
Współczesne zagrożenia gimnazjalistów 
 
  Pojęcie zagrożeń i patologii wśród dzieci i młodzieży jest zjawiskiem zakorzenionym w 
naszej rzeczywistości od wielu lat i ma ono charakter wieloczynnikowy. Składają się na nie 
czynniki indywidualne, społeczne,  kulturowe,  obyczajowe i prawne. Każde dziecko 
przychodzące na świat potrzebuje pomocy ze strony dorosłych, gdy jej nie uzyskuje, próbuje 
radzić sobie z pojawiającymi się problemami na własny sposób, co prowadzi do wielu 
ryzykownych zachowań. 
  Jednym z uzależnień bardzo nasilającym się w dzisiejszych czasach jest uzależnienie od 
mediów, szczególnie od internetu. 
W epoce komputerowej internet jest czymś niezbędnym, daje ludziom ogromnie wiele 
możliwości i nie pozwala na to, abyś się nudzić. Niestety, niesie ze sobą ryzyko uzależnienia, 
często ludzie w bardzo młodym wieku wymagają terapii odwykowej. Problem ten dotyczy nie 
tylko pojedynczych osób, lecz staje się coraz bardziej powszechny, niezależnie od wieku 
uzależnionych. Uzależnienie cechuje się tym, że młody człowiek odczuwa silną potrzebą 
korzystania ze źródła uzależnienia, z trudem kontroluje swoje zachowanie, a w ostateczności 
całkowicie traci nad nimi kontrolę. Często dochodzi do sytuacji, kiedy to w razie braku 
kontaktu z internetem, bardzo realne staje się wystąpienie tzw. zespołu abstynenckiego, co 
przejawia się tym, że brak komputera uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Warto też 
zwrócić uwagę na to, że w wielu grach komputerowych można natrafić na akty przemocy i 
sceny erotyczne, co z kolei destrukcyjnie wpływa na  prawidłowy rozwój  psychiczny 
nastolatków. Specyficzną bowiem cechą gier komputerowych jest ich interaktywność – młody 
człowiek nie tylko patrzy na przemoc czy seks jako element w grze, ale sam ją odczuwa i 
stosuje. Prawda jest taka, że taka osoba zamyka się wtedy w domu i zamiast się uczyć czy 
spotykać z innymi ludźmi, spędza życie z joystickiem w ręku.  
Z internetem wiąże sie jeszcze jeden poważny problem, mianowicie cyberprzemoc. Często 
ofiary tego zjawiska są bezradne, zagubione, nie potrafią żyć  i funkcjonować w nowej, 
dramatycznej dla nich sytuacji. Bez życzliwości i pomocy innych osób mogą próbować 
targnąć się na własne życie. 
   I tu przechodzimy do kolejnego zagrożenia, jakim jest właśnie problem samobójstwa 
nastolatków. Można się zastanawiać, czy to aż taki ważny problem. Przecież samobójstwa 
oglądamy głównie w filmach. Niestety, w rzeczywistości samobójstwa stanowią drugą, zaraz 
po wypadkach samochodowych, przyczynę śmierci osób w okresie dorastania. Samobójcy 
pochodzą z różnych środowisk społecznych, a otoczenie często nie wie o ich zamiarach. 
Mogą to być zarówno osoby, które chcą za wszelką ceną skupić na sobie uwagę, jak też i 
inne, cicho wołające w ten sposób o pomoc, których nikt nie dostrzega. Decyzję o 
samobójstwie można też podjąć pod wpływem depresji. Wielu nastolatków przeżywa ciągłe 
poczucie bezwartościowości, zahamowania lub beznadziejności. Również alkohol i narkotyki 
często prowadzą do samobójstwa. Jeszcze innymi powodami tej tragedii mogą być: uczucie 
przytłoczenia, przeżywanie kryzysu, utrata ukochanej osoby. Wiele ofiar samobójstw to 
młode osoby odrzucane, niekochane, pozbawione uwagi. Zazwyczaj są to jednostki odrzucane 
przez najbliższe im otoczenie, ofiary cyberprzemocy. Aby uniknąć młodocianych samobójstw 
należy dbać o poprawę relacji międzyludzkich, atmosfery wychowawczej w domu i szkole.  
 
   Kolejnym zagrożeniem jest przynależność do sekt. Pojęcie sekty jest wieloznaczne. 
