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Każdy z nas, rodziców marzy o dobrej przyszłości dla swojego dziecka. Chcielibyśmy, aby 

nasze pociechy były zdrowe, pogodne, radosne, otwarte na świat i na ludzi, żeby potrafiły być 

twórcze i umiały radzić sobie z problemami, żeby dobrze się uczyły, a później realizowały 

swoje zdolności i marzenia w życiu dorosłym. Jak to zrobić? 

Wszyscy byliśmy dziećmi, których rodzice chcieli wychowywać jak najlepiej, stosując 

różnorodne metody wychowawcze: od surowego autokratyzmu poprzez nadmierną 

opiekuńczość aż po tak zwane „wychowanie bezstresowe”. Dzisiaj część znas wychowuje 

pociechy świadomie inaczej, nie chcąc powielać błędów rodziców lub wręcz odwrotnie, 

przenosi te wzorce na swoje dzieci w myśl zasady „mój ojciec tak robił i wyrosłem  

na porządnego człowieka”. 

Współczesne wychowanie jednak jest już inne, otwarte na zmiany i doskonalenie. Rodzice  

są bardziej samokrytyczni i poszukujący porad, chętni do dzielenia się obawami  

i wątpliwościami. Większość z nas przyznaje swoim dzieciom prawo do rozwoju osobowości, 

pomaga w kształtowaniu zdolności. Chcemy wychowywać bez surowego karania, bez strachu 

i zastraszania. Zapewniamy dzieciom coraz większy materialny dobrobyt, stosujemy coraz 

więcej zachęt, wszystkiego więcej niż my doświadczyliśmy. Wiele wykształconych matek 

porzuca swoje zawodowe kariery po to, by jak najwięcej czasu być z dziećmi, inne pracując 

zawodowo, jak Tytanki, próbują pogodzić wszystkie obowiązki.Tak wiele zaangażowania  

a mimo to zdarzają się porażki. Szukając pomocy sięgamy po literaturę fachową i często 

czujemy się zagubieni próbując dostosować teorię w praktyce – co jest wyzwaniem, 

zwłaszcza, że co autor to trochę inna koncepcja. Wszystko to zwiększa naszą niepewność,  

a musimy pamiętać, że nasza niepewność odbija się na postępowaniu z dziećmi. Kiedy 

rodzice sami dobrze nie wiedzą czego chcą i obawiają się konsekwentnego działania „rządy” 

przejmują dzieci. Obojętnie czy mają kilka miesięcy czy kilka lub kilkanaście lat. 

Wychowanie dzieci jest trudnym i odpowiedzialnym zadaniem jednak może być najbardziej 

radosnym, twórczym i satysfakcjonującym byciem z dzieckiem. Wszyscy kochamy nasze 

dzieci, lecz oprócz miłości i dobrego przykładu dzieci potrzebują:  

- pełnej akceptacji swojej osoby, choć niekoniecznie swojego zachowania 

- samodzielności w działaniu, która im zapewni poczucie własnej wartości 

- jasnych zasad i reguł, które dadzą im poczucie bezpieczeństwa 
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- „spontanicznej uwagi”, która uchroni nas przed koncentrowaniem się na niepożądanych 

zachowaniach dzieci, często wywołanych po prostu chęcią zwrócenia na siebie uwagi.  

Potrzeba bezpieczeństwa, w każdym wieku dziecka zaspokajana jest wówczas, gdy dziecko 

postrzega i odczuwa świat wokół siebie jako przyjazny, uporządkowany i przewidywalny. 

Dziecko czuje się bezpieczne gdy ma jasno określone granice i „reguły gry”, wie  

co mu wolno a czego nie. Przewidywalność oznacza między innymi, że w rodzinie jest jasno 

określona hierarchia wartości, istnieje stabilność zasad, a także to, że można przewidzieć 

sekwencje wydarzeń i zachowań poszczególnych członków rodziny. Uczymy dzieci norm  

i reguł poprzez egzekwowanie wymagań, pozwolenie na poniesienie konsekwencji przez 

dziecko własnych zachowań i przez pokazywanie praw rządzących światem fizycznym  

i społecznym. Reguł dziecko zaczyna się uczyć już w wieku niemowlęcym. W jaki sposób? 

Poprzez powtarzalność sytuacjii umiejętność obserwacji. Dzieci w drugim i trzecim roku 

życia nadal nie rozumieją co jest dobre, a co złe. Mogą jednak obserwować powtarzające się 

reakcje rodziców na swoje zachowanie i wyciągać wnioski. Na przykład: „kiedy wyrwę 

innemu dziecku jakąś zabawkę to mogę ją zatrzymać” lub „kiedy wyrwę innemu dziecku 

jakąś zabawkę to mama odbierze mi ją i odda właścicielowi”, „kiedy nie tknę obiadu, zamiast 

tego dostanę budyń czekoladowy” lub „kiedy nie tknę obiadu, muszę czekać na następny 

posiłek”, „jeżeli rzucę się na ziemię i będę krzyczeć, natychmiast dostaję to, czego chcę” lub 

„kiedy rzucę się na ziemię i krzyczę, mama natychmiast wychodzi z pokoju” (za: A. Kast – 

Zahn „Każde dziecko może nauczyć się reguł”). We wszystkich tych sytuacjach dziecko uczy 

się poprzez powtarzalność sytuacji i odpowiednio do tego dostosowuje swoje zachowanie. 

Uczy się też ponosić konsekwencje swoich zachowań. Nie podałam tu przykładów złych 

reakcji rodziców na zachowanie dzieci w postaci krzyku, klapsów czy innych nieadekwatnych 

kar ponieważ są nieskuteczne i niczego nie uczą. W zdrowych rodzinach istnieją rozsądne 

ograniczenia i jasne, czytelne zasady, w niezdrowych rodzinach panuje chaos lub skrajna 

surowość. Stały, ale elastyczny system granic sprzyja wychowaniu dziecka, które  

ma poczucie bezpieczeństwa, jest asertywne i potrafi czerpać satysfakcję z kontaktów  

z ludźmi. Brak granic powoduje kłopoty w kontaktach z innymi ludźmi, przyjmowanie roli 

agresora lub ofiary oraz poczucie zagrożenia. 

Pamiętajmy, że uczenie norm i reguł to tylko jeden z aspektów wychowania. Prawidłowa 

relacja rodzicielska powinna zawierać w sobie dwa aspekty. Tym drugim jest miłość, 

akceptacja i szacunek dla dziecka okazywane poprzez obdarzanie zaufaniem (czyli 
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pozwalanie na samodzielność), poświęcanie dziecku czasu i uwagi, dostrzeganie jego starań  

i mocnych stron, szacunek dla jego uczuć i potrzeb oraz akceptację dla trudności i ograniczeń 

dziecka. 

Ewa Witkoś 

 

 

 


