
Dekalog Rodzica Nastolatka 

Polecam rozważenie następującego DEKALOGU – zapewniam, że minimalizuje on trudy 

wychowania nastolatka, pod warunkiem, że do wychowania zawsze podchodziliśmy z 

refleksją, poświęcając naszym dzieciom czas i uwagę. 

 

1. Bądź przewodnikiem swojego dziecka, nie katem, sędzią, czy kumplem - pamiętaj, 

że jesteś rodzicem – przewodnikiem, kimś kogo dziecko potrzebuje i kocha; wspieraj, 

próbuj rozumieć, pomóż szukać rozwiązań, dawaj nadzieję; rodzic powinien być tą 

osobą, do której dziecko zwróci się z prośbą o pomoc, gdyż wie, że jest to ktoś, kto 

nigdy nie zawiedzie, nie obrazi się, nie zlekceważy, nie wyśmieje, pomoże przejść przez 

najtrudniejsze sytuacje;    

 

2. Pozwól być dziecku odrębną osobą – nie oczekuj, że będzie twoją kopią lub kimś 

kto zrealizuje twoje marzenia - patrz na dziecko jako na odrębną osobę – które jest 

twoim dzieckiem, ale nie jest ani twoją kopią, ani przeciwieństwem, ani też kopią 

twojego męża/żony – daj mu szanse być odrębną osobą, (pomimo dostrzegalnych 

podobieństw między wami); 

 

3. Słuchaj uważnie i z refleksją  - przyjmuj postawę otwartą, nie zakładaj, że wszystko 

wiesz lepiej, nie mów „ ty nigdy”, „ty zawsze”; 

 

4. Żeby rozumieć nastolatka  „3 * dziennie” patrz na świat jego oczami - pamiętaj, 

że twoje dziecko jest w wieku ogromnej wrażliwości i krytycyzmu wobec świata 

dorosłych; próbuj patrzeć na problem oczami dziecka, nie lekceważ, traktuj poważnie; 

 

5. Nie zapominaj o uczuciach – pozwól sobie i dziecku je przeżywać, mówić o nich i 

uczyć się je rozumieć - akceptuj uczucia dziecka, pozwól mu o nich mówić, widzieć je 

przeżywać, pomóż mu je zrozumieć; mów dziecku o swoich uczuciach; nie obawiaj się 

być szczery w okazywaniu uczuć zarówno pozytywnych jak i negatywnych; wyjaśniaj 

dziecku dlaczego się o nie boisz, za co się złościsz, z czego jesteś dumny; 

 

6. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie poniżaj, nie karć fizycznie - rozmawiaj o 

zachowaniach – nazywaj dobro i zło, np. „to było złe zachowanie”, a nie – „ jesteś do 

niczego”; 

 

7. Bądź blisko dziecka, spędzaj z nim czas, poznaj jego kolegów, ważne dla niego 

sprawy - skup się na towarzyszeniu dziecku, byciu blisko, wspólnym spędzaniu czasu, 

tak aby stało się to normą w waszej rodzinie, aby dziecko wasz wspólny czas 

wspominało jak coś miłego, cennego, ważnego dla niego; aranżuj czas i miejsce na 

szczególnie ważne  rozmowy; nastolatek coraz mniej czasu potrzebuje spędzać z 

rodzicami, ale wciąż go potrzebuje; 

 

8.     Stawiaj granice, a nie mury więzienne - granice, zasady, drogowskazy jak żyć, są 

niezbędne, aby poruszać się w świecie, aby mądrze, bezpiecznie przejść przez życie; 

rodzic powinien budować granice w życiu dziecka w taki sposób, aby z wiekiem 

odczuwało ono naturalną potrzebę ich stosowania, przestrzegania, uznawania, aby 

potrafiło szanować drugiego człowieka i siebie samego, granice sztywne, ostre, 

wymuszone, niezrozumiałe dla dziecka są jak znienawidzone mury więzienia; nikt nie 

chce w nich żyć;  

 



9. Panuj nad sobą, nad mową swoich ust i ciała - o sprawach ważnych rozmawiaj przy 

wystudzonych emocjach, spokojnie, bez krzyku; poważne rozmowy prowadź na 

siedząco; pomyśl co przekazujesz dziecku słownie, a co niewerbalnie; 

 

10. Strzeż się moralizowania - rozmawiaj z dzieckiem o swojej młodości, wspominaj 

swoje dzieciństwo, opowiadaj o własnych trudnościach i radościach; pamiętaj, że 

przez takie opowieści stajesz się dziecku bliższy, łatwiej otworzy się przed tobą ze 

swoimi tajemnicami i trudnościami; opowiadając dziecku o sobie, opowiadaj prawdę, 

nie twórz „wersji bohaterskich” na temat swojej młodości, monologów pełnych 

pouczeń i „dobrych rad”;  

 

Powyższe zalecenia są możliwe do zastosowania, gdy nasze relacje z nastoletnim dzieckiem 

mieszczą się w obszarze tzw. kryzysu wieku dorastania, ale nie doszło do drastycznych 

konsekwencji tzw. zachowań ryzykownych. W sytuacji, gdy nasze dziecko weszło na drogę 

tych zachowań, gdy znacznie się od nas oddaliło, gdy ma problem z używkami, nałogami, 

niebezpiecznymi grupami rówieśniczymi, niezbędna jest szersza pomoc specjalistyczna. 

Często konieczna staje się terapia rodzinna, przeorganizowanie całego systemu rodzinnego i 

wychowawczego. Rodziców mających tak poważne problemy wychowawcze zachęcam do 

zgłoszenia się do specjalistycznych poradni.  

 

 

 

 

 

 

 


