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Nauczenie dziecka
odpowiedzialnoĂci

Reguïa 100% odpowiedzialnoĂci
W rozdziale 2. szczegóïowo omówiliĂmy piramidÚ Maslowa i wyjaĂniliĂmy, dlaczego najpierw musimy zaspokoiÊ potrzeby z niĝszych
poziomów, ĝeby móc przejĂÊ do wyĝszych potrzeb.
Wyobraě sobie piramidÚ, która wyglÈda trochÚ inaczej niĝ piramidy
egipskie o gïadkich bokach. PomyĂl np. o typowej ĂwiÈtyni Majów
skïadajÈcej siÚ z serii wyrzeěbionych stopni, po których moĝna siÚ
wspiÈÊ aĝ na samÈ górÚ.
Ten obrazek przypomina trochÚ to, jak ksztaïtuje siÚ odpowiedzialnoĂÊ. Dzieci tuĝ po narodzinach majÈ 0% odpowiedzialnoĂci.
SÈ maleñkie i bezradne, wiÚc nie moĝna od nich wymagaÊ, aby byïy
za cokolwiek odpowiedzialne.
Jednak gdy dzieci trochÚ podrosnÈ, musimy stopniowo zwiÚkszaÊ
ich odpowiedzialnoĂÊ — nakïaniaÊ je, aby wspinaïy siÚ po kolejnych
stopniach tej piramidy.
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Dzieci nie sÈ w stanie zaakceptowaÊ zbyt duĝego przyrostu obowiÈzków. To zrozumiaïe. GdybyĂ miaï po raz pierwszy w ĝyciu podnieĂÊ
sztangÚ i od razu dostaï piÚÊdziesiÚciokilogramowe obciÈĝenie, prawdopodobnie naciÈgnÈïbyĂ sobie miÚĂnie.
To byïoby bolesne. PoczuïbyĂ siÚ jak nieudacznik i straciïbyĂ chÚÊ
do dalszych Êwiczeñ.
Zamiast przydzielaÊ dziecku zbyt wiele obowiÈzków, zwiÚkszaj stopniowo ich zakres, tak aby dziecko byïo w stanie im sprostaÊ. DziÚki
temu nie poczuje siÚ przytïoczone i bÚdzie odnosiÊ sukces za sukcesem.
To dlatego tak waĝne jest, aby czÚsto dokonywaÊ rewizji rodzinnych
planów.

OdpowiedzialnoĂÊ osobista
Czy masz wĂród znajomych albo wspóïpracowników osoby, które
lubiÈ siÚ bawiÊ w obwinianie? To moĝe byÊ naprawdÚ frustrujÈce —
przebywaÊ wĂród ludzi, którzy stale wskazujÈ na siebie palcami,
mówiÈc: „To nie moja wina; to byïo jego zadanie” albo: „Nie obwiniaj
mnie, ona mnie do tego zmusiïa”.
Czy zdarzyïo siÚ kiedykolwiek, ĝeby w takiej atmosferze osiÈgniÚto
coĂ produktywnego?
MyĂlÚ, ĝe kaĝdy z nas czasami gra w tÚ zabawÚ. To nie znaczy od
razu, ĝe jesteĂmy zïymi luděmi — wiÚkszoĂÊ z nas zostaïa nauczona,
ĝeby zrzucaÊ winÚ na innych. Gdy wina leĝy po naszej stronie, czujemy siÚ ěle i niekomfortowo. JesteĂmy zaĝenowani, zawstydzeni i nie
chcemy wyjĂÊ na gïupców. To nas przeraĝa.
Nie chcemy braÊ na siebie odpowiedzialnoĂci, bo moĝemy siÚ okazaÊ
sïabi i bezradni.
Prawda jest jednak zupeïnie inna: nie biorÈc na siebie odpowiedzialnoĂci, odmawiamy sobie wïadzy, która daje kontrolÚ. Osobista
odpowiedzialnoĂÊ to coĂ, co daje siïÚ zarówno dzieciom, jak i dorosïym.
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Zaakceptowanie odpowiedzialnoĂci oznacza zaakceptowanie faktu,
ĝe kontrolujesz swoje ĝycie i wszystko, co siÚ w nim dzieje.
Im wiÚkszÈ odpowiedzialnoĂÊ bÚdziesz braï za swoje ĝycie, tym lepiej
bÚdziesz je kontrolowaï. A to wspaniale wpïynie na Twoje poczucie
wïasnej wartoĂci.
To jest coĂ, co psychologowie nazywajÈ wewnÚtrznym ěródïem
kontroli. OsiÈgniesz ten stan dopiero wtedy, gdy bÚdziesz umiaï zaakceptowaÊ osobistÈ odpowiedzialnoĂÊ. Dlatego tak waĝne jest, aby
kaĝdy czïonek rodziny miaï wyraěnie okreĂlony zakres osobistej odpowiedzialnoĂci.

