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ODPOWIEDZIALNOŚCI – ROLA RODZICÓW

Zapewne każdy rodzic chciałby powiedzieć, że jego dziecko jest
samodzielne i odpowiedzialne. Dziecko, które samo potrafi zadbać o
swoją higienę, porządek w pokoju, później naukę, a w efekcie pracę i
życie rodzinne jest marzeniem każdego rodzica. Czy nasz sposób
wychowania, mówienia do dziecka, reagowania w różnych sytuacjach
ma na to wpływ?
A może to kwestia jedynie genów?
Na pewno dzieci różnią się temperamentem, otwartością na innych
i podejściem do nowych dla siebie zdarzeń i wyzwań. Są dzieci
nieufne, ostrożne, przejawiające strach w wielu sytuacjach- ważne,
żeby uświadomić sobie, co ja, jako osoba dorosła, mająca wpływa na
dziecko mogę zrobić, aby nie utrwalać takich cech. Na początek
warto zastanowić się nad swoim podejściem do rzeczy nowych- co
czuję na myśl o zmianie pracy, długiej podróży…jeżeli pojawia się we
mnie niepokój to znak, że mogę takie nastawienie swojemu dziecku
indukować.
Warto sprawdzić, czy nie pojawiają się w moich ustach słowa: „nie
wchodź tam, spadniesz, to niebezpieczne; nie dasz rady; zostaw,
zepsujesz; nie mam czasu, a ty się grzebiesz; to za wcześnie, jesteś

za mały, itp. Takie słowa hamują działanie, nie pozwalają uczyć się
dziecku, wzmagają

lęk przed porażką. Doświadczanie błędów,

ponoszenie konsekwencji swoich działań, także negatywnych to ważna
życiowa lekcja.

Nasz brak cierpliwości, gdy trzeba wielokrotnie

zachęcać dziecko do działania nie pomoże mu w pokonywaniu jego
trudności.
Trudna jest sytuacja, gdy rodzicowi otwartemu na świat,
traktującemu nowe zadania, jako wyzwania „trafi” się dziecko lękliwe
i ostrożne. Wymaga ono wiele cierpliwości, zachęcania, aranżowania
sytuacji, gdy małymi krokami może pokonywać swoje ograniczenia i
może

osiągnąć

sukces.

Irytacja

rodzica,

wygłaszane

słowa

rozczarowania dzieckiem na pewno mu nie pomogą i nie zdopingują do
działania.
Dzieciom żywiołowym, chętnym do doświadczania należy stawiać
rozsądne granice, aby czuły się bezpieczne i samodzielne.
Pamiętajmy, że nadopiekuńczość ogranicza nasze dziecko na
całe życie. Pozwólmy mu poczuć, że potrafi coś samo, że może.
Niech ma poczucie, że poradzi sobie samo w różnych sytuacjach- to
najlepsza profilaktyka zagrożeń, ale i uzależnień.
Uczenie samodzielności zaczyna się już od najmłodszych lat. „Ja
sam, nie pomagaj mi”- gdy pojawia się to zdanie w ustach 3-4 latka
należy mu pozwolić zmagać się z ubraniem bucika, założeniem
kurteczki. Gdy w pośpiechu wyręczamy malucha, gdy karmimy go,
żeby „coś zjadł” odbieramy mu okazję do nauki samodzielności.

Później sprzątanie swojego pokoju czy odrobienie lekcji też może
stać się bardziej zadaniem rodziców, niż dziecka.
Dziecko naturalnie próbuje poradzić sobie samo z różnymi
trudnościami, rodzic powinien mu na to pozwolić, ale też wyznaczyć
bezpieczne ramy tych prób. Na przykład, gdy dziecko chce samo
wracać ze szkoły, należy porozmawiać z nim o zagrożeniach, jakie
mogą go spotkać, podpowiedzieć, jak ma się wtedy zachować, omówić
samodzielną trasę, przypomnieć zasady przechodzenia przez ulicę,
określić, jak ma powiadomić rodzica, że wróciło już do domu.
Zadaniem dorosłego jest wymyślić, na jakich zasadach dziecko
próbuje być samodzielne i tak zmodyfikować sytuację, by mu pozwolić
i samym być spokojnym o jego bezpieczeństwo.

Samodzielność to nie tylko określone umiejętności, ale też
podejmowanie decyzji. Warto od najmłodszych lat zachęcać dziecko
do decydowania o sobie, oczywiście w określonych przez rodzica
granicach. „Chcesz zupę z makaronem, czy ryżem?; Ubierasz koszulkę
czerwoną, czy żółtą?”. Potrzeba wpływu jest jedną z podstawowych i

pojawia się wraz z rozwojem tożsamości już w drugim roku życia.
Wzmacniają ją dwa rodzaje doświadczeń: doświadczenie poczucia
skuteczności oraz kontroli nad zdarzeniami. To one budują w dziecku
przekonanie o swojej sprawczości, o swoim wpływie na rzeczywistość,
a przez to buduje poczucie wartości i wzbudza chęć do działania.

Człowiek chętniej bierze odpowiedzialność za coś, na co ma wpływ, niż
za coś do czego jest zmuszane. Nie oczekujmy, że dziecko będzie
samo dbało o schludne ubieranie się, sprzątanie swojego pokoju,
uczenie się, gdy od zawsze ma wybierany strój do szkoły przez mamę,
nie może decydować kiedy sprząta i w jakim zakresie, nie ma żadnego
wpływu na to czego, i jak się uczy. Omawiajmy z dzieckiem
konsekwencje różnych decyzji. Dziecko nie zawsze zdaje sobie
sprawę, że jeden wybór wyklucza drugi. Możemy pójść na plac zabaw,
ale nie zdążymy już obejrzeć bajki przed snem.
Z

drugiej

strony

pozwólmy

dziecku

doświadczyć

przykrych

konsekwencji swoich własnych decyzji.

Woli zostać w domu i układać samo z klocków, ominie go świetna
zabawa na podwórku, o której na następny dzień koledzy będą
rozmawiali z ożywieniem.

Poniesienie konsekwencji jest bardzo

uczące i może skłonić do dłuższego zastanowienia się następnym
razem.

Badania naukowe dowiodły, że zrzekamy się odpowiedzialności za
to, co robimy pod przymusem. W słynnym eksperymencie Stanleya
Miligrama,

sprawdzającym

wpływ

kar

na

proces

uczenia

się,

uczestnicy czuli się zwolnieni z odpowiedzialności za rażenie prądem
uczniów, argumentując, że byli zmuszeni warunkami eksperymentu.
Niezwykle ważne jest by wspólnie z dziećmi ustalać standardy
postępowania, które z jednej strony szanują ich wolność i dają
możliwość do decydowania o swoich sprawach, z drugiej obligują do
przestrzegania reguł.
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