
Program profilaktyczny: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. 

Poradnik dla rodziców 

                       Radzenie sobie z negatywnymi emocjami i stresem 

 

 
PAMIĘTAJ! 

Nastolatek jest w okresie nasilonego stresu i intensywnych zmian 
hormonalnych, powodujących zwiększone pobudzenie i chwiejność 
emocjonalną. Dlatego często pojawiają się u niego reakcje emocjonalne 
bardzo silne, zmienne, niewspółmierne do bodźca, które trudno zrozumieć                
i rodzicom i jemu samemu. Problemem mogą być zarówno wybuchy gniewu, 
ukrywanie emocji, jak też radzenie sobie z nimi przez sięganie po substancje 
psychoaktywne. Dlatego: 

• zachęcaj nastolatka do mówienia o swoich przeżyciach 
emocjonalnych,  

•  pozwalaj nastolatkowi realizować jego pragnienia, ale przy 
przestrzeganiu najważniejszych zasad,   

• pomagaj mu rozwijać wiedzę, która daje poczucie bezpieczeństwa           
i zrozumienia otaczającej rzeczywistości,  

•  ucz pozytywnego myślenia, współżycia w grupie, rozładowywania 
konfliktów i rozwiązywania problemów, 

• pomagaj w kształtowaniu pewności siebie, 
• dawaj wsparcie, 
•   ucz efektywnego relaksowania się – spędzania  wolnego czasu               

w sposób sprawiający przyjemność, zachowania poczucia humoru               
i stosowania technik relaksacyjnych. 
 

 

Okres adolescencji to czas intensywnych zmian hormonalnych, powodujących 
zwiększone pobudzenie i labilność (chwiejność) emocjonalną . U nastolatków 
pojawiają się reakcje emocjonalne bardzo silne i niewspółmierne do bodźca, 
ambiwalencja uczuć (niemal jednoczesne przeżywanie uczuć 
przeciwstawnych), zmienność emocji (wahania między przeciwnymi 
emocjami), emocje bezprzedmiotowe (trudno znaleźć ich przyczynę). 
Jednocześnie występuje poczucie niepewności i zakłopotania oraz nasilona 
lękliwość młodzieży, związana przede wszystkim z lękami społecznymi (przed 
niepowodzeniem, ekspozycją społeczną, relacją nauczyciel-uczeń). Jeśli 
nastolatki nie mają poczucia akceptacji, zrozumienia, możliwości realizacji 
swoich dążeń, często pojawiają się u nich silne emocje negatywne.  



Duża chwiejność emocji nastolatków utrudnia rodzicom ich zrozumienie      
i podejmowanie właściwych oddziaływań wychowawczych . Trudność mogą 
stanowić zarówno zewnętrzne przejawy pobudzenia emocjonalnego, jak też 
maskowanie przez nastolatki wewnętrznych przeżyć (związane z wzrastającą 
potrzebą intymności oraz buntem przeciwko wtrącaniu się dorosłych                           
w wewnętrzne przeżycia). Brak zrozumienia i częste przypisywanie przez 
rodziców i nastolatków innego znaczenia tym samym wydarzeniom, 
prowadzą do narastania konfliktów w rodzinie. Z drugiej strony, czynniki 
emocjonalne, a przede wszystkim nieujawnione emocje, mogą powodować 
zaburzenia nerwicowe oraz zmiany czynnościowe w pracy układu 
wegetatywnego czy immunologicznego. Ponieważ sprzężenie negatywnych 
stanów emocjonalnych, nieprawidłowej ekspresji emocji oraz zaburzeń 
czynnościowych organizmu jest najbardziej widoczne właśnie u dzieci                        
i młodzieży, ważne jest kształtowanie u nich umiejętności radzenia sobie                       
z negatywnymi emocjami. 

Okres dorastania to także czas nasilonego stresu, wywoływanego przez 
czynniki ze strony środowiska szkolnego, rówieśniczego i rodzinnego. Stres 
psychologiczny jest złożoną relacją zakłócenia równowagi pomiędzy zasobami 
lub możliwościami jednostki a wymaganiami otoczenia, ocenianą przez 
jednostkę jako przekraczającą te zasoby lub zagrażającą jej dobrostanowi. 
Czynniki stresogenne działające na nastolatki są zazwyczaj związane                    
z wymaganiami dotyczącymi nauki szkolnej, współżyciem                                        
i współdziałaniem z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami, a także                         
z wewnętrznymi przeżyciami nastolatka, dotyczącymi wewnętrznych 
konfliktów, głównie światopoglądowych. Jak wynika z badań, podwyższony 
poziom stresu psychologicznego u młodzieży wiąże się m.in. z częstszym 
odczuwaniem dolegliwości subiektywnych, używaniem substancji 
psychoaktywnych czy występowaniem innych zachowań problemowych. 
Agresywne zachowania, używanie substancji psychoaktywnych (alkoholu, 
nikotyny, narkotyków), błędy w działaniu, mała wydajność pracy to typowe 
behawioralne aspekty reakcji                na stres. Używanie substancji 
psychoaktywnych jest często próbą zmniejszenia napięcia powstałego                            
w związku ze stresem. 

 Chcąc zmniejszyć ryzyko niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych (zarówno 
bezpośrednich, jak i pośrednich – poprzez używanie substancji 
psychoaktywnych), jakie niesie ze sobą nieprawidłowa ekspresja negatywnych 



emocji i stres psychologiczny, należy uczyć młodzież radzenia sobie                         
z emocjami i stresem. Ważne jest rozwijanie wiedzy, która daje poczucie 
bezpieczeństwa i zrozumienia otaczającej rzeczywistości oraz umożliwia jasne            
i pozytywne myślenie, kształtowanie pewności siebie i umiejętności współżycia 
w grupie, rozładowywania konfliktów, rozwiązywania problemów, właściwej 
organizacji pracy, otrzymywania i dawania wsparcia oraz efektywnego 
relaksowania się - spędzania wolnego czasu w sposób sprawiający przyjemność, 
zachowania poczucia humoru, stosowania technik relaksacyjnych.  


