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Motywacja do nauki i ocenianie w kontekście psychologii 

rozwojowej wieku dorastania. Publikacja szkoleniowa dla 

nauczycieli.  

 

Motto: ,,Edukacja jest najpotężniejszą bronią,  

której możesz użyć, aby zmienić świat.’’  

( Nelson Mandela ) 

 

WSTĘP:  

   Nie można zrozumieć motywacji i oceniania, systemowo niezbędnych w szkole, bez 

przypomnienia etapów rozwoju tożsamości  człowieka wg Erika Eriksona (za E. Erikson, 

Tożsamość a cykl życia, Poznań 2004). Zwłaszcza kluczowe znaczenie ma wiek dojrzewania, 

bo wtedy dokonuje się przejście od dzieciństwa do wieku dojrzałego.  

   W każdym ze stadiów rozwoju człowiek mierzy się z nowym wyzwaniem, związanym z 

wiekiem ( stopniem rozwoju ) i sytuacjami społecznymi w jakich się znajduje. Erikson opisał 

charakterystyczne  ,,kryzysy’’ występujące w stadiach, które w danym okresie są najbardziej 

żywotne. To, jak każdy z nas poradzi sobie z nimi, kształtuje osobowość. Kryzys rozumiany 

jest w tej teorii jako konieczność wypracowania nowych form przystosowania się do 

środowiska i realizacji naszych potrzeb. 

   W swoich pracach Erikson opisuje efekty ,,pozytywnego’’ przepracowania danego kryzysu 

– wzmocnieniu i elastyczniejszemu dopasowaniu  się do rzeczywistości jednostki oraz 

trudności na jakie może ona natykać się i w efekcie  wytworzyć bardziej sztywne sposoby 

przystosowania i realizowania swoich potrzeb. Jądrem każdego stadium jest ,,kryzys 

podstawowy’’, reprezentujący wyzwanie dla rozwijającego się ,,ego’’ i będący wytworem 

kontaktu z jakimś nowym aspektem społeczeństwa.  

   W wieku szkolnym zabawa ustępuje miejsca nauce, dziecko uczy się pracowitości. 

Nagradzane za to, czerpie satysfakcję  z wytrwałości i pilności. Jeśli zwraca się uwagę na to, 

co dziecko wytwarza, powstaje u niego poczucie pracowitości. Dzięki gorliwej pracy dziecko 

osiąga poczucie kompetencji, a w dalszym etapie – fachowości.  

   Nauka dorosłego życia  nie odnosi się tylko do nauki w szkole. Równie ważne jest 

wdrażanie dziecka do obowiązków domowych, zajęć sportowych, gier zespołowych. Krytyka 

i wyśmiewanie wysiłków rodzi w nim poczucie niższości, które może znacząco utrudnić 

swobodne korzystanie ze swej zręczności i inteligencji. 

   Okres dojrzewania to czas kształtowania własnej tożsamości. Człowiek wie już, że jest 

jedyną w swoim rodzaju osobą z określonymi cechami, umiejętnościami i celami. Zaczyna 

robić plany zawodowe. Jest to trudny okres przejścia od dzieciństwa do dorosłości na wielu 

polach – fizycznym, psychicznym i społecznym. Młody człowiek staje przed wymaganiami. 

Czasem nie czuje się gotowy, by podejmować ważne decyzje, może czuć pustkę, chaos. W 

pomieszaniu tożsamości, kiedy nie do końca wie, jakie role pełnić, zachowanie jest często 
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nieprzewidywalne i niekonsekwentne. Jest to jeden z etapów kształtowania się stabilnej 

tożsamości. Niebezpieczeństwem tego okresu jest wytworzenie się negatywnej tożsamości – 

kiedy dorastająca osoba ma poczucie posiadania wielu bezwartościowych lub negatywnych 

cech. Tożsamość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak najważniejszym 

momentem w procesie kształtowania tożsamości jest okres dorastania. Dlatego nie można 

analizować motywacji do nauki i oceniania bez kontekstu psychologii rozwojowej wieku 

dorastania, a także psychologii rozwojowej wieku dojrzałego, bo dorosły ma być wsparciem 

dla dojrzewającego nastolatka. Erikson plasuje wiek dojrzewania  od 10 do 20 roku życia, z 

wieloma podetapami w obrębie.  

 

 

MOTYWUJĄCA FUNKCJA OCENIANIA. MOTYWOWANIE A OCENIANIE. 

 

   Większość badanych uczniów/ ewaluacja wewnętrzna w ZSO, sem. I 2020/21/ stwierdziła, 

że oceny ich nie motywują. Wynika to z faktu, że  dla ucznia:  ocena albo zapewnia 

bezpieczeństwo, albo stwarza zagrożenie. Czym innym ocena jest dla nauczyciela. Pora 

rozmawiać otwarcie z uczniami na temat funkcji oceniania, aby byli świadomi – po co są 

oceniani i co to im może dać ?  