Nauka odpowiedzialnego zachowania
Wyobraě sobie, ĝe dostaïeĂ nowÈ pracÚ. BÚdziesz w niej robiÊ coĂ,
czego jeszcze nigdy nie robiïeĂ. Na razie jesteĂ staĝystÈ. Nie masz
pojÚcia, na czym bÚdzie polegaÊ Twoja nowa praca, wiÚc uwaĝnie
czytasz instrukcjÚ, którÈ dostaïeĂ od przeïoĝonego.
W tej instrukcji jest wyraěnie napisane, co i jak naleĝy robiÊ, krok
po kroku. W pierwszym dniu jesteĂ gotowy do pracy zgodnie z zasadami przedstawionymi w instrukcji.
A potem rozglÈdasz siÚ dookoïa. Patrzysz na innych pracowników,
którzy sÈ specjalistami w swojej dziedzinie. Okazuje siÚ, ĝe te osoby,
majÈce ogromnÈ wiedzÚ i doĂwiadczenie w swoim zawodzie, robiÈ coĂ
zupeïnie innego, niĝ nakazuje instrukcja.
Czujesz siÚ zdezorientowany, prawda? Gdy instrukcja mówi jedno,
a ludzie, od których powinieneĂ siÚ uczyÊ i których chcesz naĂladowaÊ, robiÈ coĂ zupeïnie odwrotnego.
Nic dziwnego, ĝe dzieci czujÈ siÚ podobnie!
Psycholog Albert Bandura, który wniósï ogromny wkïad w rozwój
psychologii spoïecznej, stworzyï teoriÚ spoïecznego uczenia siÚ. Przeprowadzone przez niego badania potwierdziïy jego tezÚ, która mówi,
ĝe ludzie uczÈ siÚ od siebie nawzajem.
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Co to oznacza?
To znaczy, ĝe dzieci uczÈ siÚ gïównie poprzez coĂ, co psychologowie
nazywajÈ „modelowaniem” lub „naĂladowaniem”. ObserwujÈ zachowanie innych osób (zarówno dobre, jak i zïe) i próbujÈ je naĂladowaÊ.
Dlatego nie wystarczy mówiÊ dzieciom, ĝe trzeba byÊ odpowiedzialnym. Musimy byÊ dla nich wzorem do naĂladowania.
Nie moĝesz po prostu powiedzieÊ dziecku, ĝe ma dotrzymywaÊ obietnic i nie powinno ïamaÊ danego sïowa. Musisz sam zachowywaÊ siÚ
w taki sposób.
JeĂli obiecasz dziecku, ĝe coĂ z nim zrobisz, zrób to. JeĂli masz je
odebraÊ z jakiegoĂ miejsca, przyjedě na czas. JeĂli chcesz, ĝeby dziecko
odrabiaïo zadania domowe albo wykonywaïo swoje obowiÈzki domowe bez narzekania i szukania wymówek, Ty musisz prezentowaÊ
podobnÈ postawÚ w stosunku do swojej pracy i swoich obowiÈzków
domowych.
To bardzo waĝne, jak siÚ zachowujesz przy dzieciach, poniewaĝ
one bÚdÈ CiÚ naĂladowaÊ.

NaĂladowanie „zabawy w obwinianie”
PowiedzieliĂmy przed chwilÈ, dlaczego zabawa w obwinianie oznacza rezygnacjÚ z wïadzy i kontroli. Jest to kwintesencja nieodpowiedzialnego zachowania.
Jednym z kluczy do udanej socjalizacji wiÚěniów jest zaakceptowanie
odpowiedzialnoĂci za popeïnione przestÚpstwo. Jest to jedna z gïównych rzeczy, jakie bierze siÚ pod uwagÚ przy podejmowaniu decyzji
o zwolnieniu warunkowym. JeĂli u skazanego nie widaÊ gotowoĂci
do tego, ĝeby wziÈÊ na siebie odpowiedzialnoĂÊ za popeïnione czyny,
prawdopodobieñstwo recydywy znaczÈco roĂnie.
Co to ma wspólnego z dzieÊmi? Cóĝ, maïpa widzi, maïpa robi.
Gdy zrzucamy na kogoĂ winÚ, uchylajÈc siÚ od odpowiedzialnoĂci,
uczymy tego zachowania nasze dzieci. JeĂli nie chcemy siÚ przyznaÊ
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do bïÚdu (mówiliĂmy o tym w podrozdziale „OdpowiedzialnoĂÊ osobista”) albo wytykamy palcami innych, to nie ma znaczenia, jakie
podamy argumenty i jak bÚdziemy siÚ usprawiedliwiaÊ. Liczy siÚ
tylko to, jaki komunikat wysyïamy.
Ten komunikat brzmi nastÚpujÈco: przyznanie siÚ do winy jest czymĂ
zïym; jeĂli znajdziemy dobrÈ wymówkÚ, wszystko bÚdzie w porzÈdku.
Efekt jest taki, ĝe gdy nasze dzieci zaczynajÈ mieÊ problemy w szkole
albo nie chcÈ przestrzegaÊ jakichĂ reguï, przypominajÈ sobie nasze
zachowanie i próbujÈ je naĂladowaÊ w relacjach z nami. ZrzucajÈ
winÚ na innych i unikajÈ odpowiedzialnoĂci.
Dlatego Twoim najwaĝniejszym zadaniem jest przekazanie dziecku
nastÚpujÈcego komunikatu (parafrazujÈc Thomasa Huxleya): odpowiedzialnoĂÊ to coĂ, czym siÚ wykazujesz bez wzglÚdu na to, czy tego
chcesz, czy nie.

