
 1 

Porady pedagoga szkolnego 

 

DRODZY RODZICE! 

 Państwa dziecko jest już nastolatkiem, jest w trudnym okresie dorastania, 

dlatego bardzo podatne jest na podejmowanie wielu zachowań ryzykownych, 

czasami destrukcyjnych. Ważne jest, by chronić swoje dziecko przed 

zagrożeniami i w porę odpowiednio  reagować.  

Każde dziecko jest jedyne w swoim rodzaju, dlatego to od nas dorosłych – 

rodziców i wychowawców - w dużej mierze zależy Jego wychowanie.  

Dziecko dorastające w atmosferze miłości i zrozumienia, mające poczucie 

bezpieczeństwa i  wsparcia dorosłych, w mniejszym stopniu jest narażone na 

czynniki ryzyka. 

Stwarzajcie zatem Państwo swojemu nastolatkowi warunki, które umożliwią 

rozwój zdolności do bycia dorosłym i odpowiedzialnym człowiekiem! 

                                           

Rodzaje zagrożeń współczesnej młodzieży 

oraz ich najczęstsze przyczyny: 

  

Rodzaje zagrożeń współczesnej 

młodzieży 

Najczęstsze przyczyny 

 

 

   Wulgaryzmy,  

   brak kultury osobistej  

 Chęć zwrócenia na siebie uwagi, chęć              

zaimponowania innym 

 Wyraz buntu, manifestowanie dorosłości, 

 Wzorce w mediach, 

 Wzorce wyniesione z domu, 

 Brak reakcji dorosłych, 

 Solidaryzowanie się z grupą                                           

o podobnych  zainteresowaniach. 

 

 

 Uległość wobec kolegów, chęć zaimponowania 

innym. 
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           Wagary 

 

 Trudności w nauce, strach przed klasówką, 

 Niemożność sprostania  ambicjom rodziców, 

wymaganiom nauczycieli, 

 Brak dyscypliny, 

 Poczucie bezkarności, 

 

         Brak zainteresowania nauką 

 Lenistwo, brak systematyczności, 

 Jednorodny nudny przekaz, 

 Niedostosowanie wymagań  do poziomu 

uczniów, 

 Wpływ rówieśników w klasie, 

 Brak zainteresowania ze strony rodziców, 

 Ucieczka w ciekawsze pomysły, 

 

     Używki 

         

   Narkotyki, dopalacze,  

   alkohol,  palenie papierosów, 

  e- papierosy 

 

 Ciekawość, moda, szpan, 

 Odnalezienie się w grupie, akceptacja 

 Pozowanie na „macho”, gry komputerowe, 

 Nieodpowiednie wzorce,  

 Sposób odreagowania stresu, 

  Podkreślenie swojej dorosłości 

  Uległość wobec presji grupy, 

 Przekora, bunt, nuda, 

 Nieumiejętność radzenia sobie z życiem. 

 

 

     Agresja 

 

 

 Odpowiedź na prowokację, 

 Wpływ środków masowego przekazu, 

 Negatywne wzorce, bezkarność, 

 Chęć zaistnienia w grupie, 

 Chęć dominowania, 

 Odreagowanie stresu, 

  Sposób na załatwienie spraw, 

 Prowokująca postawa dorosłych, 

 Nieumiejętność radzenia sobie z życiem, 

 Moda na agresję, 
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 Brak kontaktu z rodzicami, 

 Zły przykład dorosłych. 

 

  

DROGI RODZICU : 

 

ABY ZAPOBIEC TYM ZACHOWANIOM: 

 Często rozmawiaj ze swoim dzieckiem! 

 Interesuj się Jego życiem! 

 Utrzymuj kontakt ze swoim   dzieckiem. 

 Spróbuj urozmaicić mu czas,  by nie czuł nudy. 

 Doceniaj i chwal za najmniejsze nawet sukcesy (w każdym wieku!),  

by  Twoje dziecko czuło się dowartościowane  i nie  musiało 

szukać  destrukcyjnych metod  zaimponowania rówieśnikom  

 Chroń go przed złymi wzorcami.  PAMIĘTAJ RODZICU, że to Ty 

jesteś jego najbliższym wzorcem! 

 

Rodzicu!  

Spraw,  by Twoje dziecko czuło się kochane i potrzebne!!! 
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