   Bardzo duża grupa badanych uczniów uważa, że ocenianie nie uwzględnia kategorii wiedzy 

życiowej. To błąd. Należy oceniać ucznia za wykorzystanie wiedzy w praktyce.  

Ocena jest tylko przejawem motywowania zewnętrznego, krótkotrwałego. Należy zbudować 

motywację wewnętrzną – uczeń nie uczy się dla stopnia, uczy się dla życia.  

   Ocenianie reaktywne nie wytworzy postawy motywacji do uczenia się. Może – co najwyżej 

– w sposób krótkotrwały -  przestraszyć ucznia i zmusić do nauczenia się czegoś, by mieć 

pozytywną ocenę.  

Tylko ocenianie responsywne może wytworzyć wewnętrzną motywację do uczenia się dla 

życia. Nie dla szkoły.  

 

Czynniki oceniania, które wspierają rozwój ucznia oraz motywują go do nauki: 
 

1.Ocena musi być wystawiona na podstawie zrealizowanego materiału. Nie może dotyczyć 

fragmentów wiedzy lub materiału, który nie został zrealizowany. Każdy sprawdzian, 

klasówka czy zadanie powinny być omówione i dokładnie przeanalizowane. W 

indywidualnej rozmowie z uczniem nauczyciel może dokładniej poznać przyczyny błędów 

jakie uczeń popełnił i wspólnie z nim zastanowić się nad sposobami ich zlikwidowania. 

 

2.Kontroli i ocenie powinien podlegać nie tylko zasób wiedzy i umiejętności, ale także 

samodzielność myślenia i działania, umiejętność wiązania teorii z praktyką oraz 

formułowania i rozwiązywania problemów. Ocena powinna być wypadkową wyników, 

możliwości i pracowitości ucznia. 

 

3.Należy pamiętać o odpowiednich metodach kontroli. Nie powinny one być ani zbyt 

rygorystyczne, ani zbyt liberalne. Wysokie lub zbyt niskie wymagania w stosunku do 

możliwości hamują rozwój ucznia. Przydzielając, np. dodatkowe zadania, nie należy 
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skupiać się tylko na „dobrych” uczniach. Jeżeli damy szansę słabszemu uczniowi, 

obdarzając go tym samym wielkim kredytem zaufania i wiarą w jego sukces, to może się 

okazać, że także potrafi stanąć na wysokości zadania. 

 

4.Uczeń musi być systematycznie i dostatecznie często kontrolowany (oceniany), co nie 

tylko pozwala w porę zapobiec większym opóźnieniom, ale jednocześnie dyscyplinuje go, 

kształci poczucie odpowiedzialności, wyrabia nawyk systematycznej pracy. Należy 

pamiętać, że w ciągu semestru uczeń powinien mieć odpowiednią ilość ocen. Przyjmuje 

się, że przy jednej godzinie w tygodniu - minimum 3 w semestrze, przy dwóch tygodniowo 

- 4 do 5, a przy trzech lub więcej godzinach tygodniowo przynajmniej 6, 7 ocen. 

 

5.Ważne jest ustalenie z uczniami jawności oceniania. Powszechność oceny często jest 

przyczyną walki uczniów o stopnie, a nie o wiedzę. Nauczyciel powinien poinformować 

ucznia o ocenach jakie uzyskuje w trakcie procesu uczenia się. Wiedza ta jest potrzebna do 

konfrontowania samooceny ucznia z oceną nauczyciela, jest niezbędna uczniowi do 

oceniania swoich możliwości, dostrzegania braków i błędów. Jednak ocenianie i 

opiniowanie powinno odbywać się tylko w obecności ucznia zainteresowanego i 

ewentualnie jego rodziców. Uczestnictwo rodziców jest uzależnione od wieku ucznia. 

Współzawodnictwo i walka o noty jest często źródłem niszczenia społecznych więzi w 

klasie szkolnej i między klasami. Niejednokrotnie oceny szkolne niszczą pozytywne więzi 

między nauczycielami a uczniami. Mogą także niszczyć wewnętrzną motywację dziecka 

do uczenia się. 

 

6.Bardzo ważne jest ustalenie wraz z uczniami kryteriów oceniania. Uczeń musi wiedzieć, 

na co będziemy zwracać uwagę przy ocenianiu. Kryteria także pomagają uczniom 

przygotować się do sprawdzianu oraz wykonać pracę tak, aby postawiony przez 

nauczyciela cel został osiągnięty. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co 

zapowiedział wcześniej. 

 

6.Ważne jest, aby tym samym ocenom odpowiadały te same wymagania, stawiane 

wszystkim uczniom przez nauczyciela. Dostosowanie wymagań do zdolności i możliwości 

uczniów jest słuszne i zgodne z postulatem indywidualizowania, ale wówczas za spełnienie 

różnych wymagań uczniowie powinni otrzymywać różne oceny. 

