
 1 

 

 

ZAMIAST KARANIA 

 

1. Wyraź swoje uczucia, nie atakując charakteru dziecka. 

 

„Jestem wściekła, że moja nowa sukienka jest poplamiona sokiem malinowym”. 

 

2. Wyraź swoje oczekiwania. 

 

„Oczekuję większej uważności w obchodzeniu się z moimi rzeczami.” 

 

3. Wskaż dziecku, jak może naprawić zło. 

 

„Sukienka potrzebuje teraz odplamiacza”. 

 

4. Zaproponuj wybór. 

 

„Możesz pożyczać moje rzeczy, ale proszę żebyś wtedy bardziej o nie dbała. Inaczej 

utracisz przywilej używania ich”. 

 

5. Wspólnie rozwiąż problem. 

 

„Możemy ustalić, że możesz pożyczać moje rzeczy, ale dbaj o nie”. 
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3 PODEJŚCIA DO WYCHOWANIA 

 

 
PODEJŚCIE RESTRYKCYJNE W WYCHOWANIU 

 

Przekonania rodziców: 

- Jeśli nie boli, dziecko się nie uczy. 

- Dzieci nie będą szanowały twoich zasad, jeśli nie boja się twoich metod. 

- Panowanie nad dziećmi jest moim zadaniem. 

- Rozwiązywanie problemów moich dzieci jest moim zadaniem. 

 

Władza i kontrola nad sytuacją: 

- cała w rękach rodziców 

 

Proces rozwiązywania problemów: 

- problemy są rozwiązywane siłą 

- wrogość 

- jedna strona przegrywa, druga wygrywa (wygrywa rodzic) 

- rodzice rozwiązują wszystkie problemy i podejmują wszystkie decyzje 

 

Czego uczą się dzieci: 

- rodzice są odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów swoich dzieci 

- bolesnych metod komunikowania i rozwiązywania problemów 

 

Jak dzieci reagują: 

- gniewem, uporem 

- zemstą, buntem 

- wycofaniem, podporządkowaniem pełnym lęku 

 

PODEJŚCIE PRZYZWALAJĄCE W WYCHOWANIU 

 

Przekonania rodziców: 

- Dzieci będą współpracować jeśli zrozumieją, że współpraca jest właściwym 

rozwiązaniem. 

- Moim zadaniem jest służenie dzieciom i sprawianie, żeby one były szczęśliwe. 

- Konsekwencje, które powodują zdenerwowanie dziecka nie mogą być skuteczne. 

 

Władza i kontrola nad sytuacją: 

- cała w rękach dzieci 

 

Proces rozwiązywania problemów: 

- poprzez perswazję. 

- jedna strona przegrywa, druga wgrywa ( wygrywa dziecko) 

- rodzice rozwiązują większość problemów. 

 

Czego uczą się dzieci: 

- zasady są dla innych nie dla mnie. Robię to, na co ma ochotę. 

- rodzice służą dzieciom. 

- rodzice są odpowiedzialni za rozwiązanie większości problemów swoich dzieci. 
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- zależność, brak szacunku, skupienie się na sobie. 

 

Jak dzieci reagują: 

- sprawdzaniem granic 

- podważają i ignorują zasady i autorytety 

- ignorują i nie słyszą co się do nich mówi 

- wyczerpują rodziców utarczkami słownymi 

 

PODEJŚCIE DEMOKRATYCZNE W WYCHOWANIU 

 

Przekonania rodziców: 

- Dzieci są. zdolne do rozwiązywania problemów na własną rękę. 

- dzieci powinny mieć możliwość wyboru oraz uczenia się poprzez konsekwencje tych 

wyborów. 

- Skutecznym sposobem motywowania do współpracy jest zachęta. 

 

Władza i kontrola nad sytuacją: 

- dzieci otrzymują tyle władzy i kontroli, by potrafiły sobie z nią odpowiedzialnie 

poradzić. 

 

Proces rozwiązywania problemów: 

- oparty na współpracy 

- strategia bez przegranych 

- oparty na wzajemnym szacunku 

- dzieci są aktywnymi uczestnikami procesu rozwiązywania problemów 

 

Czego uczą się dzieci: 

- odpowiedzialności 

- współpracy 

- niezależności 

- szacunku dla zasad i autorytetów 

- samokontroli 

 

Jak dzieci reagują: 

- więcej współpracy 

- mniej sprawdzania granic 

- samodzielne rozwiązywanie problemów 

- ignorują, nie słyszą co się do nich mówi 

- poważnie traktują słowa rodziców 
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Czym żyje dziecko? 

 
Dzieci wciąż krytykowane uczą się potępiać. 
Dzieci wychowywane w atmosferze wrogości uczą się walczyć. 
Dzieci wzrastające w strachu uczą się bać. 
Dzieci, które spotykają się wciąż z politowaniem, uczą się użalać nad sobą. 
Dzieci ciągle ośmieszane uczą się nieśmiałości. 
Dzieci wzrastające pośród zazdrości uczą się, czym jest zawiść. 
Dzieci bezustannie zawstydzane uczą się poczucia winy. 
Dzieci otoczone tolerancją uczą się cierpliwości. 
Dzieci otrzymujące dość zachęty uczą się śmiałości. 
Dzieci, którym nie szczędzi się pochwał, uczą się uznawać wartości. 
Dzieci w pełni aprobowane uczą się lubić samych siebie. 
Dzieci akceptowane uczą się odnajdywać w świecie miłość. 
Dzieci, które często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele. 
Dzieci wzrastające w atmosferze wspólnoty uczą się hojności. 
Dzieci otaczane rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i 
sprawiedliwość. 
Dzieci wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa uczą się ufać sobie i innym. 
Dzieci dorastające w klimacie przyjaźni uczą się, jak wspaniale jest żyć. 
Dzieci otoczone łagodnością uczą się spokoju ducha. 
 
Czym żyje Twoje dziecko? Czym żyje dziecko, którym się opiekujesz? 
 

 
Materiały opracowano na podstawie książki Faber A., Mazlish E. (1992), Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? 

Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły? Media Rodzina. Poznań. 
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