O zapobieganiu trudnościom wychowawczym
Nie ma jedynej słusznej metody wychowywania dziecka. Najważniejsze jest, jak
postępujemy wobec dziecka i czy konsekwentnie przestrzegamy zasad, którymi się na co
dzień kierujemy.
Po pierwsze – zawsze należy z uwagą i spokojem wysłuchać tego, co dziecko do nas
mówi. Takie cierpliwe słuchanie uświadamia mu, że jest dla rodziców ważne i akceptowane
w rodzinie. Przy okazji umacnia się w dziecku poczucie własnej wartości, co jest
gwarancją poczucia bezpieczeństwa.
Po drugie – należy unikać częstego wypowiadania negatywnych opinii o dziecku
i ocen. Dotyczy to zarówno sposobów zachowania się dziecka, jak i jego działalności.
Krytyka jest zawsze oparta na silnych emocjach i często wyrażana przyczynia się do utraty
przez dziecko poczucia własnej wartości. Przy okazji też utwierdza się ono w przekonaniu,
że nic nie wie, nie umie, nic nie potrafi , zawsze jest niegrzeczne, niedobre. Utwierdzanie
się w takim przekonaniu może mieć destrukcyjny wpływ na jego dalszy rozwój.
Po trzecie – powinno się mówić do dzieci spokojnym, opanowanym głosem, a unikać
krzyku. Rodzice nieradzący sobie z wychowaniem swoich dzieci bardzo często krzyczą.
Niestety krzyk przyczynia się do lękliwości, nieśmiałości, wycofywania się, bierności,
ucieczki lub chęci dominowania nad innymi czy też dążenia do rywalizacji.
Po czwarte – nie trzeba chronić dzieci przed trudnościami dnia codziennego,
porażkami itp. Rodzice tak postępujący ograniczają samodzielność dziecka, uniemożliwiają
mu podejmowanie decyzji Natomiast dziecko nabywa przeświadczenia, że rodzice nie mają
do niego zaufania, nie wierzą w to, że ono sobie poradzi, w związku z tym traci wiarę we
własne siły i możliwości.
Po piąte – należy się powstrzymywać od wypowiadania negatywnych opinii i ocen na
forum. Każdemu dziecku zależy na akceptacji dorosłego i docenieniu jego wysiłków.
Dlatego tak ważne jest, by się wystrzegać głośnego wyrażania nieprzychylnych opinii
wypowiadanych bezpośrednio do dziecka lub przy innych osobach – dzieciach i dorosłych.
Gdy dzieci je słyszą, wstydzą się, a ich samoocena wyraźnie spada. Często wycofują się,
zamykają w sobie, niekiedy popadają w konflikty z rówieśnikami. Jedno jest pewne:
utwierdzają się w przekonaniu, że są gorsze od innych dzieci.
Po szóste – konieczne jest podziwianie efektów dziecięcego działania i
motywowanie do dalszego podejmowania prób rozwiązania problemu. Rodzice nie mogą
rozwiązywać problemów za dzieci. Ich rolą jest zachęcanie dziecka do rozwiązania
problemu, wspieranie go w tym procesie, inspirowanie poprzez stwarzanie warunków do
działania, mądre rozmowy i na koniec całego procesu tworzenia – podziwianie efektów
jego pracy. Taki tok postępowania przyczynia się do dążenia doprowadzenia pracy do końca
i do osiągnięcia sukcesu. Dlatego nie wolno chronić dzieci przed porażkami, przykrymi
konsekwencjami, ale trzeba pomóc im w ich zniesieniu.
Po siódme – należy wzmacniać dzieci w poczuciu własnej wartości. Odbywać to się
może poprzez chwalenie, ale nie za wszystko i nie za bylejakość. Chwalenie dzieci przynosi
lepsze rezultaty niż ich karanie, pouczanie. Chwaląc dziecko, dobrze jest jednak pamiętać
o podkreśleniu, że dzięki temu, co zrobiło i jak się zachowało, wszystkim jest teraz
w domu przyjemniej, milej itp. Po ósme – konieczne jest wspólne ustalanie granic, co
wolno, a czego nie wolno robić, i sankcji za ich przekroczenie. Najlepiej jest wspólnie

z dziećmi ustalić zasady, jakie będą w domu obowiązywały, i konsekwencje, jakie będą
wynikały z powodu ich nieprzestrzegania. Należy jednak zadbać o to, aby dzieci rozumiały
to, co my do nich mówimy. Dlatego powinny być krótko, jednoznacznie i jasno
sformułowane. Konsekwentne postępowanie zarówno matki, jak i ojca to droga do
wychowawczego sukcesu, które przyczyni się do wewnętrznego spokoju dziecka, zapewni
mu poczucie bezpieczeństwa.
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