoczenie, zostają opanowane nowe, 

efektywniejsze sposoby zaspokajania swoich potrzeb i spełniania wymagań otoczenia z jednej 

strony, ale z drugiej – sposoby modyfikowania lub nawet radykalnej zmiany tego otoczenia i 

dostosowania go do swoich planów i zamierzeń.” ( Brzezińska, 2005, s.23). Z tego wynika, że 

na początku naszego życia jesteśmy silnie zdeterminowani wpływem otoczenia i przebiegiem 

procesu dojrzewania, a im jesteśmy starsi, tym większe mamy możliwości w zaspokajaniu 

własnych potrzeb. Z jednej strony daje to młodemu człowiekowi większą wolność, z drugiej 

niesie za sobą wiele niebezpieczeństw.  

Adolescencja jest okresem burzliwych zmian rozwojowych, które dokonują się we 

wszystkich sferach rozwoju: 

 w sferze biologicznej: wzmożone tempo wzrostu i przyrostu wagi ciała, nasilenie 

funkcji gruczołów dokrewnych, potowych i łojowych, szybki rozwój organów 

płciowych i ich funkcji, pojawienie się drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych, u 

dziewcząt miesiączki; 

 w sferze psychicznej: intensywny rozwój procesów poznawczych, pojawia się 

problemowe myślenie i krytycyzm intelektualny, wzrasta wrażliwość emocjonalna, w 

pierwszej fazie znacznie osłabia się równowaga emocjonalna, pojawiają się zaburzenia 

emocjonalne. Pod koniec adolescencji  wzmacnia się kontrola emocjonalna, 

intensywnie rozwijają się uczucia wyższe. W pierwszej fazie wzrasta zainteresowanie 

rówieśnikami płci przeciwnej, a następnie wzmacnia się emocjonalne i erotyczne 

nastawienie wobec innych.  

 w sferze społecznej: silne dążenie do samodzielności (spadek autorytetu osób dorosłych 

i częste konflikty z nimi), poszukiwanie własnych ideałów i wartości, wzorów i dróg 

życia, krystalizacja zainteresowań, włączanie się w różne działania  i  zrzeszenia 

społeczne, motywowane ideowo. (Maciarz, 2005. S. 7-8). 
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Okresowi adolescencji – zbliżania się do pełnej dojrzałości – często towarzyszą 

trudności adaptacyjne oraz brak odpowiednich strategii dzięki którym jednostka radzi sobie z 

nimi, konsekwencją czego mogą być rożne choroby, zaburzenia i inne formy patologii.  Do 

patologii dochodzi najczęściej, gdy sytuacja jest zbyt trudna i na żadnym z poziomów 

funkcjonowania jednostka nie znajduje możliwości poradzenia sobie z brakami, czy 

zakłóceniami oraz kiedy trudne sytuacje pojawiają się zbyt często.  

Pojawienie się chorób, zaburzeń, czy patologii jest formą wołania o pomoc, godzi w 

prawidłowy rozwój i może stanowić przeszkodę do osiągnięcia wyższego poziomu rozwoju.  

Okres dorastania to okres eksperymentowania przez jednostkę – sprawdzania się w 

nowych rolach, wytyczania własnych granic oraz miejsca w społeczeństwie, ale także 

określania celów.  

Należy wyróżnić kilka kategorii zadań rozwojowych charakterystycznych dla tego 

okresu: 

 pierwsza kategoria dotyczy odkrycia i zaakceptowania własnej płciowości,  

 druga związana jest z uzyskaniem emocjonalnej niezależności od rodziców i 

opiekunów,  

 trzecia dotyczy szeroko rozumianego przygotowania się do życia społecznego i 

posługiwania się dojrzałym systemem wartości oraz norm etycznych.  

 

Aby młody człowiek mógł w pełni dostosować się do życia w naszej kulturze musi 

zmierzyć się z wymienionymi wyżej zadaniami rozwojowymi. I tu najczęściej pojawiają się 

trudności i niekonstruktywne formy adaptacji.  

Nasileniu zaburzeń, zachorowań i innych form patologii sprzyjają występujące w środowisku 

danej jednostki czynniki ryzyka. Czynniki ryzyka to cechy, sytuacje lub warunki tkwiące w 

jednostce lub w jej otoczeniu sprzyjające podejmowaniu zachowań ryzykownych, czyli 

zachowań niosących za sobą negatywne konsekwencje.  

Przyczyn doprowadzających młodych ludzi do podejmowania zachowań ryzykownych 

jest wiele, np.: 

— środowisko społeczne promujące dane wzorce zachowań, 

— występowanie uzależnienia lub nadużywania w rodzinie dziecka, 

— normy społeczne promujące negatywne wzorce zachowań, 

— grupa rówieśnicza, której normą są zachowania dysfunkcyjne, 

— niskie wyniki osiągane w szkole i brak celów życiowych. 

Do podstawowych zachowań ryzykownych możemy zaliczyć: 

— zachowania agresywne, 

— nadużywanie środków uzależniających, 

— wagary, 

— nieprzestrzeganie norm społecznych, 

— ucieczki z domu, 
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— ucieczki w świat wirtualny – gry komputerowe, Internet, 

— stosowanie różnych diet. 

