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Każdy okres życia wnosi swój „wkład”
w poczucie tożsamości dorosłego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zaufanie do innych ludzi, świata i siebie

Autonomia i własne terytorium psychiczne

Fantazja, inicjatywa, tworzenie

Przedsiębiorczość



Kluczowym czynnikiem rozwoju są ZAWSZE 
osoby znaczące

rodzice

rodzeństwo
dziadkowie

inni dorośli

DZIECKO
rówieśnicy

mass media

Internet

Ja sam !



Podstawowy warunek rozwoju:
RÓWNOWAGA obciążeń i systemu wsparcia 
w stosunku do możliwości dziecka / nastolatka:

im większe kompetencje i możliwości 

tym wyższe powinny być wymagania, 

ale 

wielkie wyzwania i trudne zadania stymulują
rozwój tylko wtedy, gdy towarzyszy im nadzieja 
na sukces i różne formy wsparcia ze strony 
otoczenia



ObciąŜenia: wymagania, wyzwania

Posiadane kompetencje i moŜliwości

System wsparcia społecznego

Kompetencje 
dziecka / nastolatka

Równowaga



Jakość startu w dorosłość zależy od rodzaju poczucia 
tożsamości osiągniętego pod koniec fazy dorastania

Cechy środowiska wychowawczego

Rola dorosłego - osoby znaczącej

Efekt rozwojowy

Stawianie 
i egzekwowanie 

wymagań

Przyzwolenie na 
samodzielną
eksplorację



4 rodzaje efektów rozwojowych okresu dzieciństwa 
i dorastania:

Wymagania -

Wymagania +

T. rozproszona T. moratoryjna

T. nadana T. osiągnięta

Eksploracja - Eksploracja +



Tożsamość ROZPROSZONA

Wiecznie niezadowolony, Zagubiony

Brak kontroli

Brak dystansu 

Brak zainteresowania problemami nastolatka

Brak wymagań

Środowisko wychowawcze:

Rola dorosłego

DOROSŁY to Wielki nieobecny

Efekt rozwojowy

BRAK okazji do eksploracji i do 

podejmowania decyzji i zobowiązań



Tożsamość MORATORYJNA
Poszukiwacz, Słomiany ogień

Słaba kontrola

Chwiejny dystans

Nikłe zainteresowanie poszukiwaniami
nastolatka

Chwiejne wymagania

Środowisko wychowawcze:

Rola dorosłego

DOROSŁY to Kumpel

Efekt rozwojowy

Są okazje do eksploracji, ale BRAK do 

podejmowania decyzji i zobowiązań



Tożsamość NADANA
Konserwatysta, Uparty jak koń

Ścisła kontrola

Trwały, daleki dystans

Brak przyzwolenia na własne poszukiwania 
nastolatka

Stawianie wymagań „bez dyskusji”

Środowisko wychowawcze:

Rola dorosłego

DOROSŁY to Wzorzec

Efekt rozwojowy

BRAK okazji do eksploracji, ale nacisk 

na podejmowanie decyzji i zobowiązań



Tożsamość OSIĄGNIĘTA
Spełniony, Zadowolony, Optymista

Rozumna kontrola

Elastyczny dystans

Przyzwolenie, zachęta  i akceptacja  
własnych poszukiwań nastolatka

Stawianie wymagań „w dyskusji”

Środowisko wychowawcze:

Rola dorosłego

DOROSŁY to Szanowany partner

Efekt rozwojowy

Są okazje do eksploracji oraz do 

podejmowania decyzji i zobowiązań



DOJRZAŁY DOROSŁY

� Gotowość do wchodzenia w 
bliskie relacje z innymi ludźmi

� Dawanie bliskim osobom 
poczucia bezpieczeństwa

� Szanowanie ich odmienności 
i niezaleŜności

� Dbanie o własne poczucie 
bezpieczeństwa i autonomię

� Gotowość do podejmowania i 
kończenia róŜnych zadań: 
edukacyjnych, rodzinnych, 
zawodowych

� Gotowość do uczenia się: 
poszerzania i zmiany swoich 
kompetencji

� Odpowiedzialność za swoje 
postępowanie i jego 
konsekwencje

Z   A   D   A   N   I   AL   U   D   Z   I   E    +



Mocne i słabe strony:

Związki z ludźmi

NIE

Związki z ludźmi

TAK 

Realizacja zadań

NIE

Tożsamość
rozproszona

Tożsamość
moratoryjna

Realizacja zadań

TAK

Tożsamość
nadana

Tożsamość
osiągnięta



DziDziDziDziękujkujkujkuję za uwagza uwagza uwagza uwagę !!!!


