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ROLA RODZICA W WYCHOWANIU DZIECKA

Na wstępie będzie tak książkowo  (za wybitną socjolog rodziny Marią Ziemską) – k do zadań rodziców
należy zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, fizycznych, psychicznych i społecznych swoich dzieci oraz dbanie o ich
prawidłowy rozwój a także wychowanie. Rodzice muszą także chronić i uspołeczniać swoje dzieci. Ich rolą jest
również przekazywanie systemu wartości i norm oraz dostarczanie modeli zachowań. Aby to wszystko zrealizować,
rodzice stosują wobec dzieci strategie, które nazywa się postawami rodzicielskimi. Od tego, jakie te postawy są,
zależy wychowanie dzieci. A jakie są?:


postawa akceptująca - nie ukrywa się uczuć przed dzieckiem, zaspokaja się jego potrzeby, akceptuje się
dziecko takim, jakim jest. Postawą przeciwną (nieakceptującą) jest odrzucanie dziecka, demonstrowanie mu
negatywnych uczuć, podejście dyktatorskie i traktowanie go jako ciężaru;



postawa współdziałania - zakłada pozytywne angażowanie się w sprawy dziecka oraz unikanie
zaniedbywania i obojętności uczuciowej. Przeciwna temu jest postawa unikająca;



rozumna swoboda - oznacza darzenie dziecka zaufaniem, udzielaniem swobody stosownej do wieku i jego
możliwości. Postawą przeciwną jest nadmierne ochranianie i nadopiekuńczość;



uznanie praw - polega na stosowaniu racjonalnej kontroli i dyscypliny, bez niedoceniania czy przeceniania
roli dziecka. Przeciwną postawą jest postawa nadmiernie wymagająca zakładająca sztywne reguły
niedostosowane do wieku i możliwości dzieci.

Mamy także tzw. style wychowania:


styl autorytarny - dominują surowe zasady i nakazy, dyscyplina, a także kara się dzieci za złe zachowanie;



styl autorytatywny - w którym rodzice współdziałają z dzieckiem, narzucają mu zasady, jednak nie są one
sztywne, są dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Uznawany za jeden z najskuteczniejszych
i najbardziej korzystnych stylów wychowania;



styl permisywny - postawa opiekuńcza wobec dzieci, brak narzuconych norm i zasad, pobłażanie dzieciom;



styl zaniedbujący – cechuje niezwracanie uwagi na dziecko, niezaspokajanie jego potrzeb – TEMU
STYLOWI ZDECYDOWANIE MÓWIMY „NIE!”.

W teorii wychowania są jeszcze role, w które niejako „wchodzą” rodzice wychowujący dziecko. I wygląda na to, że
można być:



rodzicem nadopiekuńczym, który ciągle odczuwa troskę o dziecko, kontroluje je, narzuca zasady, zamiast
stopniowo dawać autonomię, a tym samym uzależnia je od siebie;



rodzicem niedojrzałym emocjonalnie, który traktuje dziecko jak zabawkę, a w gruncie rzeczy sam potrzebuje
opieki. Wówczas to rodzic poszukuje wsparcia i zrozumienia u dziecka – role się odwracają;



rodzicem perfekcjonistą – a ten ciężko przyjmuje porażki wychowawcze, jest zanadto sumienny
w wypełnianiu swoich rodzicielskich zadań, nadmiernie odpowiedzialny i nazbyt przejmuje się swoją rolą;



rodzicem uszczęśliwiającym, który uważa, że szczęście dziecka zależy od niego. Niestety tym samym
nadmiernie ochrania swoje dziecko i nie daje mu swobody.



rodzicem autokratą, czyli takim, który żąda bezwzględnego posłuszeństwa, a efektem wychowawczym jest
grzeczne, „ułożone” dziecko. Niestety bycie takim rodzicem prowadzi do strachu dziecka przez tym, że w
konkretnej sytuacji nie sprosta ono jego oczekiwaniom, zostanie skrytykowane, zbesztane, zawstydzone, a
także do unikania takiego rodzica przez dziecko, izolowania się od niego;



rodzicem podporządkowanym – a jest on tolerancyjny aż do pobłażliwości, dlatego dziecko nad nim
dominuje;



rodzicem chłodnym uczuciowo, który nie dostrzega prawdziwych uczuć i potrzeb dziecka, nie chce bądź nie
ma ochoty na to, aby go słuchać, poznać jego plany i marzenia.

No i jakim rodzicem być, a jakim – uchowaj Bóg! – nie być oraz który styl i postawę wybrać, żeby dobrze
(czyli właściwie jak? – oto kolejne jest pytanie…) wychować? Niestety – tak łatwo to nie jest… Tutaj nie ma gotowej
recepty, bo wychowanie to proces złożony, zawsze ukierunkowany na indywidualne dziecko, a jak wiadomo, każde
dziecko jest inne  Pewne jest tyle, że wychowywać należy „inteligentnie”, z taktem i wyczuciem, oczywiście
zawsze wpajając dziecku wartości uniwersalne, kulturę, szacunek, normy. Ucząc, że fajnie jest poznawać,
wiedzieć, widzieć i doceniać piękno. Pokazując, jak należy współpracować i funkcjonować w społeczeństwie,
którego częścią się jest. Jak być dobrym. To oczywiście także jest duże uproszczenie, ale przynajmniej
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na CZŁOWIEKA – rozumnego, mądrego, empatycznego, zaangażowanego, wytrwałego, chcącego się rozwijać
ku wartościom. A, i jeszcze jedno, bardzo ważne, być może najważniejsze nawet: to rodzice są pierwszymi
nauczycielami, autorytetami dziecka, to ich postępowanie stanie się dla niego wzorcowym – zarówno jeśli
będzie właściwe, jak i wtedy, gdy będzie niegodne. Warto pamiętać o słowach pisarza Roberta Fulghuma:
„Nie martwcie się tym, że dzieci nigdy was nie słuchają, martwcie się tym, że ciągle was obserwują”.

GALERIA REFLEKSJI O WYCHOWANIU
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