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Cum să vorbești cu părinții tăi?

 Cu puțină răbdare și consecvenţă, poți să-i 
faci pe ai tăi să te asculte și să țină cont 
de punctul tău de vedere. Iată câteva 
sfaturi pe care poți să le iei în considerare:



Adună-ți ideile.

 Înainte de a porni o discuție cu ai tăi, 
notează-ți pe o hârtie îngrijorările sau
problemele pe care le ai. Vei fi mult mai 
pregătit atunci când îți vei pune ideile în
ordine. Ce vrei de fapt să le transmiţi
părinţilor tăi?

 Actvitate de consiliere: fise - desene
pentru a descoperi emotiile din spatele
discutiei ce va urma. 



Găsește un moment potrivit.

 Alege să discuți cu ai tăi într-un moment în care 
știi că nu va interveni nimic și nu veți fi distrași. 
Evită să porți discuțiile înainte de masă sau
imediat după ce părinții tăi abia au ajuns acasă
de la serviciu. Care e momentul cel mai potrivit
pentru astfel de discuţii în familia voastră?

 Activitate de consiliere: fisa “Familia 
mea”(alegerea momentului potrivit pentru
discutie)



Evită să spui lucruri jignitoare.

 Când discuți cu părinții tăi, încearcă să te 
concentrezi pe momentul prezent. Evită să 
aduci în discuție evenimente trecute 
neplăcute, ele pot deturna discuția într-o 
direcţie care vă răneşte pe amândoi. Cum 
poţi evita să devii furios în timpul discuţiei 
ca să nu fii tentat să îi jigneşti? 





Vorbește despre tine.

 Menține discuția concentrându-te pe tine 
și nevoile tale. Nu este prea folositor să le 
spui despre ce permisiuni sau obiecte au 
primit alți colegi sau prieteni din partea 
părinților lor. Ţie ţi-ar plăcea să fii 
comparat cu alţi tineri? 



Păstrează lucrurile calme.

 Sugerează-le părinților tăi să te lase să-ți
exprimi îngrijorările și nevoile și, mai apoi, 
roagă-i să-ți spună părerea lor fără a 
adopta o atitudine critică. Cum 
reacţionează părinţii tăi la astfel de 
discuţii? 



Fii încrezător.

 Dacă le vorbești părinților tăi deschis, fără
a avea ieșiri temperamentale, le arăți că
ești îndeajuns de matur și poți să fii
resposabil pentru faptele tale. Ai încredere
că solicitările tale sunt rezonabile pentru
vârsta ta? 



Cere feedback.

 Explică-le părinților tăi că părerea lor este 
importantă pentru tine și că discuți deschis 
pentru că ai încredere în ei. Vor fi 
impresionați de faptul că ai venit către ei 
și nu ai ales doar să discuți cu un prieten. 
Simţi că eşti ascultat, înţeles şi sprijinit de 
părinţii tăi? 



Găsește un mediator.

 Dacă nu reușești de niciun fel să porți o 
discuție constructivă cu părinții tăi, 
încearcă să implici o a treia persoană care 
să modereze discuția. Acesta poate fi un 
prieten de familie, o rudă, un profesor de 
încredere sau un consilier școlar. Atunci 
când mai există un adult în încăpere, 
părinții vor fi mai răbdători și mai puțin 
defensivi. Cine poate avea acest rol în 
relaţia cu părinţii tăi?


