
Relacja rodzice-dziecko w okresie dorastania. 

 

Relacje dzieci z rodzicami zakładają ich wzajemne komunikowanie się.  Najczęściej problemy w 

komunikacji zaczynają się od nieumiejętności słuchania.  Brak komunikacji miedzy rodzicami a ich 

dorastającymi dziećmi, sprzyja narastaniu nieporozumień i wzajemnych pretensji, które mogą 

przybrać formę „konfliktu pokoleń".  

Wydawnictwa zwarte: 

 

1.Bliskość w rodzinie: więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości / red. nauk. Barbara Tryjarska; 

[aut. Szymon Chrząstowski et al.]. - Warszawa: "Scholar", 2010. - 276 s. : il. ; 24 cm. 

 

2.Coaching rodzicielski: jak pomóc swojemu dziecku rozwinąć skrzydła i w pełni realizować jego 

potencjał /David Miskimin, Jack Stewart ; przekł. Marzena Sobczak. - Warszawa: Wydawnictwo 

Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica",2011. - 230 s. : il. ; 24 cm. 

 

3.Czy dorastanie musi być trudne? /Lucyna Bakiera. -Warszawa: "Scholar",cop. 2009. - 158, [2] s. :il., 

wykr. ;24 cm. 

 

4.Dialog źródłem wychowania w rodzinie /Władysław Kądziołka. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 

2012. - 486 s. : il. ; 24 cm. 

 

5.Dojrzewanie, czyli jak pozwolić odejść i pozostać wsparciem / Jan-Uwe Rogge;  przeł. Agnieszka 

Kalińska. - Kielce: „Jedność”, 2005. - 235, [1] s. ; 21 cm 

 

6.Dziecko i dorosły w rozmowie : doświadczanie komunikacji: odniesienia komunikacyjne / Eugenia 

Rostańska. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010. - 283, [1] s. ; 24 cm 

 

7.Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły / Adele Faber i Elaine 

Mazlish; tł. Mariola Więznowska, Beata Horosiewicz; z posłowiem "Nowe pokolenie" Joanny Faber; 

[suplement "Doświadczenia rodziców polskich" napisała Zofia Śpiewak].Wyd. nowe poszerzone. - 

Poznań: "Media Rodzina",cop. 2013. - 429, [2] s. : il. ; 21 cm. 

 

8.Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole /Adele Faber, Elaine Mazlish; przy współpr. 

Lisy Nyberg oraz Rosalyn Anstine Templeton; przeł. Beata Horosiewicz. – Poznań : Harbor Point 

Media Rodzina, [2012]. - 222, [1] s. : il. ; 21 cm. 

 

9.Jak mówić, by nas słuchano: psychologia pozytywnej komunikacji / Iwona Majewska-Opiełka. - 

Gdańsk; Sopot :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - 171 s. ; 17 cm. 

 

10.Jak wspierać dziecko w rozwoju: podręcznik psychoanalizy dla rodziców / Erna Furman; przeł. 

Elżbieta Bohomolec, Ewa Modzelewska-Kossowska i Sławomir Sikora. - Wyd. 2. - Warszawa: Jacek 

Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007. - 459, [1] s. ;20 cm. 

 

11.Konflikty rodzice - dzieci :dramat czy szansa? /Andrzej Olubiński. - Toruń :Wydawnictwo Adam 

Marszałek,cop.2001. - 133 s. : wykr. ; 24 cm. 

 

12.Lekcje wychowawcze w gimnazjum/Krzysztof Zajączkowski.- Kielce:"Jedność",2003. - 111 

s, ;23 cm. Lekcje wychowawcze w gimnazjum / Krzysztof Zajączkowski.- Kielce :"Jedność",2003. - 

111 s, ;23 cm. 

 

13.Miłość na odległość: modele życia w epoce globalnej / Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim; 

tł. Michał Sutowski. - Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 292 s. ;21 cm. 



 

14.Nastolatki i rodzice: 10 kroków ku lepszym relacjom/Roger McIntrie; tł. Marta Łuczak - 

Warszawa: K.E. Liber, 2004. - 227, [1] s. ; 21 cm 

 

15.Odpowiedzialni rodzice: z doświadczeń psychologa / Małgorzata Kościelska. - Kraków :"Impuls", 

2011. - 115 s. ; 24 cm. 

