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1) Cechy rozwojowe charakterystyczne dla okresu latencji oraz adolescencji 

Powszechne jest stanowisko, zgodnie z którym fazy rozwoju człowieka można podzielić 

według kryterium wiekowego. Te dwa okresy jednak bardzo mocno wyznacza biologia. 

Rozwój biologiczny zdecydowanie wpływa na psychiczne funkcjonowanie człowieka – 

przekształca funkcjonowanie człowieka w świecie, dominuje je. 

W pracy dziećmi i młodzieżą korzystne jest całościowe spojrzenie na jednostkę w rozumieniu 

– w zdrowym ciele zdrowy duch oraz zdrowa psychika / zdrowy duch wpływa                               

na „zdrowienie” ciała. Od dylematów, konfliktów związanych z „ciałem” przechodzimy                      

do rozumienia psychologicznego. 

Szkoła jest wyzwaniem socjalizacyjnym, intelektualnym, społeczną nobilitacją, 

zobowiązaniem.  

Zadania okresu latencji: 

Kontrola popędowości; Integracja rozwijającego się ego, jego funkcji poznawczych i funkcji; 

Ukształtowanie wyraźnego obrazu ciała; dookreślenie tożsamości seksualnej. 

Zadania okresu adolescencji: 

Wytworzenie własnej etyki społecznej; Konsolidacja dojrzałego superego; zbudowanie więzi 

z obiektem pozarodzinnym. 

2) Pomiędzy normą rozwojową a patologią – depresja a depresyjność 

W procesie diagnostycznym należy starannie badać wiele wątków. Tendencja do pochopnego 

rozpoznawania traumy i w konsekwencji, traumatyzującego otoczenia ma często 

traumatyzujące skutki. 

W diagnozie ważne jest: 

 rozróżnienie – wewnętrzne konflikty dziecka lub adolescenta są traktowane z punktu 

widzenia psychologii czy psychopatologii - przeżywanie lęków, obaw, niepokojów, 

stanów depresyjnych może być opisywane pejoratywnie, jako sugerujące zaburzenie 

lub będzie opisywać jedynie pewne cechy osobowości; normą jest wchodzenie 

adolescenta w kryzys tożsamości, patologią – wycofanie. 

 uwzględnienie rodziców, którzy znają swoje dziecko i je obserwują, przebywając                  

z nim na co dzień oraz nauczycieli, którzy mając dystans łatwiej mogą ocenić, że                    

z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego. 

 W obu okresach można mówić o depresji rozwojowej (liczne symboliczne utraty, 

znaczące zmiany). 

3) Czynniki pełnego oraz bogatego życia – profilaktyka zaburzeń 

 Wzmacnianie/ rozwijanie zdolności sublimowania w obszar sztuki, religii, aktywności 

fizycznej; 



 Korzystne doświadczenia w znaczących, bliskich relacjach; 

 „Kontrolowana” regresja w służbie ego – humor, zabawa (Drama), marzenia/ pasje. 

 Wzmacnianie postaw kształtujących: 

             dbałość o tradycję/ patriotycznych; 

             altruistycznych – wolontariaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 


