
Jak przetrwać z nastolatkiem? 
Bycie rodzicem nastolatka to trudne zadanie. Twoje dziecko chce być coraz bardziej 
niezależne. Żąda zgody na późne powroty do domu, na możliwość uczestnictwa w 
całonocnych imprezach, na samodzielne wyjazdy na wakacje. Buntuje się, gdy chcesz 
postawić mu granice, wyegzekwować wykonywanie domowych czy szkolnych 
obowiązków, gdy się na coś nie zgadzasz. Uważa, że lepiej wie, co jest dla niego dobre, 
nie dopuszcza cię do swojego życia, nie chce opowiadać, co robi, z kim spędza czas, a na 
dodatek mówi że nie znasz życia, że jesteś z innej epoki. Przekonuje Cię, że doskonale 
wie, co jest dla niego dobre i samo chce podejmować decyzje dotyczące swojego życia. 
Coś ci to przypomina? znasz to? 

10 wskazówek dla rodziców, jak pomóc sobie przetrwać okres dorastania dziecka! 
1.Sam też byłeś nastolatkiem! 

Przypomnij sobie, jak się zachowywałeś, jak się czułeś, co było dla ciebie ważne, 
jak układały się twoje relacje z rodzicami. Jeśli Twoim rodzicom- i wielu 
pokoleniom rodziców przed nimi- udało się przetrwać dorastanie dzieci, 
prawdopodobnie i Tobie się uda 

2.Dowiedz się więcej! 
Przeczytaj choć jedną książkę na temat specyfiki tego okresu rozwojowego, szans 
izagrożeń, jakie się z nimi wiążą, typowych zachowań nastolatków i sposobów 
radzenia sobie z nimi. 

3.Wdrażaj to, czego się dowiedziałeś! 
Sama lektura nie wystarczy. Nabytą wiedzę trzeba przełożyć na codzienne 
zachowania  
i sposoby reagowania. Jeśli masz poczucie, że to, co robisz, nie przynosi 
oczekiwanych rezultatów, spróbuj czegoś innego. Naucz sięlepiej radzić ze swoimi 
emocjami, wypróbuj nowe sposoby komunikacji, przeanalizuj swoje reakcje i 
zastanów się skąd się biorą. 

4.Nadal masz wpływ! 
Chociaż przeciętny nastolatek raczej się do tego nie przyznaje, rodzice wciąż 
wywierają na niego duży wpływ. Pamiętaj o tym, rozmawiając z dzieckiem i 
wspierając je w rozwiązywaniu problemów. Nie zapomnij, że jesteś wzorcem, a 
dziecko uczy się wielu zachowańi sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
od Ciebie. 

5.Pozwól dziecku dorosnąć! 
Przecież nie chcesz go niańczyć do czterdziestki! To właśnie w okresie dorastania 
Twoje dziecko ma się nauczyć podejmowania samodzielnych decyzji i 
dokonywania wyborów. Nie kontroluj nadmiernie, pozostaw przestrzeń i pozwól 
popełniać błędy i ponosić ich konsekwencje. Niech nastolatek czuje, że ma wpływ 
na panujące w domu zasady. Rozmawiajcie o nich. Jednocześnie stawiaj jasno 
granice i wyciągaj konsekwencje, jeśli dziecko je przekracza. 

6.Nie tocz wojen o wszystko! 



Zastanów się, jakie sprawy są dla Ciebie najważniejsze, jaki jest Twój system 
wartości. Nie wytaczaj ciężkiej artylerii przeciwko dziecku w sprawach, które nie są 
tego warte. Co takiego się stanie, jeśli dziecko wypróbuje nowa fryzurę, czy 
założy ekstrawaganckie ubranie. 
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