 

16.Opór wobec szkoły: dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu: studium socjopedagogiczne 

/Ewa Bilińska-Suchanek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2011. - 286, [1] s. : il. ;2 4 cm +1 dysk 

optyczny (CD-ROM). 

 

17.Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie społeczne jedynaków / Agnieszka Bochniarz. - Lublin: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 174 s. : il. ; 24 cm. 

 

18.Psychologia dorastania: zmiany rozwojowe w dobie globalizacji/Anna Oleszkowicz, Alicja 

Senejko. - Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 297 s. ; 24 cm. 

 

19.Psychologia rodziny: teoria i badania / Mieczysław Plopa. - Wyd. [5]. - Kraków :"Impuls",2011. 

- 452 s. : il. ; 25 cm. 

 

20.Psychologia rozwoju człowieka. - [T. 2], Charakterystyka okresów życia człowieka/red. nauk. 

Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Wyd. 3-6 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 2010. - 303, [1] s. :fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm. 

 

21.Relacje osobowe / Marian Wolicki. - Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. 

- 119 s. ; 21 cm 

 

22.Relacje w rodzinie a szkoła: krótki przewodnik psychologiczny/Jarosław Jagieła. -  

Kraków :"Rubikon", 2007. - 141 s. ; 19 cm. 

 

23.Rodzice a nastolatki / Stephen Fischer ; tł. Piotr Domański. - Wrocław: „Astrum”, 1997. - 128, [8] 

s. ; 21 cm 

 

24.Rodzina i ty: fenomenologia wiązania / Katarzyna Termińska. - Warszawa :"Eneteia",2008. - 225, 

[2] s. ; 21 cm. 

 

25.Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania. / red. nauk. Bożena Muchacka. - 

Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008.. - 422, [1] s. : il. ; 21 cm 

 

26.Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego: studium teoretyczno-empiryczne / Ewa 

Bochno; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków :"Impuls", 2004. - 208, [3] s. : wykr. ; 23 cm. 

 

27.Sieroctwo i osamotnienie: pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny/Teresa Ewa 

Olearczyk. - Kraków: Wydawnictwo WAM: "Ignatianum",2007. - 291 s. : il. ; 24 cm. 

 

28.Skok za burtę czyli jak nie popełnić tragicznych w skutkach błędów wychowawczych /Michael 

Pearl;  przeł. Grzegorz Ciecieląg. - Warszawa: „Vocatio”, cop. 2011. - 118, [1] s. ; 20 cm Skok za 

burtę czyli jak nie popełnić tragicznych w skutkach błędów wychowawczych / Michael Pearl;  przeł. 

Grzegorz Ciecieląg. - Warszawa: „Vocatio”, cop. 2011. - 118, [1] s. ; 20 cm 

 

29.Sposób na trudne dziecko :[przyjazna terapia behawioralna] /Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula. 

- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - 359 s. : il. ; 24 cm. 



 

30.Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami / Michał Grygielski. - Lublin: 

Towarzystwo Naukowe KUL, 1994. - 193 s. : tabl. ; 24 cm. 

 

31.Sztuka rozmawiania z dziećmi; jak opowiadać, wyjaśniać, upominać...? : poradnik dla rodziców i 

wychowawców / Daniela Liebich; przeł. z niem. Ryszard Zajączkowski. -  Kielce : „Jedność”, 2003. 

- 144 s. ; 21 cm 

 

32.Tak, twój nastolatek jest szalony!/ Michael J. Bradley; przeł. Dorota Gaul, Robert. - Poznań: 

"Rebis", 2004. - 428 s. ; 21 cm. 

 

33.Wychowanie bez nagród i kar: rodzicielstwo bezwarunkowe/Alfie Kohn; przeł. z jęz. ang. 

Bogumiła Malarecka. - Podkowa Leśna :Wydawnictwo MiND,cop. 2013. - 268, [4] s. ; 21 cm. 

 

34.Wychowanie: najtrudniejsza ze sztuk pięknych/ Elżbieta Chlebowska. - Gliwice:"Helion", cop. 

2014. - 216 s. ; 21 cm. 

