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Jak rozpoznać  
prawdziwy autorytet?  

 



„Dzieciom autorytet jest tak samo niezbędny  
jak uczucie, a wieku młodzieńczym  

staje się nawet jeszcze ważniejszy. Brak 
autorytetu powoduje utratę poczucia 

bezpieczeństwa, wywołuje lęk.”  

 
                                                             Norbert Sillamy  



Czy wychowanie dziecka jest łatwe?  



Czym jest autorytet?  



Autorytet dla dziecka to osoba  

znacząca – pozostająca w dłuższym  

kontakcie emocjonalnym, wywiera  

wpływ z racji roli społecznej  

lub funkcji jaką pełni w życiu dziecka.   



Autorytet staje się wzorem do  

naśladowania i wyznacznikiem  

jak zachowywać  

się w różnych sytuacjach.   

 



Filmik „Obojętny”  

Prosimy o wczucie się w emocje dziecka. 



• Obojętna, wręcz permisywna postawa rodzica  
powoduje u dziecka zniechęcenie, brak motywacji 
do podejmowania nowych działań, brak granic, 
ale przede wszystkim lęk, bezradność oraz złość 
na rodzica.  

 

• Postawa taka jest szkodliwa, burzy poczucie 
bezpieczeństwa.  

 

• Rodzic nie jest autorytetem.   



Filmik „Tyran”  

Prosimy o wczucie się w emocje dziecka. 



• Postawa rodzica do dziecka z pozycji „tyrana” 
wzbudza w dziecku lęk, złość, zachowania 
agresywne i autoagresywne, zachowania 
ucieczkowe i buntownicze.  

 

• Jest to postawa autorytarna i despotyczna. 

 

• Rodzic w tej relacji nie jest autorytetem.   



Filmik „Mistrz”  

Prosimy o wczucie się w emocje dziecka. 



• Rodzic autorytet – mistrz, kieruje dzieckiem 
biorąc pod uwagę jego wolę.  

 
• Pozwala dziecku na samodzielność i wspiera go  

w przypadku porażki. 
 
• Ważne jest stawianie rozsądnych granic  

i konsekwentne postępowanie. 
 
• Mistrz pozwala i wspiera dziecko w nabraniu 

wiary we własne możliwości i umiejętności.  
 
• Rodzic, który jest autorytetem modeluje 

właściwy wzorzec postępowania.   



Trzy postawy rodzicielskie:  

• Rodzic Obojętny  

 

• Rodzic Tyran  

 

• Rodzic Mistrz  



Czego dziecko potrzebuje od rodzica?  

• Miłości  

 

• Jasno określonych zasad  

 

• Konsekwentnego egzekwowania tych zasad  

 

• Nadania wiary w siebie i swój sukces  



Dziecko, które ma dobre relacje  

z rodzicami, oparte na postawie 

autorytetu, ma szansę być samodzielnym, 

wolnym, odpowiedzialnym i szczęśliwym 

człowiekiem, który odnosi sukcesy  

w życiu i jest też dobry dla innych ludzi.  



Strony internetowe, które warto 
odwiedzić:  

• www.autorytet.org 

 

• www.archezja.com 

 

• www.szkoladlarodzicow.eu   

 



„Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od 

nowa, żeby pójść inną drogą i raz jeszcze 

spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na 

stacji złych zdarzeń, złapać 

pociąg ostatni i dojechać do marzeń.” 

 

Jan Paweł II  

 
 

Pamiętajmy, że  



Dziękujemy za uwagę.  