 

7.Nie każda kontrola musi być wyrażona stopniem. Ocenianie ucznia za każdą odpowiedź 

może mieć negatywne skutki, np. w dyskusji uczeń może bać się ujawnić swoje zdanie, 

aby nie otrzymać oceny niedostatecznej, jeżeli jego odpowiedź okaże się błędna. Takie 

rygorystyczne ocenianie uczniów stopniem za każdą odpowiedź może hamować 

aktywność uczniów, zwłaszcza tych mniej zdolnych. Nauczyciel może także wyrazić 

swoją ocenę uśmiechem, gestem, ciepłym spojrzeniem i życzliwością. 

 

8.W kształtowaniu motywacji niezwykłą rolę odgrywa polityka nagród i kar. Ogólnie 

biorąc, karanie może być skuteczniejsze. Jednak, pragnąc pobudzić aktywność i wzmocnić 
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motywację, należy zdecydowanie stosować politykę nagród. Nacisk na indywidualną 

rywalizację oraz nadmiar karania może powodować negatywne skutki w sferze motywacji. 

Karami można wprawdzie wymusić pożądane zachowania, ale nigdy nie spowoduje się, 

aby uczeń je polubił. Pracując z młodzieżą, nauczyciel powinien pamiętać, by być 

konsekwentnym w określaniu granic, jakich nie należy przekraczać. Należy starać się 

utrzymać porządek bez poniżania uczniów, a sprawy dyscyplinarne rozwiązywać możliwie 

najczęściej z zastosowaniem zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

 

9.Należy pamiętać o psychologicznym znaczeniu kolejności oceniania. Najpierw 

powinniśmy wskazać uczniowi zalety jego pracy, a dopiero później wady. Jeśli uczeń 

najpierw usłyszy zalety, dotyczące swojego postępowania, to pojawi się wówczas 

pragnienie usunięcia wad. Jeśli natomiast zaczynamy od wad, to możemy wzbudzić w 

uczniu zniechęcenie i negację. 

 

10.Ważne jest także utrzymanie własnej motywacji do pracy na wysokim poziomie. Warto 

być entuzjastycznym, bo to udziela się uczniom. Jeżeli nauczyciel potrafi przyznać się do 

własnych błędów, pokazać, że jest omylny, to tak naprawdę sympatia uczniów wobec 

nauczyciela może się zwiększyć. Jeżeli motywacja nauczyciela jest niska, to także u 

uczniów można zaobserwować niski poziom spostrzegania, rozproszenia uwagi, niski 

poziom rozumienia treści i szybkie zapominanie wyuczonego materiału. 

 

Jeżeli te warunki zostaną spełnione, uczeń może mądrze wykorzystać swoje umiejętności i 

możliwości. Może właściwie je korygować, ulepszając w ten sposób siebie i swoje 

postępowanie. Skłanianie ucznia do samooceny ma na celu wspieranie go w procesie 

rozpoznawania własnego stylu uczenia się oraz wykorzystywania tej wiedzy do 

planowania przez niego rozwoju. Samoocena ucznia to celowe i systematyczne zbieranie 

przez uczniów informacji o przebiegu i wynikach ich własnej pracy. Samoocena jest rzeczą 

trudną, ale daje szansę na korzystne zmiany w rozwoju. Jest czynnikiem wspomagającym 

wiele procesów, ważne jest zatem, aby uczeń mądrze i realnie ocenił siebie. Mogą mu w 

tym pomóc wskazówki psychologiczne: 

- bądź sobą, nie udawaj osoby mądrzejszej niż jesteś;  

- mów: "nie wiem", kiedy czegoś nie wiesz, pierwszym symptomem wiedzy jest 

przyznanie się do niewiedzy;  

- bądź odważny i przyznawaj się do błędów, jeśli je popełniłeś;  

- mów: "nie zgadzam się", gdy uznasz, że powinieneś tak postąpić;  

- nie mów stale źle o innych - to źle świadczy o tobie;  

- jeśli krytykujesz - mów o konkretnych zachowaniach, a nie o cechach charakteru;  

- częściej chwal, a nie krytykuj;  

- wysłuchując krytyki - słuchaj naprawdę;  
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- zanim wyrobisz sobie własne zdanie - słuchaj różnych argumentów i nie staraj się 

udowodnić, że ty masz rację;  

- oddzielaj fakty od interpretacji, czyli to, co zdarzyło się naprawdę, od tego, co ty lub ktoś 

inny sądzi na ten temat;  

- naucz śmiać się z samego siebie;  

- opieraj się w życiu na swoich mocnych stronach, myśl pozytywnie. 

