
JAK WYCHOWAĆ DZIECKO? 

Poradnik o błędach popełnianych przez dobrych rodziców. 

Błąd nr 8: „Rób to, co mówię, a nie to, co robię”. 

 

Jedną z podstawowych i najskuteczniejszych metod rodzicielskich jest bycie wzorem dobrego 

zachowania. „Rodzice mają nadzieję, że dzieci darzą ich miłością i szacunkiem. Jeśli rodzicom w pełni udało się 

wzbudzić do siebie szacunek, nie powinni się dziwić, kiedy dzieci w sposób naturalny biorą z nich przykład”. 

Zachowania rodziców mają głęboki wpływ na dzieci, dlatego powinni oni czuć się zobowiązani do właściwego 

postępowania. Dotyczy to wszystkich ważnych i mniej ważnych spraw: przeklinania, kłamania, palenia 

papierosów, picia alkoholu, szczerości, uczciwości itd. Mama czy tata mogą pozytywnie wpłynąć na swoje 

dzieci, dając im odpowiedni przykład do naśladowania. „Nasze podstawowe przekonania i wartości – czyli to, co 

czyni nas takimi, jacy jesteśmy – za sprawą naszych działań są wyraźnie komunikowane dzieciom. To, co 

robimy, ma na nie o wiele większy wpływ niż to, co mówimy. Wydaje się, że dzieci instynktownie wiedzą, iż 

czyny więcej mówią o człowieku niż słowa”.  

Rodzice często mają obawy, co do wpływu mediów na dzieci; niepokoją się, bo w filmie, muzyce czy 

grach komputerowych pojawiają się negatywne wzorce /np. przemoc, narkotyki/. Z większości badań wynika, 

że media rzeczywiście mają wpływ na dzieci i nastolatków. Szczególnie młodzież w okresie dorastania jest 

narażona np. na zły wpływ grup rówieśniczych, słuchających określonych piosenek, interesujących się seksem 

czy używkami. „O ile w grę nie wchodzą jakieś poważne problemy życiowe, większość nastolatków zapoznaje 

się z różnymi systemami wartości, przekonaniami i zachowaniami, ale w końcu wraca do wartości, wśród 

których dorastała.”  

Tak więc widać niezwykłą doniosłość postaw rodziców i tego, czy przekazują oni – słowem i czynem – 

trwałe wartości. Pytanie: jak chronić dzieci przed złymi wpływami? Na pewno potrzebują one bezwzględnej 

ochrony przed informacjami niedostosowanymi do ich wieku. Problem w tym, że rodzice nie są w stanie zawsze 

być przy dziecku /szczególnie nastolatku/, w związku z czym muszą pomóc dzieciom rozwijać system wartości i 

umiejętności, które pozwolą poradzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Dzieci muszą uczyć się oceniania i 

radzenia sobie w różnych sytuacjach /np. jak zareagować na propozycję zakazanego owocu w domu kolegi/. 

Budując zaufanie we wzajemnych stosunkach rodzic może liczyć na to, że dziecko będzie chciało o tym z nim 

porozmawiać i usłyszeć na ten temat informacje i wskazówki. Dzieci, które mają poczucie, że rodzice ich 

słuchają, mają dobre z nimi relacje, chętnie podzielą się z nimi swym niepokojem. W ten sposób można się stać 

przewodnikiem swego dziecka. Zdaniem K.Steede’a wpływ mediów czy rówieśników nie jest silniejszy od 

postaw rodziców, które kształtują umiejętność oceniania i dziecięce poczucie własnej wartości. Należy więc 

pamiętać, że czyny mówią więcej niż słowa na temat wartości i moralności; np. to, w jaki sposób traktujemy 

innych jest również wyraźnym komunikatem dla naszych dzieci /czy jesteśmy uprzejmi i wspaniałomyślni, czy 

małostkowi i samolubni/. „Wartości, jakim dzisiaj hołdujemy, są wartościami i czynami, które jutro zostaną 

przyjęte przez nasze dzieci”. 
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