Motywy zachowań ryzykownych są bardzo różne, ale do najczęściej wymienianych przez 

młodzież możemy zaliczyć: 

— brak kontaktu z rodzicami, 

— konflikty rodzinne, 

— niska samoocena, 

— samotność, 

— znalezienie miejsca w grupie, chęć akceptacji i zaistnienia wśród rówieśników, 

— uległość wobec presji grupy rówieśniczej, 

— chęć zwrócenia na siebie uwagi zarówno rówieśników jak i dorosłych, 

— brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

— brak umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, 

— ucieczka przed problemami, 

— bunt, przekora wobec dorosłych, 

— nuda, monotonia życia, 

— zaspokojenie ciekawości. 

Zachowania ryzykowne z jednej strony pełnią w życiu młodego człowieka bardzo ważne 

funkcje takie jak: zaspokojenie najważniejszych potrzeb – akceptacji, miłości, uznania, 

bezpieczeństwa, przynależności, radzenie sobie z przeżywanymi trudnościami życiowymi – 

redukcja lęków i frustracji, z drugiej strony są nieprawidłowymi sposobami radzenia sobie z 

otaczająca rzeczywistością.  

Podsumowując, w każdym z przypadków podejmowania na dłuższą metę przez 

jednostkę zachowań ryzykownych i autodestrukcyjnych jako strategii zaradczych konieczna 

jest interwencja dorosłych opiekunów po to, aby pomogli oni przejść młodym ludziom w 

kolejne stadium rozwojowe – dorosłość. 

 

IV. I tu warto wrócić do wcześniej postawionych pytań –  

JAKIE DZIAŁANIA WYDAJĄ SIĘ BYĆ NAJSKUTECZNIEJSZE DLA 

MŁODZIEŻY? 

JAK PRZEŁAMAĆ OPÓR PRZED SKORZYSTANIEM Z POMOCY 

PSYCHOLOGA?  

  

 Pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą powinien zrobić każdy rodzic po zauważeniu 

problemu jest rozmowa z dzieckiem. Należy pamiętać, aby w trakcie tej rozmowy 
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zapewnić odpowiednie warunki, tak aby dziecko miało poczucie, że jesteśmy w danym 

momencie dla niego i chcemy mu pomóc. 

 Aby zmotywować nastolatka do wizyty w gabinecie psychologicznym należy mu 

wytłumaczyć, że psycholog/terapeuta jest przygotowany do udzielania wsparcia 

psychologicznego młodym ludziom, którzy przeżywają różne trudności. Wspólnym 

mianownikiem tych problemów jest odczuwany dyskomfort, cierpienie, poczucie, że 

nie potrafię zmienić swojego stanu. Wsparcie psychologiczne jakie daje psycholog ma 

na celu zmniejszenie napięcia psychicznego, spowodowanego odczuwaniem 

nieprzyjemnych stanów emocjonalnych. 

 Młody człowiek musi wiedzieć, że wsparcie psychologiczne to zazwyczaj rozmowa. W 

przypadku wykonywania ewentualnych badań, czy testów winno się o tym wcześniej 

poinformować. 

 Należy próbować przekonać młodego człowieka, że każdy problem, z którym zgłosi się 

do psychologa, zostanie potraktowany z należytą powagą. Nie ma błahych spraw, 

problem nie zostanie wyśmiany ani zbagatelizowany. Można także próbować tłumaczyć 

zasadność skorzystania z pomocy psychologicznej przykładem, porównując wizytę u 

psychologa do wizyty u innego lekarza - gdy coś nas boli idziemy do lekarza, gdy „boli 

nas psychika” należy skorzystać ze spotkania z psychologiem. 

 Zamiast stawiać nastolatka przed faktem, lepiej wspólnie z nim poszukać 

odpowiedniego terapeuty. 

 Przed wyborem terapeuty warto rozeznać się w różnych podejściach 

psychoterapeutycznych. Należy zapytać terapeutę, co to oznacza, że pracuje w takim 

nurcie i jak w związku z tym będą wyglądały spotkania. 

 W czasie rozmów wstępnych należy dopytać jak psychoterapeuta rozumie opisany 

problem, czy jest w stanie pomóc i czy podejście, w którym pracuje jest odpowiednie 

do zgłaszanego problemu. W innym przypadku powinien polecić osobę lub miejsce 

bardziej odpowiednie dla Twoich potrzeb.  

 Powinno się uprzedzić nastolatka jak taka wizyta może wyglądać. Podczas pierwszego 

spotkania ustalane są zasady kontaktów (dzień, godzina, czas trwania spotkań, zasady 

poufności i dyskrecji). 

 Należy też pamiętać o tym, że nie każdy rodzaj pracy może odpowiadać danej osobie. 

Jeśli po pierwszych spotkaniach adolescent stwierdzi, że sposób pracy specjalisty czy 

jego osobowość mu nie odpowiada, poszukajcie innego terapeuty. To ważne, bo relacja, 

jaka tworzy się w gabinecie, może pomóc lub utrudnić proces psychoterapeutyczny. 
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