     

   Uczeń, który dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu, w domu i w szkole, 

pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Taki uczeń jest: 

- otwarty - chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt widzenia i 

rozważając poglądy innych; w grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej 

zasadami; interesuje się stawianymi przed nim zadaniami, potrafi planować swoje 

działania na rzecz realizacji,  

- odpowiedzialny - stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze 

doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje swoich czynów,  

- krytyczny - potrafi selekcjonować i podporządkować zdobywane informacje i oceniać ich 

przydatność do określonego celu,  

- prawy - rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego 

otoczeniu; w swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje,  

- tolerancyjny - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym; w 

każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go,  

- punktualny - dotrzymuje terminów; sprawnie posługuje się czasem, planując swoje 

zajęcia; szanuje  czas swój  i innych ludzi. 

 

    Samoocena ucznia może opierać się na dwóch źródłach: ,,wewnętrznych", tzn. własnych 

przeżyciach, przemyśleniach, refleksjach i doświadczeniach oraz ,,zewnętrznych", czyli 

otrzymywanych od innych. Powinna doprowadzić do refleksji na temat własnego uczenia 

się, a tym samym pogłębić zrozumienie oczekiwań i wzmóc motywację, prowadzić do 

poczucia dumy z własnych pozytywnych osiągnięć oraz oferować realistyczne metody 

oszacowania słabych stron. 

Samoocena ucznia powinna dotyczyć trzech obszarów: wyników kształcenia, metod 

uczenia się i postaw wobec uczenia się. Ma ona doprowadzić ucznia do odpowiedzi na 

pytania: 

- Co umiem, co jest moją dobrą, a co słabszą stroną, nad czym muszę jeszcze popracować?  

- W jaki sposób (za pomocą jakich metod) mogę nadrobić zaległości?  

- Dlaczego czegoś lubię (lub nie) uczyć się? Jak pracuję, gdy coś lubię? 
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Samoocena ma służyć przede wszystkim uczniowi, który przejmuje odpowiedzialność za 

swoją naukę, ocenia własną pracę, planuje poprawki, zastanawia się nad własnymi 

kompetencjami, bo ważne jest, by uczniowie stali się aktywnymi współuczestnikami 

procesu oceniania własnej pracy. 

 

   Nauczyciele uważają, iż ocenianie to proces gromadzenia informacji, integralna część 

procesu dydaktycznego, która ma na celu modyfikowanie procesu dydaktycznego, a co za 

tym idzie - eliminowanie ewentualnych braków ucznia, aby odpowiednio dobierać metody 

nauczania, zwalniać lub przyspieszać tempo pracy, zmniejszać bądź zwiększać 

wymagania, oceniać jakość programu nauczania. Poza tym nauczyciele uważają, że ocena 

jest podstawowym narzędziem motywowania ucznia do pracy. Uczniowie natomiast ocenę 

przyjmują zazwyczaj jako kategorię określającą stopień ich bezpieczeństwa w szkole. Im 

niższa ocena, tym uczeń czuje się mniej bezpiecznie i uruchamia mechanizmy obronne. 

Poza tym ocena jest odbierana przez uczniów jako nagroda za wysiłek lub kara za 

niesprostanie oczekiwaniom nauczyciela. 
 

   Ocena zatem jest ważnym środkiem, który w zależności od sposobu posługiwania się 

nim przez nauczyciela, może wyzwalać aktywność ucznia, wzmacniać jego dążenia do 

pokonywania trudności, do wysiłku, prowokować do coraz lepszej pracy. Jednak przy 

nieprawidłowym stosowaniu oceny, budzi urazy, poczucie niemożności pokonywania 

trudności i zniechęca ucznia do pracy. W związku z tym ocena powinna spełniać 

następujące funkcje: 
 

- diagnostyczną - dając odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem 

wymagań stawianych przez nauczyciela,  

- informacyjną - przekazując informacje, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, 

opanować, nauczyć, jakie dziecko zdobyło umiejętności, co już potrafi, jaki jest wkład jego 

pracy,  

- korekcyjną - odpowiadając na pytanie, co uczeń ma już opanowane, co robi dobrze, nad 

czym musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić, udoskonalić,  

- motywacyjną - zachęcając dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodając wiary we 

własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu,  

- rozwojową - odpowiadając na pytania, czy dokonują się zmiany w samym dziecku, jakie 

jest tempo i dynamika tych zmian.  

Ocenianie powinno służyć dziecku oraz pozwalać mu korygować swe postępowanie. 

Ocena powinna przedstawiać autentyczne zainteresowania, osiągnięcia i wysiłek ucznia. 

Musi dostarczać uczniom informacje o wartości ich pracy, ma zachęcać i uwzględniać 

stopień trudności dla każdego ucznia. Ocena powinna także zawierać wskazówki, jak 

uniknąć błędów. Kryteria oceny muszą być znane obu stronom i przez uczniów 

akceptowane. Tak wyrażona ocena działa na całą osobowość ucznia, powodując jej 

wszechstronny rozwój. 
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   Ocenianie zatem spełnia dwa cele: cel wychowawczy i dydaktyczny. Mówiąc o celu 

dydaktycznym, należy poznać indywidualne trudności uczniów, zestawić wyniki całego 

zespołu i odpowiedzieć na pytanie, na jakim etapie są uczniowie, jeżeli chodzi o 

opanowanie wymagań programowych. Natomiast funkcja wychowawcza oceny polega na: 
 

- aktywizowaniu uczniów,  

- kształtowaniu motywacji do uczenia się,  

- rozwijaniu samopoczucia odpowiedzialności, co w konsekwencji ma prowadzić do 

samokontroli i samooceny. 

