
Jak wychować dziecko? 

Poradnik o błędach popełnianych przez dobrych rodziców. 

Błąd nr 6: „my przeciwko nim”; 

 

Tytuł tego rozdziału opisuje częstą sytuację, jaka zdarza się w życiu rodzin, zgłaszających się po pomoc 

do terapeuty. Chodzi o podziały w rodzinie, które nie raz przybierają postać konfliktu pomiędzy rodzicami a 

dziećmi: „członków rodziny dzieli od siebie jakaś sztuczna linia”. Te podziały wynikają dość powszechnie z faktu, 

że dominujący wpływ na relacje w rodzinie mają dorośli, a nierzadko się zdarza, że rodzice przyjmują bardziej 

autorytarny styl wychowawczy. Rodzi to w dzieciach negatywne emocje: złość, frustrację, urazę, prowadzące do 

buntu i zaostrzających się konfliktów. Jak już wcześniej było to przedstawione, radą czy sposobem na te 

problemy jest przyjęcie przez rodziców zasady współpracy, stylu opartego na jednoczeniu rodziny w zespół. 

Pozwala to wspólnie rozwiązywać konflikty. Dzieci, które wiedzą, że mogą liczyć na pomoc rodziców są 

pewniejsze siebie, inaczej jest, gdy rodzice są niedostępni. 

K.Steede poleca jako metodę tworzenia w rodzinie atmosfery współpracy spotkania rodzinne. Metoda 

ta polega na regularnym zwoływaniu zebrania wszystkich członków rodziny, podczas którego omawiane są 

bieżące problemy, „życzenia, sugestie, zmartwienia, osiągnięcia, uczucia i pytania”. Rozważa się wszystko, z 

czym występują zarówno rodzice, jak i dzieci. Efektem tej formy działania jest zwiększenie poczucia siły i 

kontroli u członków rodzin, wzmacnianie poczucia własnej wartości; każdy czuje się wysłuchany i doceniony. 

Rozwiązania zapadają po wspólnej dyskusji.  

Terapeuta zamieszcza szereg wskazówek, jak powinno przebiegać spotkanie rodzinne. Po pierwsze 

takie spotkanie musi odbywać się regularnie, aby stworzyć poczucie przewidywalności i konsekwencji. Z reguły 

nie trwa ono więcej czasu niż godzinę. Po drugie ważne jest, aby wszyscy, a więc i dzieci, czuli,  że ich problemy 

będą naprawdę wysłuchane, nawet jeśli nie od razu będzie można znaleźć jakieś rozwiązanie. Do tego 

potrzebna jest gwarancja otwartości i szczerości wypowiedzi, czyli poczucie, że nie ma ograniczeń /poza agresją 

itp./, a dzieci i rodzice „są na tyle równi, na ile to możliwe”. Kolejną wskazówką jest możliwość przydzielania 

także dzieciom roli prowadzącego spotkanie. Oczywiście wszyscy powinni mieć równe szanse w prawie do 

głosu. Najpierw wypowiadają się dzieci. „Kiedy zostaną wysłuchane i ich zdanie wzięte pod uwagę, przychodzi 

kolej na rodziców”. Rodzice powinni pochwalić dzieci za to, co lepiej wychodzi im od poprzedniego spotkania, 

zanim zaczną mówić o problemach. To, co zostanie ustalone na spotkaniu, powinno obowiązywać do 

następnego zebrania. Jeśli między spotkaniami powstają sporne kwestie, trzeba poprosić /zaproponować/, aby 

omówić to na najbliższej naradzie. „Zapobiega to konfliktom i redukuje sprzeczki w ciągu tygodnia”. Dość ważną 

rzeczą podczas negocjowania ustaleń jest uzyskanie zgody wszystkich członków rodziny. Trudne sprawy można 

omawiać jeszcze raz na kolejnym zebraniu, zajmując się w międzyczasie innymi problemami, ale ostatecznie, 

przy braku zgodnego stanowiska, decyzję podejmują rodzice, a „dzieci powinny to zrozumieć”. 

Dzieci nie zawsze od początku są aktywne podczas spotkań rodzinnych, ale dość szybko zaczyna 

zapalać się w nich entuzjazm. Nie trzeba ich zmuszać do wypowiedzi, wystarczy zachęcać, aż będą gotowe. 

Według autora książki metoda spotkań rodzinnych w przypadkach rodzin w konflikcie bardzo się 

sprawdza i jest bardzo pomocna. Wspólne podejmowanie decyzji, wzajemne wysłuchiwanie się, docenianie, 

redukują złość i bunt, także dlatego, że dzieci zawsze mają szansę wyrazić to, co czują. Aktualne konflikty są 

łagodzone przez możliwość rozpatrzenia ich w wyznaczonym czasie. Zwiększa się wzajemna wrażliwość i 

życzliwość, dzieci czują się bardziej kompetentne, docenione i uczą się współpracy. „Krótko mówiąc, spotkanie 

rodzinne jest dla każdego sytuacją zwycięską.” 

Opracowanie: Agnieszka Januszek /na podstawie książki K.Steede „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców”/ 


