
„TWOJE DZIECKO JEST WYJĄTKOWYM CZŁOWIEKIEM” 

 
 

Zmiany w stosunkach między rodzicami a dorastającymi dziećmi 
 

1. Kryzys autorytetu rodziców 

2. Konflikty z rodzicami 

3. Osłabienie więzi emocjonalnej 

 

 

Ad 1. 

Stopniowo dzieci zaczynają zauważać, że rodzice nie wszystko wiedzą, nie wszystko mogą  

i nie zawsze są dobrzy (np. bywają niesprawiedliwi, dopuszczają się kłamstw, ulegają 

nałogom, są często nerwowi i kłótliwi) 

Kryzys autorytetu rodziców, stanowi integralną część zmieniającego się stosunku młodzieży 

do pokolenia dorosłych w ogóle, który jest wynikiem rozczarowania, doznawanego przez 

młodzież w miarę poznawania otaczającego świata (dostrzeganie sprzeczności między 

narzuconymi jej normami a stosowaniem tych norm przez dorosłych). Krytyczny stosunek do 

świata dorosłych kieruje się przede wszystkim przeciw rodzicom, którzy stanowią najbliższe 

otoczenie.  

 

Ad 2. 

Konflikty z rodzicami przybierają różne formy: sprzeczki, kłótni, awantury i najrzadziej 

występującej awantury z rękoczynami. 

Przedmiotem konfliktów są sprawy bardzo różne, od błahych do bardzo ważnych. Często 

dotyczą spraw związanych z nauką i zachowaniem w szkole i w domu, kontaktów  

z rówieśnikami, często płci odmiennej, oraz wszelkiego typu rozrywek i form spędzania czasu 

wolnego. Mogą też dotyczyć zainteresowań, strojów, mody, sposobu bycia…Czasami 

konflikty wybuchają o byle co (ktoś powie o jedno słowo za dużo, ktoś przybrał 

nieodpowiedni ton, zrobił niewłaściwą minę, uśmiechnął się nie w porę..)  

Podłożem wszelkiego rodzaju nieporozumień jest fakt, że stopniowo dziecko przestaje być 

dzieckiem. Młodzi zaczynają odczuwać silniej potrzeby erotyczne, potrzebę samodzielności, 

potrzebę uznania. Powstawaniu nieporozumień sprzyja również wzmożona drażliwość  

i wrażliwość dorastających. Reakcje młodocianych na konflikty są różne w zależności od 

stanu układu nerwowego, właściwości charakterologicznych i osobistych motywacji. 

Pamiętać należy że odporność psychiczna młodzieży jest na ogół słaba. 

 

Ad 3. 

Miłość do rodziców ze ślepego uczucia przekształca się w bardziej racjonalne. Młodzież 

zaczyna kochać rodziców, nie tylko za to że są rodzicami ale, że reprezentują jakieś cechy, jej 

zdaniem godne szacunku i uznania. W poprzednich okresach rodzice nie mieli równych sobie. 

Teraz pojawia się zainteresowanie partnerem innej płci, oraz silnie przeżywana przyjaźń 

młodzieńcza. Młodzież musi się odpowiednio przygotować do budowania własnego domu. 

Rozszerza więc swoje uczuciowe kontakty ze światem, poznaje ludzi, uczy się z nimi 

obcować. 

 

 

 

 



MŁODZIEŻ WYMIENIA CECHY RODZICÓW, KTÓRE JEJ ZDANIEM UTRUDNIAJĄ 

WSPÓŁŻYCIE OBU STRON I TE, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA POZYTYWNY 

CHARAKTER WZAJEMNYCH STOSUNKÓW: 

 

 Utrudniają wzajemne porozumienie: 

brak zrozumienia dla problemów młodzieży, brak wyrozumiałości przy drobnych 

wykroczeniach, konserwatyzm w poglądach religijnych, moralnych i obyczajowych, 

despotyzm (respektowanie tylko własnego punktu widzenia), niesprawiedliwość w ocenie 

młodzieży, nerwowość, zrzędliwość, krzykliwość, gadatliwość, brak opanowania, nierówność 

usposobienia 

 Pomagają we wzajemnym zrozumieniu: 
wnikliwość i zrozumienie, tolerancja, zaufanie, pobłażliwość, serdeczność, życzliwość, 

pogodne usposobienie, spokój i opanowanie  

 