Często spotykamy się z wyjaśnieniem, że sekty to grupy religijne, które odłączyły się od 
Kościoła. Jeśli mówimy o sekcie destruktywnej, to mamy na myśli grupę, która niszczy 
swoich członków duchowo, psychicznie i fizycznie, tak jak to czynią np. sataniści. Pomimo 
niszczących psychikę i nie tylko, oddziaływań sekt, udaje się im pozyskiwać nowych 
członków przez stosowanie psychomanipulacji, przez co sekta łamie podstawowe prawa 



człowieka, bowiem decyzję o tym, czy ktoś będzie należeć do jakiejś grupy, każdy powinien 
podejmować w pełni świadomie. Umiejętne ogłupienie kandydatów skłonnych przystąpić do 
sekty, uśpienie ich czujności i rozsądku czy wyszukiwanie takich osób, które są właśnie w 
trakcie poszukiwania odpowiedzi na życiowe pytania – to znane sposoby werbowania do sekt. 
Swój sukces sekty opierają między innymi na wykorzystywaniu ludzkich emocji i 
niewystarczającej wiedzy jej nowo zwerbowanych członków. Nierozważna ucieczka przed 
samotnością, naiwność, łatwowierność, pochopność, lenistwo, nierozważne podejmowanie 
decyzji, brak krytycznego myślenia, to czynniki narażające w sposób szczególny nastolatków 
na zwerbowanie ich do sekty. Uczestnictwo w sektach może być bardzo niebezpieczne, gdyż 
metody stosowane przez te grupy są bardzo sprytne i głęboko nieetyczne. Wystarczy 
wymienić chociażby:: różnego rodzaju techniki manipulacji stosowane przez członków sekt w 
celu pozyskania nowych członków, którzy mają być tak wytresowani, aby reagowali w 
określony sposób; kontrolę ich myśli, zachowań i uczuć; kształtowanie bezwzględnego 
posłuszeństwa w sferze materialnej i duchowej. W wielu  sektach w celu zdobycia nowych 
członków przekazuje się nowo zwerbowanym tylko ściśle określone informacje, a inne się 
pomija lub zafałszowuje. Opuszczenie sekty jest o wiele trudniejsze, niż wstąpienie do niej. 
Nie ma co się łudzić, że osobie, dzięki której można czerpać niezłe zyski, tak po prostu 
pozwoli się odejść. Jeżeli nawet się to uda, to pojawia się kolejny problem – konieczność 
przystosowania się do życia w „rzeczywistym świecie” – a to bywa wówczas niezwykle 
trudne. 
 Inną, coraz powszechniejszą pułapką okresu dojrzewania, jest popularne wśród 
młodzieży nadużywanie środków psychoaktywnych, leków, dopalaczy, picie piwa i 
innych rodzajów alkoholu oraz zażywanie środków halucynogennych. Alkohol, nikotyna 
czy środki halucynogenne destrukcyjnie wpływają na układ nerwowy, uniemożliwiając mu 
prawidłowe spełnianie jego funkcji. Obniżają też poziom  świadomość i sprawiają, że 
człowiek  traci kontakt z rzeczywistością. Do przyczyn uzależnień, szczególnie od alkoholu, 
można zaliczyć: chęć bycia takim, jak starsi lub niektórzy rówieśnicy, chęć „udowodnienia” 
w ten sposób swojej dorosłości, chęć bycia modnym, "na czasie", życia zgodnie z ideałem, 
jaki lansują media. Może to być również pozorna forma zmniejszania niepokoju lub 
przezwyciężania poczucia samotności. Negatywnego przykładu może również, niestety, 
dostarczać środowisko domowe, bo jeśli rodzice nadużywają alkoholu, to wówczas i dzieci 
skłonne są pójść w ich ślady.  
    Mówiąc o współczesnych zagrożeniach gimnazjalistów warto zwrócić uwagę na 
narastającą przestępczość nieletnich. W ostatnich latach wzrosła liczba przestępstw 
dokonywanych przez osoby poniżej 18 roku życia i często przestępstwa te są coraz 
drastyczniejsze, cechują się niezwykłym okrucieństwem. Młodsza młodzież popełnia mniej 
groźne przestępstwa, takie jak: ucieczki z domu, chodzenie na wagary, natomiast starsza 
nadużywa środków psychoaktywnych, dokonuje aktów wandalizmu. Zdarzają się też 
poważniejsze przestępstwa, związane z użyciem przemocy (napady rabunkowe, gwałty, 
zabójstwa), wcześniej dotyczyło to przeważnie osób, które mają około 18 lat lub więcej, 
obecnie wiek ten sie obniża, przy czym sprawcami bardzo często sa już nie tylko chłopcy, ale 
i dziewczęta. Prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań przestępczych wśród młodzieży 
zwiększa się wówczas, gdy rodzice nie okazują wystarczająco dużo miłości dziecku, 
przejawiają zmienne wobec niego postawy, wprowadzają nadmierną dyscyplinę w domu. 
