


 

• Wiele jest opinii  na temat metod 
wychowywania dzieci.  
Tak dużej różnorodności podejść nie znajdzie  
się    chyba    w    żadnej    innej     dziedzinie. 
Tutaj  każdy  rodzic   ma  swój  własny patent    
i wierzy w niego tak długo, dopóki nie pojawią 
się   problemy  negujące  jakoby  wszystko to ,  
w co do tej pory wierzył.  
  



• Wśród szeregu różnych  zdań na temat 
sposobu wychowywania dzieci , dwa jawią się 
nam najwyraźniej, chyba zresztą dlatego,  
że są wynikiem wyjątkowej polaryzacji 
stanowisk w tym zakresie. 



• Niektórzy rodzice uważają, że jedyną słuszną 
drogą wychowania dziecka jest stosowanie  
od początku do końca rygoru i dyscypliny, po 
to, by dziecko znało swoje miejsce w rodzinie, 
rozumiało stawiane przed nim wymagania  
i zawsze było w stanie im sprostać.  
  



• Przejawem takiego modelu wychowawczego 
jest stosowanie szerokiego wachlarza 
nakazów,   zakazów,   poleceń  i instrukcji 
mających wskazać dziecku właściwą,  
z punktu widzenia rodziców, drogę. 



• Taka postawa rodzicielska ,  zakładająca 
zupełny brak sprzeciwów dziecka , jest przez  
początkowy okres  jego rozwoju w pełni 
akceptowana  i to nie tylko z powodu strachu 
przed karą za brak subordynacji, lecz przede 
wszystkim za sprawą  jego niskiej 
świadomości. 



• Problemy w kontynuowaniu wypróbowanych 
wcześniej metod rygorystycznego wychowania  
pojawiają się później , gdy dziecko wchodzi w 
okres dorastania , odczuwanego przez 
otoczenie jako okres buntu i przekory. Wtedy 
w rodzinie dochodzi do coraz częstszych 
konfliktów, których siła wzmaga się z dnia na 
dzień.  



• Dojrzewające dziecko też chce mieć własne 
zdanie, chce być równoprawnym członkiem 
rodziny , z prawem do decydowania o tym co 
lubi i co chciałoby robić. Dlatego na każdym 
kroku manifestuje swoją fizyczną przemianę ,  
domagając się poważnego traktowania siebie 
ze strony rodziców i innych domowników.  



• Taki stan rzeczy jest zupełnie nieakceptowany 
przez rodziców, których sprawdzone metody 
wychowawcze   przyniosły odwrotny od 
zamierzonego skutek. 
Eskalacja wzajemnych żądań, wymuszanie ich 
realizacji oraz stosowanie rozwiązań siłowych 
powodują, że więź rodzinna zaczyna się 
stopniowo rozluźniać, aż do momentu gdy 
rozwiąże się trwale. 



• Najbardziej drastycznym efektem takiego 
postępowania jest utrata dziecka, które  
przekonane o braku  miłości ze strony 
rodziców odchodzi z domu , lgnąc do grup  
o różnej specyfice funkcjonowania.   
Takiego rezultatu wychowawczego każdy 
rodzic chciałby uniknąć i to za wszelką cenę. 



• Innym modelem wychowawczym jest model 
partnerskiego wychowania dziecka. Często 
odmiana ta występuje łącznie z modelem 
wychowania bezstresowego, tak popularnego 
ostatnio.  Domeną procedur wychowawczych 
stosowanych przy takim właśnie podejściu, 
jest wejście rodziców w rolę kolegi, partnera, 
albo lepiej – przyjaciela dziecka. 



• Rodzice przyjmujący taki , a nie inny styl 
współpracy z dzieckiem, kierują się 
przekonaniem , że w ten sposób zdobędą  
u niego szacunek ,  zaufanie , a co za tym idzie  
i wdzięczność za tak pojmowane rodzicielstwo. 
Zyskują miłość swoich dzieci wprowadzaniem 
luzu i swobody w stosunkach rodzinnych,  
szerokiego zakresu praw i uprawnień, często 
nawet nie przystających do wieku dziecka. 



• Stąd też bierze się pozwalanie dziecku na 
nieograniczone przebywanie   poza domem,  
picie szampana w czasie sylwestra, oglądanie 
filmów dla dorosłych ,    uczestniczenie w 
dyskusjach towarzyskich , w tym także 
frywolnych. Lecz to nie wszystko , bywają  
i tacy rodzice, którzy  w imię tak pojmowanego 
partnerstwa, godzą się na mówienie im po 
imieniu sądząc , że staną się  przez to młodsi 
niż są. 



• I znów wszystko układa się dobrze do momentu, 
aż to niczym  nie krępowane w rozwoju dziecko 
nie wkroczy w okres dojrzewania. 
Wtedy,  zaspokajając swoją ciekawość  świata  
i życia ,   sukcesywnie, ale    i bardzo  skutecznie 
rozszerza zakres swoich uprawnień , budząc swoją 
postawą coraz więcej obaw rodziców. Dla nich 
bowiem kończy się już zabawa w partnerstwo, 
ponieważ ich dziecko wymyka się zupełnie spod 
ich kontroli  , a próby korekty jego postawy 
kończą się z jego strony pretensjami o dziwactwo 
i zmianę nastawienia do niego  .  



• Dla nich bowiem kończy się już zabawa  
w partnerstwo, ponieważ ich dziecko wymyka 
się zupełnie spod ich kontroli  , a próby 
korekty jego postawy kończą się z jego strony 
pretensjami o dziwactwo i zmianę nastawienia 
do niego  . 