 

Podczas oceniania należy stosować trzy rodzaje kryteriów: 
 

- poznawcze - pozwalające zbadać znajomość faktów, umiejętności i uogólnień,  

- kształcące - pozwalające zbadać logiczne myślenie, planowanie i dokładność,  

- wychowawcze - mające na celu rozwijać pilność, sumienność i systematyczność. 

 

MOTYWACJA, OCENIANIE W KONTEKŚCIE PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ. 

( Za Anna Izabela Brzezińska, Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia 

rozwojowa, GWP, 2005 t. ). 

      Jakość  realizacji zadań rozwojowych w każdym momencie drogi życia zależy z jednej 

strony od zasobów jednostki, czyli od tego, z jakimi kompetencjami rozpoczyna każdy 

kolejny etap życia, a z drugiej od tego, jakie wymagania stawia przed nią otoczenie 

społeczne  i jakiego wsparcia udziela jej w radzeniu sobie z nimi. W każdym etapie 

swojego rozwoju człowiek podejmuje  i rozwiązuje stojące przed nim zadania, korzystając 

jednocześnie z obecności i pomocy osób młodszych od siebie, rówieśników i osób 

starszych. Napięcie, będące  efektem różnicy poziomu wiedzy i umiejętności, powstające 

w trakcie kontaktu z osobami młodszymi i starszymi lub osobami w tym samym wieku, ale 

o innych kompetencjach, jest podstawowym – kluczowym – czynnikiem rozwoju ( Durkin, 

1988 ). Bez owej różnicy, czyli bez koniecznego ,,napięcia’’, nie będzie  rozwoju ani tych 

młodszych, ani tych starszych.  

   Pomocnym w rozważaniu powyższych będzie cykl życia człowieka, wg Erika H. 

Eriksona. Wyróżnia on trzy etapy i osiem okresów. 

I) Dzieciństwo: 0 – 10/12 lat: 

1) Wiek niemowlęcy, 

2) Poniemowlęcy, 

3) Przedszkolny, 

4) Szkolny. 



8 

 

II) Dorastanie: 10/12 – 18/20 lat. 

III)  Dorosłość: 18/20 lat – do końca życia: 

1) Wczesna dorosłość,  

2) Średnia dorosłość, 

3) Późna dorosłość. 

( Za Bardziejowska, M., 2004, Okres dorastania – szanse rozwoju. ). 

FORMOWANIE  TOŻSAMOŚCI. 

    Jak już wiemy, okres dorastania to lata życia między 10 a 20 rokiem życia. To czas 

wielkiej szansy dla młodego człowieka. Szansy, by zweryfikował dotychczasowe 

doświadczenia  wyniesione z okresu dzieciństwa oraz określił , kim jest i kim chciałby być 

w przyszłości. Proces ten nazywamy za Eriksonem formowaniem własnej tożsamości. 

Zanim dorastający odnajdzie siebie, odkryje, jaki jest i co potrafi, a czego nie oraz odkryje, 

jak go widzą inni, będzie podejmował liczne próby, aby się o tym przekonać, będzie 

ryzykował i popełniał błędy, bo bez tego cały ten proces jest niemożliwy. Proces 

formowania tożsamości jest centralnym i najważniejszym zadaniem, przed jakim stoi 

nastolatek. Wkracza on w okres dorastania zaniepokojony zmianami wywołanymi 

dojrzewaniem. Zmienia się ciało. Pojawiają się nowe procesy fizjologiczne. Odczuwa lęk i 

trudności, stąd często sięga po narkotyki i alkohol, które ten stres tłumią. Taki stan określa 

się mianem tożsamości rozproszonej. 

   Tożsamość rozproszona  pojawia się na początku okresu dorastania. Młody człowiek 

może być wówczas apatyczny, niezainteresowany przyszłym życiem, skoncentrowany na 

sobie i na tym, co daje chwilową satysfakcję i szybkie korzyści, niezaangażowany  w 

działania, często rozpraszający się i zmieniający formy swej aktywności w sposób  mało 

dla otoczenia zrozumiały. To, co pomaga w tej fazie, to więź z rodziną i stabilne otoczenie 

( rodzina, szkoła ). Dla nastolatka sytuacja związana z poczuciem rozproszenia jest na tyle 

trudna emocjonalnie, że szybko próbuje znaleźć coś, co pomoże mu określić, kim jest i 

poczuć się lepiej. Szuka wówczas idei i ludzi, którym może zaufać, przez których będzie 

akceptowany i którzy zwolnią go z wysiłku podejmowania dalszych poszukiwań. Wkracza 

wówczas w etap tożsamości lustrzanej.  

