
Jak rodzic może wesprzeć swoje dziecko w procesie terapii? 

1. Fakt podjęcia przez dziecko terapii wymaga dokładnego przemyślenia i omówienia z terapeutą. 

Upewnienia się, że terapia jest w tym momencie najbardziej dostosowaną do potrzeb dziecka 

formą wsparcia, a ono samo ma wystarczający poziom motywacji do jej realizowania. 

Wskazane jest przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, lekarskiej 

i wykonanie niezbędnych badań, które pomogę odpowiedzieć na te pytania. Może warto 

rozważyć inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest ich wiele. To bardzo 

niekorzystna sytuacja dla rozwoju dziecka, gdy ma ono w swoim doświadczeniu fakt bycia w 

wielu terapiach z różnymi terapeutami. 

2. Zanim dziecko rozpocznie terapię nie należy się bać zadawania terapeucie pytań. Ważne 

pytania to: jakie terapeuta ma wyksztalcenie, w jakim nurcie psychologicznym pracuje, jakie 

ma doświadczenie w pracy z dziećmi, jak wygląda sesja terapeutyczna. Pytać o postawioną 

przez terapeutę diagnozę dziecka, jak terapeuta widzi jego funkcjonowanie, jakie obszary jego 

rozwoju wymagają wsparcia i jakie będą cele terapeutyczne terapii. 

3. Warto omówić z terapeutą dokładnie kontrakt terapeutyczny i poznać zasady settingu, a więc 

częstotliwości spotkań, miejsca, czasu trwania terapii itp. 

4. Należy przygotować dziecko do udziału w pierwszej sesji terapeutycznej. Dotrzeć do uczuć, 

myśli, obaw, fantazji na temat jego udziału w terapii. Porozmawiać o celach terapii z punktu 

widzenia dziecka i własnych oczekiwaniach. 

5. Jeśli zachodzi taka potrzeba warto podjąć zobowiązanie osobistego rozwoju np. w ramach 

zajęć edukacyjno-rozwojowych dla rodziców, udziału w terapii własnej, udziału w sesjach 

terapii rodzinnej. Można tu skorzystać z podpowiedzi terapeuty. Takie działania sprawia, że 

dziecko nie poczuje się delegowane do terapii, a będzie miało poczucie, ze to wspólna sprawa 

całej rodziny. 

6. Należy opracować z dzieckiem plan organizacyjny korzystania z terapii: gdzie się ona odbędzie, 

o której godzinie, jaki będzie czas jej trwania, kto będzie je dowoził na sesję. 

7. Zaleca się przychodzenie na sesję wystarczająco wcześnie, aby dziecko mogło się do niej 

przygotować: zjeść coś i napić się, skorzystać z toalety, wyciszyć się trochę. Na sesjach 

obowiązuje zakaz picia i jedzenia. Dziecko nie może też przynosić telefonu komórkowego. 

8. Warto zorganizować swój czas tak, aby w czasie sesji rodzic mógł czekać na dziecko 

w palcówce, w której się ona odbywa (jeśli jest to możliwe)  . 

9. Należy dbać o punktualność i systematyczne przychodzenie na sesje. Zwykle dwie 

nieusprawiedliwione z rzędu nieobecności na sesji mogą być powodem do zakończenia terapii.  

10. Po zakończeniu sesji wskazane jest aktywnie słuchać tego, czym dzieli się dziecko. Towarzyszyć 

mu w przeżywaniu i akceptować jego uczucia. Po prostu być z nim. Trudne emocje, czy spadek 

nastroju po sesji to nieodłączny element terapii. Zmiana rodzi się w bólu. Choć bywa różnie.  

Niektóre dzieci po sesji reagują obniżeniem nastroju, a inne stają się pobudzone, niespokojne, 

rozkojarzone. Dobrze jest wówczas starać się je wyciszyć, zadbać o to, aby nie robiły krzywdy 

sobie, innym osobom ani nie niszczyły rzeczy. Nie wolno dopuszczać do odreagowania dziecka 

na rodzicu. Dziecko nie może nikogo kopać, popychać, brzydko się odzywać. Należy stawiać 

granice i zachęcać je  do wyrażania uczuć werbalnie. 

