
DOBRA DYSCYPLINA W WYCHOWANIU

Dyscyplina  to:  „podporządkowanie  się  normom regulującym stosunki  w danej

zbiorowości:  w  rodzinie,  grupie  uczniowskiej,  klasie  szkolnej,  organizacji;   gałąź

wiedzy”.  Szczególną  postacią  dyscypliny  jest  świadoma  dyscyplina,  która  oznacza:

„przestrzeganie  przez  jednostkę  bądź  grupę  społeczną  zasad  postępowania,  których

wartość  bezspornie  uznaje”.  Świadoma  dyscyplina  jest  przeciwieństwem  dyscypliny

opartej  na  zmuszaniu  do  przestrzegania  norm,  które jednostka  lub  grupa  uznaje  za

niesłuszne (niesprawiedliwe). Szanse wprowadzania świadomej dyscypliny są większe w

szkole czy też w rodzinie, w której między systemami wartości reprezentowanymi przez

nauczycieli i uczniów oraz rodziców i dzieci nie ma większych rozbieżności. Podstawą

wprowadzenia świadomej dyscypliny w tych środowiskach jest proces wychowawczy,

polegający na traktowaniu dzieci i młodzieży jak partnerów, którym należy okazywać

szacunek  i  równocześnie  stawiać  odpowiadające  ich  możliwościom  wymagania.

Często  też  dla  uporządkowania  myślenia  o  dyscyplinie  w  piśmiennictwie

pedagogicznym rozróżnia się trzy podstawowe, a jednak różniące się podejścia do tego

problemu:

·behawioralne,  gdzie  dyscyplina  jest  rozważana  w  kategoriach  niewłaściwych

zachowań, które można wzmacniać lub wygaszać,

·systemowe  –  w którym uczeń  traktowany jest  jako jeden  z  elementów systemu

szkolnego,  a  problemy  dyscyplinarne  wynikają  z  mało  efektywnego

funkcjonowania tego systemu,

·humanistyczne  –  zwracające  uwagę  na  indywidualność  i  niepowtarzalność

zachowań jednostki.

To  właśnie  dorośli  mają  realny  wpływ  na  zachowanie  swoich  dzieci.  Mając

świadomość  tego,  w  jaki  sposób  zachowanie  rodzica  wpływa  na  nieodpowiednie

zachowanie  dziecka,  dorosły  może  dokonywać  zmian  w  swoim  postępowaniu,

wpływając przez to na dziecko. Aby czuć przynależność i znaczenie, dziecko zakłada, że:

- należy zwrócić na siebie uwagę – robi to często w sposób, którego dorośli nie akceptują



(np.  krzyczy,  dokucza  młodszemu  rodzeństwu,  rozrzuca  zabawki  itp.);

- warto mieć władzę (tzn. rządzić dorosłym lub sprzeciwiać się próbom rządzenia sobą;

np.  na  prośbę  rodziców  o  posprzątanie  klocków,  dziecko  reaguje:  Sam posprzątaj!);

- można ranić innych zgodnie z błędnym przekonaniem: “Czuję smutek, ponieważ nie

przynależę  i  dlatego  mogę  cię  zranić!”;

- należy się poddać, co w efekcie przyniesie spokój – stanowi to oznakę braku wiary w

siebie,  sytuacja,  w której  motywowane  do działania  dziecko  chce,  by  zostawić  je  w

spokoju.

Zamiast  upominania  dziecka  lub  ciągłego  zachęcania  do  podjęcia  działania,  dorosły

może:  

-  poprosić  dziecko  o  zrobienie  czegoś  konstruktywnego,  np.  ułóż  wieżę  z  klocków!,

pokolorujmy  razem  obrazek;   

-  ustalić wspólny niewerbalny sygnał, który ma przypomnieć dziecku o niepożądanym

zachowaniu;  może  to  być  np.  machnięcie  ręką;

- wspierać i podkreślać, że wierzy w dziecko, mówiąc np.: “Kocham cię i ufam, że sobie

z  tym  poradzisz”;

- zrobić coś nieoczekiwanego, np. rozśmieszyć dziecko albo je przytulić.

Warto pamiętać, że dziecko nie czuje potrzeby zachowywać się w sposób zwracający na

siebie uwagę, gdy czuje wsparcie ze strony dorosłych. Bardzo często potrzeba władzy

przejawiająca się u dzieci,  ma swój  ścisły związek z potrzebą władzy obserwowaną u

dorosłych.  To na  dorosłym spoczywa  jednak odpowiedzialność  za  zmianę  atmosfery.

Spokój  rodzica  udziela  się  dzieciom  –  tak  jak  w  przypadku  innych  stanów

emocjonalnych.  Kiedy  dziecku  brakuje  wiary  w  siebie,  rodzic  może  doświadczać

niemocy  i  wątpić  w  swoje  kompetencje,  przez  co  nie  będzie  potrafił  udzielić  mu

wsparcia. Zdarza się, że to rodzic ma deficyt wiary w siebie i swoje możliwości, przez co

odrzuca potrzeby dziecka, jakimi są poczucie bycia dostrzeżonym (ważnym) i poczucie

przynależności.

Sytuacje,  w  jakich  rodzic  może  wspierać  dziecko:

- poprzez słuchanie odzwierciedlające – można w ten sposób zrozumieć działania dziecka

i  przyjrzeć  się  im  z  jego  perspektywy;  rodzic  unika  tym  samym  nachalnego



prezentowania swojego zdania. Np.: “Widzę jak trzęsą ci się ręce i załamuje głos  – ta

sytuacją  musiała  cię  mocno  zdenerwować”,

-  poprzez  mówienie  o  swoich  emocjach,

-  poprzez prezentowanie otwartej, przyjacielskiej postawy – ważne jest, by przeczekać,

aż gwałtowne emocje miną.  Dopiero gdy obie strony będą spokojne,  możliwe będzie

podjęcie  wspólnego  dialogu,

-  przede  wszystkim  wycofanie  się  z  “zemsty”  i  chęci  odwetu:  “nie  będzie  mną

rządził/a!”.
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