   Tożsamość lustrzana ( przybrana ) oznacza, że nastolatek przyjmuje za swoje czyjeś 

standardy oceniania, reguły postępowania, wybory zawodowe czy przekonania religijne i 

to bez uprzedniego sprawdzenia ich. Mocno identyfikuje się z tymi osobami czy grupą. Co 

pomaga ? Na pewno nie – negowanie tylko rozmowy. Rozczarowanie związane z 

dokonanym wyborem pozwala na przejście do tożsamości moratoryjnej ( odroczonej ). 

   Tożsamość moratoryjna ( odroczona ) to czas aktywnego poszukiwania czegoś dla 

siebie w ramach oferty dostępnej młodemu człowiekowi. Moratorium skłania 

dorastającego do krytycznego myślenia, otwartości na to, co nowe oraz poszukiwania 

wśród alternatyw. Młodzi ludzie w tym stadium często zmieniają decyzję, co do własnego 

zaangażowania  lub angażują się w skrajnie różne, wydawałoby się, ideologie. Choć takie 
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poczynania mogą napawać  obawami, to są niezbędne, aby dorastający mógł świadomie 

wybrać to, na czym mu zależy, aby mógł się sprawdzić i przekonać, ile jest wart. Dobrych 

wyborów można dokonać jedynie, mając w ofercie dobre propozycje ( autorytety, 

wartości, kultura masowa itp. ). Dorośli muszą być dla młodego człowieka osobami 

znaczącymi i wykazać się dużą cierpliwością.  

 W świetle koncepcji rozwoju psychospołecznego Eriksona ( 1980 ) moratorium jest  

zaprogramowanym opóźnieniem uformowania tożsamości wpisanym zarówno we 

wrodzony schemat rozwoju podmiotu, w jego status społeczny, jak i w zwyczaje kulturowe 

( Brzezińska, 2000 ). Dotyczy opóźnienia czasowego wobec podjęcia ,,dorosłych’’ 

zobowiązań przez młodego człowieka, dającego możliwość dłuższego eksperymentowania 

z własną osobą w różnych obszarach życia ( Hanna Liberska, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza ).  

 Dopiero po przejściu moratorium młody człowiek ma szanse osiągnąć tożsamość 

dojrzałą. Oznacza to, że po okresie poszukiwań, młody człowiek podejmuje zobowiązanie  

odnośnie tego, kim chce być, jaki chce być, co chce w życiu robić itp. Uformować własną 

strukturę tożsamości, która scala jego doświadczenia i atrybuty, pozwala na dokonywanie 

wyborów i konsekwentne podążanie wybraną drogą życiową.  

 Badania współczesnej młodzieży i młodych dorosłych wskazują, że status dojrzałej 

tożsamości wieńczący cały proces formowania się tożsamości, może pojawić się nawet po 

30 roku życia. Proces ten, z różnych względów, jest współcześnie mocno rozciągnięty w 

czasie.  

    Jeśli dorosły ( np. rodzic, nauczyciel itp. ) chce być osobą znaczącą w życiu 

dorastającego, a więc taką, której warto słuchać, szanować jej zasad, przestrzegać reguł, 

liczyć się z jej zdaniem, musi najpierw zaangażować się i zainteresować światem młodego 

człowieka. Zaangażowanie to nie oznacza moralizowania, dawania rad, strofowania, bo 

wówczas granica między dorosłym a dorastającym staje się nieprzepuszczalna. Oznacza 

natomiast, że dorosły będzie słuchał, zadawał pytania, starał się zrozumieć i dawał 

wskazówki adekwatne do sytuacji i momentu w rozwoju, w którym znajduje się 

dorastający, a nie tylko zgodnie z tym, , jak według niego ,,powinno być.’’ 

   Im więcej wysiłku i starań włożyli rodzice w wychowanie i rozwój dziecka, co oznacza 

dla niego pozytywne przejście wcześniejszych faz rozwoju, tym większe 

prawdopodobieństwo, że w wieku dorastania będą dla dzieci autorytetami – takimi 

osobami, z których zdaniem warto się liczyć i z którymi warto tę więź utrzymywać. 

Wówczas okres dorastania może być czasem konstruktywnych poszukiwań i 

wszechstronnego rozwoju i rodziców, i dzieci, a nie – czasem walki między nimi.  

OKRES DORASTANIA – ZAGROŻENIA ROZWOJU. 

( Za  Hejmanowski, Sz. 2004 r. ). 

   Problemy wieku dorastania dotyczą dużej części  młodzieży i mogą mieć konsekwencje 

dla  ich przyszłości. Niestety nie wszystkie są powszechnie obecne w świadomości 

rodziców, nauczycieli i innych osób, mających na co dzień kontakt z dorastającymi.  
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   Jednym z najpoważniejszych zagrożeń rozwoju wieku dorastania jest tożsamość 

negatywna. Erik H. Erikson, twórca jednej z najważniejszych koncepcji dotyczących 

rozwoju tożsamości pisze, że powstaje ona w wyniku czasowej identyfikacji młodej osoby 

z istniejącymi w danej społeczności wzorami postaw, ról, wartości, które dorośli uważają 

za niepożądane bądź wręcz godne potępienia.  

