
JAK WYCHOWAĆ DZIECKO? 

PORADNIK O BŁĘDACH POPEŁNIANYCH PRZEZ DOBRYCH RODZICÓW. 

Błąd nr 4: pułapki porozumiewania się; 

Cz.I – postawy rodzicielskie. 

 

„Umiejętność porozumiewania się ze swoim dzieckiem to najprawdopodobniej najważniejsza umiejętność rodziców. Kiedy dzieci 

wiedzą, że mogą porozmawiać z rodzicami o swoich sprawach, czują, że są ważne i kontrolują sytuację. Dobra komunikacja jest podstawą 

uczenia dzieci samooceny, rozwiązywania problemów i współpracy z innymi.” Szczególnie ważna jest ta umiejętność w okresie dorastania, 

kiedy rodzice tracą bezpośredni wpływ na swoje dzieci, ich zachowania, możliwość kontroli. Wówczas „otwarty i uczciwy dialog staje się 

najbardziej efektywną i często jedyną metodą wychowawczą”. Dorastające dziecko – nastolatek łatwiej przetrwa trudny okres wczesnej 

młodości, jeżeli z rodzicem będzie mógł porozmawiać o wszystkich palących problemach i zadać mu nurtujące go pytania. Jeśli nie ma 

dobrej komunikacji, często zaczyna się próba sił lub druzgocąca bezradność w oczekiwaniu na lepszą przyszłość. 

K.Steede wyróżnia komunikację otwartą i zamkniętą /o tym dalej/. Zamykanie dwukierunkowej komunikacji /bo np. zawodzą 

emocje bądź górę bierze pouczanie i dobre rady/ powoduje, że dzieci zaczynają nabierać przekonania, iż rodzice ich nie słuchają, w związku 

z czym pojawia się niechęć, obawa. „Aby komunikacja z dziećmi była otarta i skuteczna muszą one czuć, że rodzice naprawdę wysłuchują je 

z pełną i szczerą uwagą.” Nietrudno sobie wyobrazić jak zachowa się nastolatek wiedząc, że prośba o rozmowę skończy się potokiem 

krytycznych uwag. Rodzice podtrzymujący zamknięty styl komunikacji często wchodzą w role: rodzica autorytarnego, pouczającego, 

obwiniającego lub bagatelizującego. Poniżej przedstawiona zostanie charakterystyka tych postaw. 

Rodzic autorytarny. Ten styl komunikacji charakteryzuje rodziców, którzy są bardzo zajęci  utrzymywaniem kontroli. Taki rodzic 

stosuje rozkazy, żądania lub groźby, komunikując dziecku, że ma pozbyć się „nieuporządkowanych” uczuć – postrzeganych jako 

niepotrzebne lub niechciane. Autor książki cytuje charakterystyczne wypowiedzi rodzica autorytarnego: „Nie przejmuj się, nie ma powodu 

do płaczu”, „Nie musisz się tak czuć”, „Nie waż się podnosić na mnie głosu!”. Typowe dla takiego rodzica jest przerywanie dzieciom i 

lekceważenie ich. „Ten styl komunikacji jasno pokazuje, że rodzic przywiązuje małe znaczenie do tego, co dziecko czuje, myśli i robi. 

Przyjmuje on zasadę, według której rodzic – większy, silniejszy i mądrzejszy – ma ważniejsze potrzeby niż dziecko”. Umniejszając potrzeby 

dziecka, komunikuje mu, że interesuje go, co ono ma do powiedzenia. 

Rodzic pouczający. Typowe dla rodzica pouczającego są tzw. „kazania”. Jego ulubione słowo to „powinieneś”. „Najważniejszy 

jest dla niego fakt, aby doznawać tylko właściwych uczuć. Zdania wypowiadane przez takiego rodzica brzmią często tak: „Nie powinieneś się 

martwić. Twój nauczyciel wie, co dla ciebie najlepsze.”, „Nie powinieneś się tak czuć – wiesz, że nie o to mi chodziło”., „Nie powinieneś być 

taki znudzony – taki dziś piękny dzień.”/koniec cytatu/. Rodzice pouczający często mówią swym dzieciom, co powinny czuć i robić. Dzieci 

również nie lubią ciągłych pouczeń.  

Rodzic obwiniający. Ta rola dotyczy rodziców, którzy wpajają swym dzieciom, o ile oni są ważniejsi od dziecka. Rodzic zawsze ma 

rację. Charakterystyczne wypowiedzi rodzica obwiniającego/wg K.Steede’a/ brzmią następująco: „Co ci mówiłem? Wiedziałem, że tak się 

stanie!”, „Gdybyś tylko mnie posłuchał…”, „Rozumiesz, co mam na myśli?” Taki rodzic pomniejsza wartość dziecka. Stosując sarkazm, obelgi 

i ponizanie, wywyższa samego siebie. Dzieci rodziców obwiniających często mają poczucie, że to, co robią nigdy nie będzie wystarczająco 

dobre. 

Rodzic bagatelizujący. Taka postawa charakteryzuje rodziców, którzy boją się zaangażowania uczuciowego lub są zbyt zajęci 

swoimi sprawami. Wydaje im się, że szybkie udzielenie wsparcia rozwiąże każdy problem. Dzieci rodziców bagatelizujących odbierają 

zachowanie rodziców jako niezrozumienie lub nieprzejmowanie się nimi. Charakterystyczne wypowiedzi to: „To nic wielkiego, po prostu 

otrząśnij się z tego.”, „Jutro będzie lepiej.”, „To tylko taki okres. Przejdzie ci.” 

Według autora książki wielu rodziców wchodzi czasem w którąś z opisanych ról. Trzeba być na to wyczulonym i unikać takich 

postaw, jak tylko to możliwe. 
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