11. Dobrze jest unikać dawania rad, zaprzeczać uczuciom, szukać rozwiązań. Naturalne jest, że 

cierpimy, kiedy cierpi nasze dziecko. Starajmy się wytrzymywać dyskomfort, który pojawia się 

w takiej sytuacji i potrzebę jego natychmiastowego rozładownia. Nie opowiadajmy się po 

żadnej ze stron terapii. Zachęcajmy dziecko do wnoszenia trudnych treści, o których mówi, na 

kolejnej sesji z terapeutą.  



12. Nie każde dziecko ma potrzebę dzielenia się tym, co działo się na sesji. Ważne, by czuło, że ma 

zgodę rodzica na zachowanie treści sesji dla siebie. 

13. Nie należy rekompensować dziecku trudu bycia w terapii. Po sesji, w nagrodę, nie zabierać go 

na dobre jedzenie, nie robić prezentów, nie chwalić go niepotrzebnie. Utrudni mu to proces 

uwewnętrzniania treści, nad którymi pracował na sesji. 

14. Po sesji dobrze jest wracać bezpośrednio do domu, gdzie warto dać dziecku przestrzeń, 

w której będzie mogło znaleźć odosobnienie i pobyć z samym sobą. Zachęcajmy go do tego. 

Reguluje w ten sposób swoje emocje. Uszanujmy jego potrzeby. 

15. Starajmy się zaufać doświadczeniu terapeuty, ale sprawdzajmy, jeśli wydaje nam się, że coś 

w relacji dziecka z terapeutą idzie nie tak. 

16. Wzmacniajmy u dziecka postawę działania w służbie terapii. Zachęcajmy do podejmowania 

działań przybliżających je do osiągania celów terapii. 

17. Zachęcajmy dziecko do większego rozumienia siebie, zwiększania refleksyjności na temat 

funkcjonowania swojego i innych osób z jego otoczenia. Pytajmy, jak rozumie, to, co mówi, co 

chce przez to powiedzieć, co to dla niego znaczy, w jaki sposób doszedł do takich wniosków, 

poprośmy, by przedstawiło to na przykładzie. 

18. Zniechęcajmy dziecko do rozgrywania emocji w działaniu, a zachęcajmy do reflektowania nad 

tym, czego doświadcza.  

19. Jeśli to, co dzieje się z dzieckiem na skutek terapii, budzi nasz niepokój, mamy dylematy, bądź 

nie widzimy efektów pracy terapeutycznej, umówmy się na spotkanie z terapeutą. 

Poinformujmy o tym fakcie dziecko i zapewnijmy, że spotkanie dotyczyć będzie nas, a nie jego.  

20. Nie przystawajmy z łatwością na propozycję porzucenia przez dziecko terapii. Omówmy to 

dokładnie z terapeutą, szukajmy wspólnie z udziałem dziecka sposobów rozwiązania impasu 

w terapii.  

21. Jeśli zapadnie decyzja o przerwaniu terapii dopilnujmy, aby domknął się ten proces. 

Zachęcajmy dziecko do omówienia tego z terapeutą i pożegnania się z nim, jeśli taka będzie 

ostateczna decyzja. Pod żadnym pozorem nie zgadzajmy się na porzucenie terapii. Jest to 

bardzo niekorzystne dla dziecka. Takie pożegnanie może odbyć się również z udziałem rodzica. 

Dajmy dziecku przeżyć emocje związane z całą tą sytuacją. Dajmy też sobie czas na przeżycie 

utraty nadziei pokładanej w terapii.  

22. Wstrzymajmy się z szukaniem dla dziecka nowego terapeuty od razu po zakończeniu procesu 

terapii. Rozmawiajmy z nim o tym, co się zdarzyło, z czego to wynikało, jak on to rozumie. 

Wyciągnijmy z tego doświadczenia wnioski na przyszłość. Może warto rozważyć przerwę 

w terapii lub poszukać wspólnie innych form wsparcia. Tu przydać się mogą podpowiedzi 

terapeuty w tym względzie. 
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