Wychowanie i Dyscyplina
Nauczyc dziecko, zeby zachowywalo sie w spolecznie akceptowany sposób, to trudne zadanie,
ale jest to jeden z warunków jego prawidlowego rozwoju. Nagrody, nakazy i zakazy musza byc
dostosowane do wieku dziecka. Nie ma jednej bezwzglednie slusznej metody wychowawczej.
Zdaniem psychiatrów dziecieco-mlodziezowych mozna sformulowac podstawowe wskazówki,
które wytyczaja ogólna linie postepowania.
Dzieci zwykle staraja sie zadowolic swoich rodziców. Madry rodzic potrafi w procesie
wychowawczym wykorzystac dziecieca potrzebe rodzicielskiej aprobaty.
Zadowolenie i aprobata okazywane dziecku, gdy sie dobrze zachowuje, powoduja, ze chce ono
powtarzac wlasnie te zachowania, które sprawiaja rodzicom przyjemnosc. Im mlodsze jest
dziecko, tym latwiej takze zapobiegac jego niewlasciwemu zachowaniu. Jesli konsekwentnie
wyraza sie dezaprobate za kazdym razem, gdy male dziecko robi cos zlego, ryzykownego czy
niesympatycznego, to wzrasta prawdopodobienstwo unikniecia klopotów wychowawczych z
nastolatkiem.
Korygowanie zlego zachowania dziecka musi byc dla niego jednoznaczne, zrozumiale i nie
wywolywac poczucia krzywdy, gdyz dziecko ani przez chwile nie moze watpic, ze jest
kochane, a rodzice maja dobre intencje.
Dziecko czesto po prostu robi matce i ojcu na zlosc, od rodziców wymaga sie jednak, by
zachowywali wtedy spokój i opanowanie. Ostre "NIE WOLNO!" odniesie skutek, gdy maluch
wbiega na jezdnie pelna przejezdzajacych samochodów, ale wrzaskiem nie uspokoi sie tego
samego dziecka, gdy placze ono z jemu tylko znanych powodów. Starszemu dziecku nalezy
jasno sprecyzowac, co mu wolno, a czego nie wolno, przy czym nakazy i zakazy maja byc przez
rodziców ustalane wspólnie i potem konsekwentnie przez matke i ojca egzekwowane.
We wspólczesnej rzeczywistosci stykamy sie z róznymi kulturami, obyczajami, a tym
samym i róznymi postawami rodzicielskimi. Tak naprawde kazda rodzina ma odmienne
oczekiwania wobec dzieci.
Niektórzy rodzice pozostawiaja dziecku calkowita swobode, podczas gdy inni reguluja rytm jego
dnia scislym harmonogramem. Jest oczywiste, ze stanowiska dzieci i rodziców bywaja rózne, a
wtedy potrzebna jest szczera rozmowa, w której takze dzieci beda mialy równoprawny glos. W
ostatecznosci jednak to rodzice sa odpowiedzialni za ustalenie regul i zasad obowiazujacych w
rodzinie.
Zlemu zachowaniu latwiej jest zapobiec, zanim do niego dojdzie, niz pózniej je korygowac.
Lepiej w bezpiecznym miejscu trzymac latwo tlukace sie i cenne przedmioty, niz karac dziecko za
to, iz cos zniszczylo. Naturalna u dziecka ciekawosc trzeba podsycac, ale jednoczesnie kierowac
ja w strone zajec, które sa interesujace, pozyteczne, a niczym nie zagrazaja - jak ukladanie
klocków i puzzli, rysowanie, czytanie.
Korygowanie niepozadanych zachowan to jeden ze sposobów wytwarzania w dziecku
niezbednej w doroslym zyciu samokontroli, poczucia odpowiedzialnosci i szacunku dla
innych.
Zdolnosc kontrolowania wlasnego postepowania nie bierze sie z niczego, ani nie pojawia sie
nagle. W procesie nabywania samokontroli dziecko potrzebuje rodzicielskiego wsparcia i
przewodnictwa. Zdolnosc panowania nad soba zaczyna sie manifestowac w wieku okolo szesciu

lat. Przy aktywnej pomocy rodziców wzmacnia sie przez caly okres szkolny. Wprawdzie dla
nastolatków charakterystyczna jest sklonnosc do eksperymentowania i buntu, to jednak
wiekszosc z nich przechodzi ten okres w miare bezkonfliktowo i wyrasta na odpowiedzialnych
ludzi, zwlaszcza gdy od dziecinstwa dzialaly na nich pozytywne bodzce wychowawcze.
Metody wychowawcze oraz oczekiwania wobec dzieci przekazywane sa w rodzinach z
pokolenia na pokolenie.
Jezeli sa klopoty wychowawcze z dzieckiem, warto zasiegnac fachowej porady. Osoby zajmujace
sie problemami rozwojowymi dzieci i mlodziezy pomoga rodzicom lepiej zrozumiec, jak sie
rozwija i w jaki sposób rozumuje dziecko. Prawdopodobnie zasugeruja tez zmiany w dotychczas
stosowanych przez rodziców sposobach korygowania niepozadanych zachowan. Cierpliwosc i
konsekwencja rodziców, a gdy trzeba pomoc specjalistów, ulatwia proces socjalizacji dziecka,
które ma trudnosci z akceptacja i nabywaniem spolecznie aprobowanych zachowan.