 

35.Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci: twoja droga do szczęśliwszej rodziny/Adele Faber , Elaine 

Mazlish; przeł.[z ang.] Beata Rumatowska . - Wyd. 3. - Poznań :"Media Rodzina of Poznań", 1998. 

- 218,[1] s. : il., rys. ;21 cm. 

 

36.Wzajemne relacje rodzice – dzieci; Matka – dziewczyna do wszystkiego? / Ulrich Beer; [przeł. 

Magdalena Nelke, Magdalena Jatowska]. - Warszawa: Wydawnictwo „BestPress”, 2005.- 104 s. ;         

21 cm 

 

37.Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina. 

- Warszawa: „Difin”, 2011. - 223 s. : il. ; 24 cm. 

 

38.Wychowanie dziecka / Krzysztof Zajdel. - Gdańsk:"Harmonia",2010. - 167 s. ; 21 cm. 

 

39.Zbuntowany nastolatek: 10 kroków do rozwiązania problemów i odbudowy relacji /Russell A. 

Barkley, Arthur L. Robin, Christine M. Benton; [tł. Marta Czub]. - Gliwice:"Helion", cop. 2010. - 

367 s. ; 24 cm. 

 

 

Artykuły z czasopism: 

 

1.Akceptacja i niezwykła wartość rozmowy/ Katarzyna Brońska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, 

s. 50-51 

  

2."Brzydkie" słowa / Maria Mojzesowicz // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 6, s. 8-9  

 

3.Dialog versus monolog: jak podtrzymywać kontakt wzrokowy z dzieckiem głuchym / Piotr 

Tomaszewski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 3, s. 43-56 

4.Fenomen ojcostwa / Marta Borowiec // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 2, s. 23-27  

 

5.Funkcjonowanie językowo-kulturowe osób niesłyszących w słyszącym społeczeństwie / . - 

Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 3, s. 192-200 

6.Integrowanie oddziaływań wychowawczych / Marta Nowak // Przedszkolak i Uczeń. - 2001, nr 4, 

s. 13-14  

*Formy współpracy przedszkola z rodzicami.  



 

7.Jak mówić językiem akceptacji / Violetta Kruczkowska // Przegląd Oświatowy. - 2012, nr 5, s. 19  

 

8.Jak odmawiać łagodnie, stanowczo i bez lęku / Agnieszka Kozak // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 

19-23 

9.Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach?/ Małgorzata Stępień-Nycz // Wychowanie w Przedszkolu. - 

2012, nr 11, s. 5-10 

10.Jak skłonić rodziców, aby pomogli swojemu dziecku? / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 

2011, nr 29, s. 21-23  

 

11.Jak żyć? Wiedza zdobywana przez pytania dziecięce / Maria Ligęza // Wychowanie w 

Przedszkolu. - 2010, nr 8, s. 4-9  

 

12.Komunikacja w rodzinie ujmowanej jako system w relacji rodzice-dzieci / Barbara Harwas-

Napierała . - Bibliogr. // Roczniki Socjologii Rodziny. - T. 17 (2006), s. 221-233  

 

13.Komunikacja z nastolatkiem / Violetta Kruczkowska // Wychowawca. - 2012, nr 7-8, s. 28-29  

 

14.Metoda Video Home Training (VHT) i jej zastosowanie w pracy z rodziną z dzieckiem 

niepełnosprawnym: (opis przypadku) / Katarzyna Kwiatkowska. - Bibliogr. // Rewalidacja. - 2000, 

nr 1, s. 5-12  

 

15.Mówić, aby słuchały - słuchać, gdy mówią (porady dla rodziców) / Hanna Pawliczak, Renata 

Wesołowska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 3 

16.O komunikowaniu się dorosłych z małym dzieckiem / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w 

Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 5-11 

17.O sztuce porozumiewania się / Maria Mendel // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 74-75  

 

18.O trzech źródłach i podstawach poznawania aktywności psychicznej i rozwoju dziecka / Stefan 

19."Sposób na trudnego Alcybiadesa" " czyli kilka słów o roli inteligencji emocjonalnej w klasie / 

Zuzanna Taraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12-14  

 

20.Szkoła miejscem oddziaływań wychowawczych nauczycieli wspieranych przez rodziców / 

