
Zagrożenia 

wieku 

dorastania





Dorastanie – okres przejściowy między 

dzieciństwem i dorosłością, okres 

wzmożonego rozwoju fizycznego, 

psychicznego (kształtowanie się 

osobowości), psychoseksualnego

i społecznego.

Granice czasowe: 11, 12 lat – 18, 19 lat



Jak wiadomo młodzi ludzie są bardziej

podatni na wszelkie bodźce. Łatwiej

wpadają w nałogi i łatwo ich przekonać

do danej idei. Młody człowiek, nie chcąc

wyróżniać się w swym towarzystwie

może dokonywać rzeczy dla niego

niebezpiecznych.







W sferze fizycznej:

• zmienia się wygląd i budowa ciała,

• hormony szaleją, budzi się seksualność, 

• intensywnie rozwija się układ nerwowy. 



W sferze psychicznej:

• zaczyna interesować się problemami psychologicznymi, 

filozoficznymi, estetycznymi, światopoglądowymi,

• uniezależnia się od rodziny – czuje się niezrozumiany 

przez dorosłych,

• chce być samodzielny, pokazuje swoją autonomię,

• pogłębia relacje z rówieśnikami – wśród nich szuka 

akceptacji,

• eksperymentuje szukając własnej tożsamości,



• nie wie jak sobie radzić z popędem seksualnym,

• uważa za ważne pokazywanie światu swojej
męskości/kobiecości,

• popada w skrajności emocjonalne,

• doświadcza lęków związanych z nieumiejętnością
radzenia sobie w nowej sytuacji,

• o samym sobie myśli w kategoriach raczej negatywnych,
jest drażliwy na swoim punkcie, może miewać stany
depresyjne.





• Dysfunkcyjne nieformalne grupy rówieśnicze

• Papierosy

• Alkohol

• Narkotyki (w tym dopalacze)

• Internet





Nikotynizm jest chyba najbardziej

znany i najbardziej lekceważonym 

nałogiem. Niektórzy sięgają po 

pierwszego papierosa bardzo 

wcześnie. Większość chłopców 

w wieku 8 – 10 lat,

a dziewczęta w wieku 10 – 13 lat.





Uzależnienie od alkoholu, czyli

alkoholizm, jest chorobą, która

zaczyna się i rozwija podstępnie, bez

świadomości zainteresowanej osoby.

Polega na nie kontrolowanym piciu

napojów alkoholowych i może

doprowadzić do przedwczesnej

śmierci.

 Uzależnienie od
alkoholu , czyli
alkoholizm, jest
chorobą, która
zaczyna się i
rozwija
podstępnie, bez
świadomości
zainteresowanej
osoby. Polega na
nie
kontrolowanym
piciu napojów
alkoholowych i
może
doprowadzić do
przedwczesnej
śmierci.



Alkohol sprawia, że człowiek nie panuje nad

emocjami, staje się drażliwy, agresywny. Ponadto

nałogowe picie prowadzi do zmian organicznych

w mózgu - zaczynają się kłopoty z koncentracją

i pamięcią, pojawiają się psychozy, urojenia

częste są napady padaczkowe. Konsekwencją

nałogowego picia jest też zwykle choroba

wrzodowa, marskość wątroby, zapalenie trzustki,

gorzej pracuje układ krwionośny i oddechowy.



Narkomania - potoczne

określenie odnoszące się do

uzależnienia od substancji

chemicznych wpływających

na czynność mózgu.



Narkomania charakteryzuje się: 

- tzw. głodem narkotycznym,

- przymusem zażywania środków 

odurzających,

- chęcią zdobycia narkotyku za wszelką 

cenę i wszystkimi sposobami.



Przemysł narkotykowy wprowadza na rynek nowe środki, które

nie figurują na liście substancji zabronionych aby ominąć

przepisy prawa. Są to „dopalacze” .

Należy się spodziewać po tzw. dopalaczach takich samych lub

zwiększonych skutków negatywnych, jak w przypadku

„oswojonych” już narkotyków.

Ich promocja, jako środków użytecznych i bezpiecznych,

prowadzona jest na licznych, specjalnie utworzonych stronach

internetowych adresowanych do młodych odbiorców. Wzrasta

liczba sklepów internetowych - prowadzonych przez

użytkowników lub producentów narkotyków oraz stacjonarnych

punktów sprzedaży nieprzypadkowo lokowanych w pobliżu

szkół.





Niebezpieczny kontakt

Pornografia, wczesna inicjacja 

seksualna

CYBERPRZEMOC!!! wulgaryzmy, 

brutalność, agresja

Uzależnienie



Zagrożenia związane ze spotkaniami 

z osobami poznanymi w sieci.

Większość znajomości zaczyna się i kończy 
w sieci, jednak niektóre przenoszą się do 

realnego świata, np. uwodzenie dzieci 
poprzez umówienie się z nimi w tajemnicy.



