
JAK WYCHOWAĆ DZIECKO? 

Poradnik o błędach popełnianych przez dobrych rodziców. 

Błąd nr 4: pułapki porozumiewania się  

Cz.II: sztuka słuchania. 

 

W kolejnym podrozdziale swojej książki K.Steede zwraca uwagę, że częścią dobrej, otwartej komunikacji jest słuchanie. To 

następne wyzwanie stojące przed rodzicami, wymagające wysiłku, bo bycie dobrym słuchaczem to bardzo aktywna postawa, a nie bierna, 

jak by się mogło na pozór wydawać. „Pierwszy krok to wyjaśnienie dzieciom, że rodzice są po to, by ich wysłuchać. Za tą deklaracją muszą 

jednak pójść czyny. Jeśli nie słuchamy dziecka aktywnie, będzie ono miało poczucie, że obietnice o gotowości do rozmowy ze strony 

rodziców to tylko puste słowa. Bierne słuchanie dzieci nie daje rezultatów. Starsze dziecko łatwo wyczuje, że jest słuchane tylko 

połowicznie. Zniechęci je to rozmów z rodzicem. Młodsze dzieci próbujemy czasem „oszukać” robiąc równocześnie inne rzeczy, ale nie 

buduje to relacji i może zemścić się w przyszłości.  

Życie codzienne przeważnie pełne jest stresu, napięć, trosk, co często przekłada się na zaniedbywanie dziecka, które jest 

wysłuchiwane – ale tylko biernie. Lepszym rozwiązaniem jest – jeśli dziecko chce porozmawiać, a rodzic jest zajęty – poproszenie go, by 

zaczekało jakiś czas, aż mama czy tata będą wolni. Jeśli po tej chwili wysłuchasz swego dziecka aktywnie dziecko będzie rozumiało, że 

rodzice przywiązują wagę do tego, co ono ma do powiedzenia. Oczywiście trzeba również docenić cierpliwość dziecka w czekaniu na 

rozmowę z rodzicem.  Kolejnym krokiem, gdy już dzieci czują, że rodzice chcą ich słuchać, jest słuchanie uważne. „Uważne słuchanie opiera 

się na uznaniu, że każdy porozumiewa się na dwóch poziomach: treściowym i emocjonalnym. Poziom treściowy każdej komunikacji to 

faktyczny temat omawianej sprawy. Poziom emocjonalny stanowią ukryte uczucia związane z treścią. Uznanie emocjonalnej treści 

konwersacji staje się istotną umiejętnością słuchania szczególnie w oczach dzieci, którym trudno zidentyfikować i zwerbalizować swoje 

emocje”.  

Gdy dzieci czują, że są słuchane i rozumiane, czują się też docenione, a to rozwija komunikację. Uczuciową zawartość 

komunikatu trzeba odzwierciedlić dziecku, w przeciwnym wypadku dziecko nie poczuje się zachęcone do kontynuowania rozmowy. 

Ignorowanie treści uczuciowej zamyka komunikację. Według K.Steede’a szczególnie ważne jest zwracanie uwagi na uczucia, kiedy dzieci się 

złoszczą. „Złość to rodzaj „emocji – parasola”, pod którym chowają się inne uczucia. Kiedy dzieci okazują złość, w rzeczywistości mogą czuć 

jedną z kilku możliwych emocji”. Kiedy jesteśmy wrażliwi na uczucia leżące u podłoża złości, lepiej rozumiemy swoje dzieci, a 

odzwierciedlając to, dajemy im komunikat, że są uważnie słuchane. To wzmacnia wzajemne, dobre relacje. „W wielu wypadkach konieczne 

może się okazać odzwierciedlenie zarówno uczuć, jak i treści informacji”. Rodzic skupiający się i na jednym, i na drugim pozwala dziecku 

wyrazić swoje uczucia i daje szansę wyjaśnienia zdarzeń, które istotnie miały miejsce.  

Uważne słuchanie nie jest łatwe, wymaga wprawy, a więc czasu, ale otwiera przestrzeń do stworzenia atmosfery 

bezpieczeństwa i zaufania. 
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