Barbara Lulek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 3-4, s. 6-12 

21.Szuman // Wychowanie w Przedszkolu 2008, nr 10, s. 7-12  

Porozumiewanie się dorosłego z dzieckiem / Andrzej Twardowski. - Bibliogr. // Wychowanie w 

Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 5-12 

  

22.Partnerzy wychowania / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 32-39 

  

23.Praca metodą VIT z rodziną dziecka z czterokończynowym porażeniem mózgowym / Jolanta 

Żoga // Rewalidacja. - 2004, nr 1, s. 22-29 

  

24.Podstawowe potrzeby zaspokajane w rodzinie / Maria Florczak // Wszystko dla Szkoły. - 2007, 

nr 12, s. 6-7 



25.Porozumiewanie się rodziców i dzieci. Ujęcie socjolingwistyczne / Zdzisław Aleksander // 

Edukacja i Dialog. - 1997, nr 7, s. 99-104  

 

26.Program terapii interakcji: rodzic - dziecko / Teresa Kaczmarek, Małgorzata Dąbrowska, Zofia 

Pakuła. - Bibliogr // Rewalidacja. - 1997, nr 2, s. 20-33 

27.Projekt wspierania dzieci i młodzieży ROŚNIJ WYSOKO / Sabina Syroka, Małgorzata 

Zacharjasz, Elżbieta Gzegzuła // Niezbędnik pedagoga, psychologa, wychowawcy. - 2009, nr 3, s. 

30-48  

*Artykuł zawiera zbiór konspektów dla rodziców oraz scenariusz zajęć dla nauczycieli szkoły 

podstawowej i gimnazjum, stanowiący fragment projektu "Rośnij wysoko", opracowanego w 

ramach programu "Wspierać i być wspieranym"  

 

28.Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Małgorzata Falkiewicz-Szult // 

Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 3-8  

 

29.Przejawy agresywnych zachowań wśród dorosłych i dzieci: przykłady zabaw i ćwiczeń 

interakcyjnych / Iwona Hanna Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 17-18  

 

30.Przyswajanie języka migowego przez dziecko głuche rodziców głuchych / Piotr Tomaszewski. - 

Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. - T. 46, nr 1 (2003), s. 101-128 

  

31.Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej / Joanna Frąckiewicz. - 

Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 260-268  

 

32.Sztuka słuchania / Janina Jankowska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 71-79  

 

33.Temat: Warsztaty dla uczniów: "Ja - moi najbliżsi" / Marlena Działabij-Drupka // Głos 

Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s. 44-47  

*Trzygodzinny warsztat wychowawczy dla uczniów w wieku 11-13 lat na temat skutecznej 

komunikacji w relacjach z najbliższymi 

34.Wspólne rozwiązujmy problemy uczniów / Ewa Stojak-Ślęczek // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 

22-23  

*Działania wychowawcze na godzinie wychowawczej: rozwiazywanie problemów - wagary, 

agresja, relacja z rodzicami 

35.Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacyjnym dziecka / Ewa Szymańska // Kultura i 

Edukacja. - 2008, nr 1, s. 156-175 

36.Wychowanie dziecka głuchego przez rodziców słyszących i niesłyszących / Beata Boksa // 

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 46-48  

 

37.Wyjątkowe rodzicielstwo / Agnieszka Zygmunt // Wychowawca. - 2013, nr 1, s. 22-23  

*Warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych  

 

38.Zalety dobrej komunikacji w rodzinie / Katarzyna Wojtczak // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, 

s. 26-30  

  

39.Zasady porozumiewania się z dorastającym dzieckiem / Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 

2013, nr 6, wkł. "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. 1-3  

 



40.Zastosowanie narzędzi myślowych TOC w rozwiązywaniu problemów wychowawczych / 

Małgorzata Gasik // Meritum. - 2012, nr 1, s. 19-22  

*TOC (ang. theory of constrains) - teoria ograniczeń  

 

41.Zmiany w strukturze rodzin i łatwości rozmów z rodzicami młodzieży 11-15-letniej w Polsce w 

latach 1994-2006 / Izabela Tabak, Joanna Mazur, Barbara Woynarowska . - Bibliogr. // Psychologia. 

Edukacja i Społeczeństwo. - T. 4, nr 4 (2007), s. 331-342  

 

 

 

Oprac. Elżbieta Trojan, Katarzyna Hermasz 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


