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PORADNIK O BŁĘDACH POPEŁNIANYCH PRZEZ DOBRYCH RODZICÓW. 

 

 

Ktoś powiedział, że posiadanie dzieci nie jest obowiązkiem, jeśli jednak powołamy je na świat 

– to mamy obowiązek. Bycie rodzicem to bardzo ważna rola życiowa, być może najważniejsza, 

ważniejsza niż praca zawodowa. Niedobrze, gdy wychowywanie dziecka schodzi na dalszy plan, w 

zalewie różnych drobnych bądź pilnych, codziennych spraw, obowiązków czy aspiracji rodziców… 

Dorośli zastanawiają się często nad wieloma życiowymi kwestiami, ale sprawę wychowania swoich 

pociech tak, aby były zdrowe i szczęśliwe, pozostawiają niekiedy tylko na czas, gdy już załatwią 

wszystkie inne sprawy. Autor książki p.t. „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców” – Kevin 

Steede, amerykański psycholog, specjalizujący się w leczeniu zaburzeń zachowania u dzieci i 

młodzieży, nazywa taką postawę „syndromem biernego wychowywania”. W praktyce działa to tak, że 

rodzic wpada w pułapkę przedkładania własnego życia nad troskę o rozwój dziecka i bliskiej z nim 

relacji. „Dziecko potrzebuje wiedzieć i czuć, że rodzic aktywnie doświadcza życia razem z nim”, że 

poświęca mu uwagę i czas, że je dostrzega tu i teraz. „Rodzicem się nie jest. Rodzicem stajesz się 

przez to, co robisz.” Potrzebna jest równowaga pomiędzy pracą, odpoczynkiem i rolą rodzica. 

Rodzicielstwo „w wolnych chwilach” często skutkuje tym, że pojawiają się problemy, którym 

dynamiczne style wychowawcze mogłyby zapobiec.  

Idąc za K.Steede’m prześledzimy najczęstsze pułapki, w które wpadają rodzice, równocześnie 

otrzymując wskazówki praktyczne, jak unikać tych błędów. Terapeuta wyodrębnił 10 najistotniejszych 

błędów w postępowaniu matek i ojców, jakie najczęściej obserwował w swojej praktyce. Oto one: 

wpajanie błędnych przekonań, nieświadome prowokowanie złego zachowania, brak konsekwencji, 

pułapki porozumiewania się, „zrobię to za ciebie”, „my przeciwko nim”, żelazna dyscyplina, „rób to, 

co mówię, a nie to, co robię”, ignorowanie potrzeb i trudności dziecka, hamowanie naturalnej radości 

życia i ciekawości świata. W kolejnych artykułach zostaną one przedstawione. 

 

OPRACOWAŁA NA PODSTAWIE:  „10 BŁĘDÓW POPEŁNIANYCH PRZEZ DOBRYCH RODZICÓW” K.STEEDE, GWP GDAŃSK 2011 
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Błąd nr 1: Wpajanie błędnych przekonań. 

cz. I 

 

Pośród wielu przekazów, kierowanych do dzieci, które służą nauce pożytecznych zachowań i 

umiejętności życiowych, wpajaniu istotnych wartości, rodzice nieświadomie mogą wpisać swoim 

pociechom w głowę negatywne i błędne przekonania. Są to pułapki myślowe, które mszczą się 

później w życiu dziecka. Aby tego uniknąć rodzice muszą zawczasu rozpoznać te błędne przekonania 

we własnym modelu wychowawczym.  Pierwszym takim przekonaniem wg K.Steede’a jest: „we 

wszystkim muszę być dobry”. Oczywiście dobrzy rodzice często starają się wpajać dzieciom, aby to, 

czego się podejmują, wykonały jak najlepiej. „Granica pomiędzy motywowaniem dzieci do tego, by 

starały się robić jak najlepiej to, czego się podejmują, a zaszczepieniem błędnego przekonania, że 

muszą być we wszystkim najlepsze jest subtelna”. Często pułapka ta działa w sytuacji, gdy zmuszamy 

dziecko do aktywności, które go nie interesują lub wtedy, gdy rodzic aprobuje jedynie idealne 

wykonanie zadania. Nie ma takiej możliwości, by dziecko było we wszystkim najlepsze. Taka 

postawa rodziców często sprawia, że dzieci czują, że zawodzą i rodziców, i siebie, a jako dorośli ludzie 

czasem popadają w depresję. „Aby uniknąć skutków zaszczepiania omawianego błędnego 

przekonania, należy dzieciom umożliwić podejmowanie rozmaitych działań i zachęcać do 

angażowania się w te, które je interesują. Dzieci powinny zrozumieć, że każdy człowiek ma inne 

zainteresowania i zdolności i że stanowi niepowtarzalną kombinację zalet i słabości”.  

 Dorośli często próbują poprzez dzieci realizować swoje niespełnione marzenia, chcą widzieć 

w dzieciach swoje wierne kopie, czy kompensować to, co im samym nie wyszło. Dziecko nie ma być 

doskonałe, trzeba doceniać jego starania. „Poparcie dla wysiłków dziecka, a nie dla stopnia jego 

osiągnięć, zwiększy samoocenę i motywację do podejmowania wysiłków w przyszłości”. Miarą 

sukcesu powinno być więc zaangażowanie. 
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