Ryzyko popełnienia czynów przestępczych jest też większe w rodzinach rozbitych i ubogich.  
   Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest zaburzenia odżywiania. Słowa bulimia czy  
anoreksja są wszystkim doskonale znane.  Anoreksja polega na dobrowolnym głodzeniu się, 
wywołanym uporczywą myślą, że jest się zbyt grubym. Prowadzi to do obsesji, anorektyczka 
przestaje prawie w ogóle jeść, albo je i prowokuje wymioty. Skutki anoreksji nie ograniczają 
się wyłącznie do zmian w fizycznym wyglądzie ciała. Anoreksja może doprowadzić do 



poważnego odwodnienia organizmu, niedożywienia, problemów związanych z układem 
pokarmowym i krwionośnym, zaniku miesiączki, a nawet śmierci. Anoreksję można leczyć, 
ale nie jest to proste i trwa dosyć długo.  
Jedni jedzą za mało, inni za dużo. Ten drugi problem dotyczy m.in. osób chorych na bulimię. 
Polega ona na tym, że najpierw człowiek nadmiernie się objada, a następnie wywołuje 
wymioty albo biegunkę i wtedy znowu może jeść 
    Niepokojące są również w dzisiejszych czasach ryzykowne zachowania seksualne. W 
ostatnim czasie postawy młodzieży wobec seksu stały się bardzo tolerancyjne i swobodne. W 
sytuacji coraz wcześniej podejmowanych stosunków seksualnych, konieczne jest pogłębienie 
wiedzy na temat trzech głównych konsekwencji, jakie mogą w związku z tym wystąpić. Są 
nimi: choroby weneryczne, ciąża oraz aborcja. Nie można nie zauważyć tego, że urodzenie 
dziecka przez niepełnoletnią dziewczynę powoduje zupełną zmianę jej życia. Nieoczekiwana 
ciąża stawia nastolatkę w sytuacji, w której ma się nagle wcielić w rolę matki, pomimo tego, 
że nie jest na to przygotowana chociażby od strony psychicznej. Najbliżsi młodej matki nie 
zawsze stanowią dla niej oparcie. Młodociani rodzice często są niemile widziani w swoim 
otoczeniu. Jeśli chodzi o dzieci młodocianych matek, to narażone są one na wiele 
niebezpieczeństw. Zazwyczaj mają zbyt niską wagę urodzeniową oraz problemy z układem 
nerwowym, a w konsekwencji, zaniżony poziom inteligencji. Sam poród w przypadku 
nastoletnich matek odbywa się często przedwcześnie i niesie ze sobą ryzyko powikłań około- 
i poporodowych. Im dziewczyna jest młodsza, tym większe jest ryzyko śmierci jej dziecka. 
Pozostawione często same sobiue dziewczęta, które zaszły w ciążę, postanawiają dokonać 
aborcji. Ta decyzja z pewnością nie jest łatwa, lecz niektórym jeszcze trudniejsze wydaje się 
wychowanie dziecka. Tym bardziej, że rodzina i jej chłopak często ją nakłaniają do 
„prostszego rozwiązania”, czyli aborcji, a więc zabicia swojego dziecka. Ma to w dalszej 
perspektywie bardzo niekorzystny wpływ na fizyczne i psychiczne zdrowie kobiety. 
Decydując się na współżycie seksualne, młodzi ludzie często zapominają lub nie chcą myśleć 
o tym, że narażają się na choroby weneryczne, przez co sami stanowią realne zagrożenie dla 
innych. Rzeżączka, syfilis, chlamydia, wrzód weneryczny – to tylko niektóre z chorób, które 
mogą grozić nastolatkom, a ich lista jest znacznie dłuższa. Są na niej również choroby 
wirusowe, takie jak żółtaczka typu B, opryszczka narządów płciowych, wirus braku 
odporności – HIV.  
  Na koniec należałoby  stwierdzić, że w dzisiejszych czasach na młodzież czyha wiele 
zagrożeń, a będzie ich jeszcze więcej. Przed rodzicami i nauczycielami stoi trudne zadanie 
uświadamiania młodzieży zagrożeń na nią czyhających oraz skutków, jakie one ze sobą niosą. 
Należy też wykazać się umiejętnością wnikliwej obserwacji, umiejętnością słuchania, by 
wcześnie wykryć problem i móc mu zaradzić. 
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