CECHY PRZYPISANE MŁODZIEŻY UTRUDNIAJĄCE WZAJEMNE RELACJE 

Z DOROSŁYMI TO: 

Upór i nieposłuszeństwo, niesystematyczność w pracy, lenistwo, nerwowość, wybuchowość  

i agresywność, zbytnia wrażliwość, przesadna nieśmiałość u jednych, zbytnia pewność siebie  

i arogancja u drugich, nadmierny krytycyzm, zarozumiałość, egoizm, skrytość, brak zaufania 

do dorosłych, kłamliwość, apatia, męczliwość, rozdrażnienie. 

 

Trzy źródła cech młodzieży 

1. przeobrażenia hormonalne zachodzące w organizmie powodują brak równowagi 

psychicznej, nadmierną drażliwość, zbytnią pewność siebie lub nieśmiałość, 

wybuchowość, a także rzekome lenistwo, które często jest samoobroną przed 

przeciążeniem na skutek wzmożonej męczliwości i zmniejszonej odporności układu 

nerwowego  

2. dziedziczenie społeczne, zjawisko polegające na tym, że np. dzieci przebywające 

nieustannie z rodzicami, przejmują od nich niektóre cechy i tak np. nerwowi rodzice 

mają nerwowe dzieci, brak tolerancji ze strony rodziców, sprawia często, że ich dzieci 

są nietolerancyjne w stosunku do innych 

3. błędy wychowawcze popełniane przez wiele lat, szczególnie niewłaściwe metody 

postępowania z dzieckiem. Jeżeli np. podkreślamy ciągle braki i niedociągnięcia 

naszego syna lub córki, to prawdopodobnie zniszczymy jego wiarę we własne siły  

i jakąkolwiek chęć poprawy (może być apatyczne, lub nadrabiać przesadną 

fanfaronadą, albo za wszelką cenę chce znaleźć uznanie w oczach rówieśników), jeżeli 

karaliśmy surowo za wszystko, to młody człowiek zacznie ukrywać swoje sprawy i 

okłamywać  

w obawie przed karą… 

 

MŁODZI POTRZEBUJĄ MIŁOŚCI I AKCEPTACJI 

 zaakceptuj dziecko takim jakie jest  

 okazuj mu szacunek i miłość 

 poświęcaj mu swój czas i uwagę 

 stwórz mu możliwość wyboru 

 bądź szczery w wyrażaniu własnych uczuć 

 świętuj razem z nim jego sukcesy 

 uważnie wsłuchuj się w to co przeżywa, łącznie z bólem i złością 

 dostrzegaj gdy robi coś dobrze 



 nagradzaj wysiłek zmierzający do osiągnięcia jakiegoś celu, a nie tylko same 

osiągnięcia 

 

 

MAMO, TATO! 
KAŻDY POTRZEBUJE MIŁOŚCI 

I AKCEPTACJI 
 

 

 NIE BIJ!  NIE SZARP! 

 NIE KRZYCZ! 

 NIE WYŚMIEWAJ! 

 NIE PONIŻAJ!  NIE OCENIAJ! 
 

 

PRZYKRE SŁOWA ZADAJĄ BÓL I CIERPIENIE!!! 

SPRAWIAJĄ, ŻE CZUJEMY SIĘ NIECHCIANI, 

NIEPOTRZEBNI I NIEKOCHANI 
 

 

Czasami bywasz : 

 Zmęczony 

 Zmartwiony 

 Przerażony 

 Zajęty 

 Nieszczęśliwy 

 

Może się zdarzyć, że zachowasz się bezmyślnie albo nawet 

okrutnie, powiesz coś czego nie chciałeś powiedzieć…. 

 

   NIE BÓJ SIĘ WTEDY PRZEPROSIĆ 
 

 

 

 



Opracowanie: psycholog Maria Kotarba 