Warto sobie uzmysłowić, że aroganckie, niegrzeczne zachowanie, ekscentryczne ubieranie 

się, ostentacyjne manifestowanie odmienności własnych poglądów wobec osób dorosłych, 

wagarowanie i zaniedbywanie nauki szkolnej, sięganie po papierosy, alkohol czy 

narkotyki, włącznie z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, wybrykami chuligańskimi 

i wykroczeniami wobec prawa mogą stanowić przejawy czasowego wyboru tożsamości 

negatywnej. Wybory te są dość powszechne i stanowią ważną funkcję na drodze  do 

kształtowania tożsamości dojrzałej. Mogą z nich wypływać korzyści.  

1. Przezwyciężenie rozproszenia.  

2. Zyskiwanie autonomii względem rodziców czy szkoły. 

3. Kształtowanie się gotowości do obdarzania akceptacją.  

4. Zyskiwanie dojrzałego stosunku do norm.  

ZADANIA DOROSŁYCH. 

1. Chronienie młodych przed trwałymi konsekwencjami ich negatywnych wyborów. 

2. Negatywna tożsamość rzadko kiedy stanowi następstwo  w pełni świadomego wyboru.  

3. Kara o zbyt dalekosiężnych konsekwencjach, np. wydalenie ze szkoły za incydentalne 

zapalenie marihuany czy wypicie na terenie szkoły butelki piwa, nie mówiąc już o 

karze więzienia dla nastoletniej osoby, przyczynić się mogą do powstania ,,negatywnej 

etykiety’’, której ktoś o kruchej tożsamości nie będzie w stanie przezwyciężyć przez 

resztę życia.  

4. Stanowczość i konsekwencja mogą ochronić młodą lekkomyślną osobę przed 

dramatycznymi konsekwencjami jej postępowania.  

Czynniki grożące powstaniem trwałej negatywnej tożsamości. 

1. Zastosowanie zbyt dotkliwej i dalekosiężnej  sankcji: tym sposobem zachowanie, 

które mogło być wyrazem jedynie czasowej tożsamości, rodzi konsekwencje  w 

postaci ,,uwiązania’’ młodej osoby do negatywnej roli na stałe.  

2. Upowszechnianie skrajnie negatywnych wzorców przez media.  

3. Społeczna marginalizacja. 

4. Dyskryminacja na tle rasowym i narodowościowym.  

Pragmatyzacja świadomości młodych ludzi.  
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   Tendencja do orientacji na cele i wartości o charakterze pragmatycznym. Świat jako gra 

rynkowa. Majątek, kariera jako warunki powodzenia.  

Wczesna rywalizacja, skoncentrowanie na sobie i celu nie sprzyjają rozwojowi osobowości 

wyczulonej na ideały, altruizm. 

Czy takiej, pozbawionej wzniosłych ideałów, pragmatycznej tożsamości nie będzie grozić 

tendencja do zewnątrz sterowności i konformizmu ? I czy  nie będzie taka tożsamość 

narażona na bardziej gruntowny kryzys w środkowym etapie dorosłego życia ?  

Uzależnienie od alkoholu i narkotyków. 

   Okres dorastania jest okresem wzmożonej podatności na uzależnienie się od alkoholu i 

narkotyków. Typowy dla początku okresu dorastania stan rozproszenia równoznaczny jest 

z poczuciem wewnętrznej pustki i braku spójności, z utratą poczucia związku między sobą 

z okresu, gdy było się dzieckiem, a sobą, jakim się jest aktualnie. Rozproszeniu towarzyszy 

poczucie dezorientacji, obniżony nastrój i brak motywacji do działania. Młodzi ludzie, 

doświadczając takich stanów, są szczególnie skłonni poszukiwać  czegoś, co zapewni im 

choćby chwilową ulgę. Owa tendencja, w połączeniu z łatwą dostępnością alkoholu i 

narkotyków, reklamowaniem alkoholu oraz skłonnością młodzieży do eksperymentowania 

powoduje, że wiek dorastania jest okresem szczególnie częstych inicjacji dotyczących 

używek.  

   Młodzi ludzie narażeni są na silny stres, uwarunkowany w znacznym stopniu specyfiką 

wieku rozwojowego. Nastolatki nie dysponują dojrzałymi i konstruktywnymi metodami 

radzenia sobie ze stresem. Odurzanie się narkotykami lub alkoholem dostarcza poczucia 

odprężenia, poprawia nastrój, powoduje odsunięcie od siebie myśli o trudach dnia 

codziennego, daje większą swobodę w nawiązywaniu kontaktów czy służy uzyskaniu 

akceptacji ze strony rówieśników. Wszystko to może prowadzić do regularnego sięgania 

po używki. Tak powstaje i utrwala się destruktywny wzorzec postępowania. Na tym etapie 

specjaliści dopatrują się uzależnienia. Ów raz powstały destruktywny wzorzec radzenia 

sobie ze stresem będzie mieć tendencję do powielania w dorosłym życiu, prowadząc do 

różnych form uzależnienia.  