• Wyobraźmy sobie sytuację tych rodziców. 
Teraz chcą zabraniać wszystkiego na co 
wcześniej pozwalali, teraz każą się przejmować 
zbliżającą maturą, chociaż wcześniej pozwalali 
szkołę traktować na luzie. Finału takiej 
wychowawczej przepychanki nie trzeba chyba  
opisywać – jest on oczywisty. 



• Żaden z opisanych wyżej modeli nie zasługuje 
na wdrożenie.  
Jak wobec tego podejść do zagadnienia 
wychowywania własnego dziecka, jaką przyjąć 
wobec niego postawę, zwłaszcza  wtedy, gdy 
potrafi nas już krytycznie ocenić i robi to na 
każdym kroku. 



• Uzyskaniu  odpowiedzi na te pytania 
poświęcono wiele czasu , poddając młodych, 
dorastających ludzi licznym ankietom , 
mającym uwypuklić ich oczekiwania wobec 
postaw  wychowawczych rodziców.   
 
Na ich podstawie sformułowany został   

                 APEL  TWOJEGO DZIECKA   



: 

• 1. Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co cię 
proszę. Niektórymi prośbami  wystawiam cię 
jedynie na próbę. 

• 2.  Nie obawiaj się postępować wobec mnie 
twardo i zdecydowanie. Ja to wolę, bo to mi 
daje poczucie bezpieczeństwa. 

• 3. Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków. 
Ufam, że ty pomożesz mi wykryć je w zarodku. 

 



• 4. Nie rób tak, abym czuł się mniejszym niż 
jestem. To jedynie sprawia, że postępuję 
głupio, aby wydawać się dużym. 

• 5. Nie karć mnie w obecności innych. 
Najbardziej mi pomaga gdy mówisz do mnie 
spokojnie i dyskretnie. 

• 6. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami. 
Potrzebne mi są również doświadczenia 
bolesne. 

• 7. Nie rób tak, abym swoje pomyłki uważał za 
grzechy. To zaburza moje poczucie wartości. 

 



• 8. Nie przejmuj się zbytnio gdy mówię: ”Ja cię 
nienawidzę”. To nie ciebie nienawidzę, ale 
twojej władzy, która mnie niszczy. 

• 9. Nie gderaj. Jeżeli będziesz  tak robił, to 
będę się bronił udając głuchego. 

• 10.Nie przejmuj się moimi małymi 
dolegliwościami. One jednak przyciągają 
twoją uwagę, której potrzebuję. 

• 11.Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo 
czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później 
nie dotrzymujesz. 



• 12.Nie zapominaj, że nie potrafię wyrazić 
siebie tak dobrze, jak bym chciał. Dlatego też 
niekiedy mijam się z prawdą. 

• 13.Nie przesadzaj, co do mojej uczciwości.  
To mnie krępuje i doprowadza do kłamstwa. 

• 14.Nie zmieniaj swych zasad postępowania  
ze względu na układy. To wywołuje we mnie 
zamęt i utratę wiary w  ciebie. 

  

 

 



• 15.Nie zbywaj mnie,  gdy stawiam ci pytania. 
W przeciwnym wypadku przestanę cię  
w ogóle pytać, a informacji poszukam gdzie 
indziej. 

• 16.Nie mów mi, że mój strach i obawy są 
głupie. One są bardzo realne. 

• 17.Nigdy nawet nie sugeruj mi, że jesteś 
doskonały i nieomylny. Przeżywam bowiem 
wielki wstrząs, gdy widzę , że nie jesteś taki. 

  

 



• 18.Nigdy nie myśl, że usprawiedliwianie się 
przede mną jest poniżej twojej godności. 
Uczciwe usprawiedliwianie się wzbudza we 
mnie nadzwyczajną serdeczność  ku tobie 

• 19.Nie zapominaj, że lubię eksperymentować. 
Nie zabraniaj mi tego, gdyż bez tego nie mogę 
się rozwijać. 

• 20.Nie zapominaj jak szybko rosnę. Jest  
ci zapewne trudno dotrzymać mi kroku, ale 
proszę cię – postaraj się. 

• 21. NIE zapominaj mówić mi, że mnie kochasz. 
Nigdy! 

 

 





ŹRÓDŁA INFORMACJI I OBRAZÓW: 

• https://www.bing.com/images/search?q=Rodzice+Clip+Art&form=IRBPRS&first=1&tsc=Image
BasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=Konflikty+Z+Rodzicami&form=IRBPRS&first=1&tsc=
ImageBasicHover 

• https://www.bing.com/images/search?q=ZBUNTOWANA%20M%C5%81ODZIE%C5%BB%20&
qs=n&form=QBIRMH&sp=-1&pq=zbuntowana%20m%C5%82odzie%C5%BC%20&sc=0-
20&cvid=07110E5B86CC46CD9603C2CF7CE32764&first=1&tsc=ImageBasicHover 

• https://kobieta.onet.pl/dziecko/apel-twojego-dziecka-czyli-co-powinienes-wiedziec-
wychowujac/t9xg4rb 

• https://www.bing.com/images/search?q=rodzice%20i%20dzieci&qs=n&form=QBIR&sp=-
1&pq=rodzice%20i%20dzieci&sc=3-16&cvid=953C02900FDC40A78740C 
0FA331FB51D&first=1&tsc= 

 

 