 W sieci znajdują się miliony zdjęć 
pornograficznych

 Są one dostępne bez żadnych ograniczeń

 Zawierają sceny pełne przemocy

 Czasami wpisanie pozornie niewinnego 
słowa powoduje wyświetlenie się zdjęć 
pornograficznych



Zależy od indywidualnych czynników:
 wieku, od którego rozpoczął się kontakt z pornografią,
 częstotliwości kontaktów,
 rodzaju używanych materiałów, 
 wykształcenia mechanizmów kontroli emocji. 

Kontakt z ekranem, zdjęciem lub tekstem zastępuje kontakt 
z drugim człowiekiem. W ten sposób człowiek uczy się:

 wystarczać sam sobie,
 koncentrować się na własnych doznaniach,
 uciekać od intymnych więzi z kimś drugim, w fantazje.



Najczęstszymi odbiorcami pornografii są 

osoby między 12 a 17 rokiem życia.

UNICEF podaje, że każdego roku milion 

dzieci jest zmuszanych do prostytucji         

i wykorzystywanych do produkcji 

pornografii.



Brak powszechnej świadomości, że

inicjacja seksualna to istotne wydarzenie

w życiu każdego człowieka i jeden

z ważniejszych momentów w rozwoju

jego osobowości.



A) Biologiczne (choroby weneryczne)
- HIV,
- HPV,
- chlamydioza
- kiła,
- opryszczka,
- rzęsistkowica,
- rzeżączka.

Wczesna inicjacja seksualna 

może powodować skutki:





Cyberprzemoc (agresja elektroniczna)

– stosowanie przemocy poprzez: 
prześladowanie, zastraszanie, nękanie, 

wyśmiewanie innych osób z 
wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu 
elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, 

witryny internetowe, fora dyskusyjne

w Internecie, portale społecznościowe i inne.





Uzależnienie to jest dość nowe

w stosunku do innych nałogów,

lecz równie niebezpieczne. Osoby

uzależnione od komputera, czy

Internetu bardzo często nie zdają

sobie sprawy ze swojego problemu

i mogą popaść w bardzo poważne

problemy.



- ciągłe myślenie o komputerze i Internecie,

- rozmyślanie o tym, co się robiło w sieci albo co będzie 
się robić po zalogowaniu,

- potrzeba zwiększania godzin spędzanych przed 
monitorem komputera,

- przesiadywanie przed komputerem dłużej niż się 
planowało,

- uczucie przyjemności, euforii i ekscytacji w czasie 
korzystania z komputera,

- zaniedbywanie codziennych zajęć i obowiązków,

- wagarowanie, trudności z koncentracją na lekcjach, brak 
postępów w nauce.



 do 12. roku życia nie należy używać 

komputera dłużej niż godzinę dziennie,

 między 12. a 16. rokiem życia najwyżej       

2 godziny,

 robić częste przerwy – odrywać dziecko 

od komputera co pół godziny.



Zachowania, które powinny nas zaniepokoić. 

Występują, gdy dziecko:

• unika kontaktu, kłamie,

• ma kłopoty z nauką, wagaruje,

• jest często rozdrażnione,

• często wychodzi z domu pod różnymi pretekstami,

• ma nowych znajomych, których ukrywa przed rodzicami,

• kwestionuje szkodliwość używek,

• zmienił mu się apetyt,

• miewa przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice, 
przewlekły katar,

• posiada fifki, fajki, bibułki, tabletki, biały proszek, folie 
aluminiowe,

• kradnie.



Należy zwrócić szczególną uwagę na nasze relacje z dzieckiem. 
Dobre relacje to relacje oparte na:

• Akceptacji – dziecko nie ma spełniać naszych oczekiwań, 
ma prawo do własnego życia, pozwól mu na odmienność.

• Wiarygodności – rób to, co mówisz, unikaj kłamstwa, 
pozorów, dwulicowości.

• Poszanowaniu intymności – nie prowadź śledztwa tylko 
rozmowę.

• Równych zobowiązań – egzekwuj to, czego dziecko się 
podjęło, ale sam również realizuj swoje zobowiązania. Nie 
wymagaj od dziecka tego, czego nie wymagasz od siebie.



 Licz się z jego zdaniem,

 Miej cierpliwość,

 Nie oszukuj go,

 Okazuj mu zaufanie,

 Pokaż, że jesteś omylny,

 Rozwijaj jego samodzielność,

 Słuchaj uważnie tego, co mówi,

 Troszcz się o niego,

 Wierz w jego możliwości,

 Akceptuj swoje dziecko,

 Chwal go często,

 Bądź dla niego oparciem.



www.saferinternet.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.helpline.org.pl

www.dyzurnet.pl

www.sieciaki.pl

www.przedszkolaki.sieciaki.pl

www.dbi.pl
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