
Mini poradnik dla  rodziców 

Jestem rodzicem nastolatka… 

Rodzicu - znajdź czas na rozmowę z dzieckiem ! 

Nie ma jednej skutecznej recepty, by całkowicie uchronić dziecko przed niekorzystnymi 

czynnikami zewnętrznymi, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia 

niebezpiecznych zachowań naszych dzieci.  

Warto jednak  wiedzieć, że oprócz czynników ryzyka, występują także 

czynniki chroniące dziecko, do których jako najważniejsze zaliczyć 

należy RODZINĘ i relację  RODZIC – DZIECKO. 

DROGOWSKAZY DLA RODZICÓW 

Rodzicu: rozmawiaj, rozmawiaj, rozmawiaj... 

✓ rozmawiaj ze swoim dzieckiem, rozmowa jest dobra na wszystko, poświęć czas 

wyłącznie na rozmowę z dzieckiem. Dziel z dzieckiem radością, powiedz dziecku, że jesteś z 

niego dumny 

✓ Staraj się dostrzegać sygnały, gdy dziecko ma jakiś problem – nawiąż rozmowę i nie 

bagatelizuj problemów dziecka 

✓ Bądź raczej doradcą niż ekspertem - staraj się nie krytykować nadmiernie, a jeżeli to 

konieczne, krytykuj konkretne zachowanie, a nie dziecko 

✓  Nie porównuj go też z innymi, nie bądź natarczywy 

✓ Zakazy powinny dotyczyć tylko spraw naprawdę istotnych – bezpieczeństwa, zdrowia, 

wzajemnego traktowania się. 

Rodzicu, gdy wystąpi trudna sytuacja związana z Twoim dzieckiem i trzeba przeprowadzić  

poważną rozmowę: 

➢ znajdź na nią jakiś spokojny moment, 

➢  zajmuj się tylko tą konkretną sprawą, 

➢ mów o tym, co czujesz w związku z konkretnym zdarzeniem, 

➢ wysłuchaj uważnie, co dziecko ma ci do powiedzenia,  

➢ zadbaj o to, by każdy mógł przedstawić swój punkt widzenia i wyrazić własną opinię, 

➢ zakładaj możliwość zmiany swojego zdania, 

➢ bądź gotowy do kompromisów, 

➢ skoncentruj się na rozwiązaniu problemu, a nie na tym, kto wygra. 

 

 



Jeżeli jakieś zachowanie twojego dziecka jest dla ciebie nie do przyjęcia, powiedz dziecku:  

 

➢ o jakie konkretnie zachowanie ci chodzi, 

➢  jakie uczucia przeżywasz, co czujesz, 

➢ dlaczego to zachowanie jest twoim zdaniem niewłaściwe, 

➢  jakie konsekwencje dla ciebie lub innych ma to zachowanie, 

➢  jakiej zmiany oczekujesz. 

Czego dorastające dzieci potrzebują od rodziców? 

Dorastające dzieci potrzebują: 

• Poczucia więzi i przynależności do rodziny. Chcą czuć, że są kochane, rozumiane i 

mogą liczyć na wsparcie rodziców.  

• Potrzebują naszego szacunku, przyjaznej atmosfery w domu – poczucia 

bezpieczeństwa. Poczucia własnej wartości. Chcą, aby doceniać ich wysiłki w dążeniu 

do sukcesów oraz mieć pewność, że nie zostaną przez nas skrytykowane i odrzucone, 

gdy coś się nie uda.  

• Wiarygodności. Chcą mieć pewność, że zachowujemy się tak, jak mówimy, oraz że 

potrafimy przyznać się do własnych słabości, niewiedzy i błędów.  

• Sprawiedliwego traktowania. Przekonania, że w niejasnej sytuacji rodzice zareagują w 

oparciu o wnikliwe rozpatrzenie sprawy.  

• Stanowczości w ważnych sprawach. Potrzebują jasno określonych reguł i 

konsekwencji w ich przestrzeganiu.  

• Poszanowania intymności i dyskrecji. Chcą mieć pewność, że granice ich prywatności 

są przez nas respektowane. 

Rodzic jako przewodnik i autorytet… 

To rodzic pokazuje dziecku świat, nie tylko w pierwszych latach życia dziecka, ale przez całe 

swoje życie. Dziecko to dobry obserwator - bądź przykładem. Postępuj tak, by być 

wiarygodnym.  Wymagaj, ale stawiaj dziecku zadania możliwe do spełnienia. Bądź 

konsekwentny. Ucz, jak przezwyciężać trudności, pokaż dziecku co jest wartościowe i 

pożądane, a co jest złe. 

Rodzic jako osoba najbliższa dziecku… 

Więź dziecka z rodzicem oparta na miłości i zaufaniu, tworzy u dziecka poczucie 

bezpieczeństwa. Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania wolnym 

czasem. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli. Pozwól dziecku zdobywać doświadczenia; 

ono uczy się życia. Wsparcie emocjonalne okazywane przez rodziców, ale też stawianie 

wymagań i monitorowanie zachowań dziecka, to jedne z najsilniejszych czynników 

chroniących dziecko przed zachowaniami problemowymi. 