Czynniki zwiększające niebezpieczeństwo sięgania po alkohol lub narkotyk oraz 

ryzyko uzależnienia się.  

   Rzadko młode osoby są alkoholikami, ale bardzo znaczący odsetek stanowią osoby 

dorosłe, będące alkoholikami,  które regularnie spożywały alkohol w młodości.  

1. Przyzwolenie na spożywanie alkoholu przez osoby nieletnie ze strony dorosłych. 

2. Brak stabilnej sytuacji rodzinnej ( konflikty, rozwód, uzależnienie ). 

3. Brak więzi dorastającego z rodziną ( brak wsparcia ze strony rodziców ). 

4. Reklama alkoholu w mediach ( ,,lekki’’ styl życia ). 
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5. Niechęć do szkoły na skutek trudności w nauce bądź poczucia niezrozumienia i 

braku akceptacji ze strony nauczycieli. 

6. Poczucie alienacji jako rezultat  trudności w nawiązywaniu kontaktów z 

rówieśnikami.  

Wskazania dla dorosłych – jak pomóc ?  

   Kluczową sprawą wydaje się być dawanie młodym ludziom wsparcia poprzez 

okazywanie im szacunku oraz dostrzeganie mocnych stron. Uwaga i zainteresowanie  

również tym, co dla młodych osób jest źródłem niepokoju bądź trudności w połączeniu z 

nieinwazyjnymi wskazówkami, jak można sobie radzić, zwiększają szansę na osiąganie 

dobrego samopoczucia w sposób konstruktywny. Nawiązując dobry kontakt z młodymi 

ludźmi i zaskarbiając sobie ich przychylność, powodujemy, że nasze postawy, również te 

odnoszące się do używek, mogą być dla nich znacznie bardziej przekonujące, a nawet – 

atrakcyjne.  

ZAKOŃCZENIE. 

    Jak mówi Anna Pactwa – psycholog i trenerka, współpracująca z Uniwersytetem Dzieci 

oraz prowadząca zajęcia dla dzieci i młodzieży w różnych obszarach, w czasach, które 

nadejdą, najtrudniejszą kwestią będzie konieczność przestawienia naszego sposobu 

myślenia. Kiedyś o kompetencjach  myśleliśmy jako o wyuczonych umiejętnościach. To 

były: nasza wiedza i doświadczenie. Kiedy mieliśmy w czymś doświadczenie, oznaczało 

to, że jednocześnie mamy kompetencje  do wykonywania danej czynności. To jest 

myślenie o kompetencjach już nieaktualne. Gdy mówimy o kompetencjach przyszłości, 

powinniśmy myśleć o dwóch cechach: elastyczności oraz otwartości. Świat obecnie 

zmienia się tak szybko, że wszystkie kompetencje, których nas nauczono, stają się 

niewystarczające. Każdy z nas może obecnie zdobywać wiedzę przez całe życie, a biorąc 

pod uwagę rozwój technologii, może również w każdym momencie sięgnąć do wiedzy, w 

której nie jest specjalistą, ale której podstawy może bardzo szybko nabyć dzięki 

informacjom dostępnym w Internecie. Nauczyciele sami muszą się uczyć nowych 

kompetencji, żeby kształtować je w swoich uczniach.  Motywując i oceniając, nie możemy 

iść utartymi ścieżkami, nie możemy myśleć schematami. Musimy szukać nowych 

rozwiązań. Musimy być elastyczni i otwarci  wobec stwierdzenia naszych uczniów, że 

oceny ich nie motywują. Nauczyciel musi mieć świadomość, że różnie reaguje na różne 

sytuacje i musi być w swych działaniach elastyczny i otwarty. Te dwie cechy to nie są 

nabyte umiejętności, ale powinny być naszymi drogowskazami nad głowami.  

   Przede wszystkim musimy być otwarci na to, że cały czas się uczymy. Konieczność 

ciągłej nauki jest trudna do zaakceptowania dla młodzieży. Nawet w ramach jednego 

zawodu zmieniają się narzędzia czy procedury i nie jest łatwo to zaakceptować. Nie 

wiemy, jak świat będzie wyglądał za 5 lat, więc musimy być otwarci na to, że będziemy się 

uczyć całe życie i przekazywać to młodym ludziom. Oni muszą zrozumieć, że to 

nieprawda, że nauka w pewnym momencie się skończy i wtedy zacznie się prawdziwe, 

dorosłe życie.  

Opracowała:  



13 
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