PociÈgniÚcie dziecka do odpowiedzialnoĂci
OdpowiedzialnoĂÊ i obowiÈzkowoĂÊ idÈ ze sobÈ w parze.
Gdyby nauczyciele w szkole mówili, ĝe zadania domowe sÈ tylko dla
chÚtnych, czy odrabiaïbyĂ je? Gdyby egzaminy nie byïy obowiÈzkowe,
czy podchodziïbyĂ do nich? Gdyby nauczyciele dawali tylko dwie
oceny: „pozytywnÈ” i „negatywnÈ” — ĝeby dostaÊ tÚ pierwszÈ, wystarczyïoby pojawiÊ siÚ na sali — czy wykonaïbyĂ jakÈkolwiek dodatkowÈ pracÚ?
Niektórzy ludzie odpowiedzÈ na te pytania twierdzÈco. Ja bym tak
zrobiï — prawdopodobnie nawet postanowiïbym wykonaÊ okreĂlone
zadanie po prostu po to, ĝeby siÚ czegoĂ nauczyÊ. Bardzo moĝliwe
jednak, ĝe coĂ przeszkodziïoby mi w realizacji tego planu i ostatecznie
nie zrobiïbym nic, podobnie jak wiÚkszoĂÊ pozostaïych uczniów.
Dobrymi chÚciami piekïo jest wybrukowane.
Tak samo jest z dzieÊmi: jeĂli dajemy im wolnÈ rÚkÚ, wykorzystujÈ
to. Otrzymanie czegoĂ w zamian za nic jest zbyt kuszÈce, zwïaszcza
dla dzieci.
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JeĂli komuĂ udaïo siÚ zdaÊ egzamin mimo braku podstawowej wiedzy,
to gdy zacznie kurs dla zaawansowanych albo znajdzie pracÚ w swojej
branĝy, nie bÚdzie wiedziaï, co robiÊ. BÚdzie bezradny, poniewaĝ nie
wykonaï niezbÚdnej pracy. Nikt mu nie powiedziaï, ĝe to jest jego
obowiÈzek.
Gdy rodzice dodajÈ dzieciom nowe obowiÈzki, a te narzekajÈ i pïaczÈ, mówiÈc, ĝe nie chcÈ albo nie mogÈ tego zrobiÊ, czasami rodzice
uginajÈ siÚ pod ich proĂbami.
To rodzi dwa problemy:

1. Dziecko nie uczy siÚ, jak naleĝy wypeïniaÊ obowiÈzki.
2. Dziecko zostaje nagrodzone za nieodpowiedzialne zachowanie,
a to zachÚca je do tego, aby byÊ jeszcze bardziej
nieodpowiedzialnym.
Dlatego dzieciom trzeba dawaÊ obowiÈzki, ale równieĝ wymagaÊ
od nich, aby je wypeïniaïy. A co waĝniejsze: my, jako rodzice, musimy byÊ dla nich wzorem do naĂladowania, pokazujÈc, jak bierzemy
na siebie obowiÈzki i jak siÚ z nich wywiÈzujemy.

Wzmocnienie — co to jest?
JeĂli kiedykolwiek czytaïeĂ jakÈĂ ksiÈĝkÚ na temat rodzicielstwa albo
odwiedziïeĂ stronÚ poĂwiÚconÈ tej tematyce, a nawet oglÈdaïeĂ program telewizyjny taki jak Superniania, prawdopodobnie spotkaïeĂ
siÚ z pojÚciem „wzmocnienia”. Zazwyczaj mówimy o wzmocnieniu
pozytywnym albo wzmocnieniu negatywnym. Jednak co wïaĂciwie
to oznacza?
Wielu ludzi uwaĝa, ĝe wzmocnienie pozytywne oznacza nagrody,
a wzmocnienie negatywne kojarzy im siÚ z karÈ — jednak to nie
jest do koñca prawda.
Zrozumienie potÚgi wzmocnienia pozytywnego i negatywnego jest
niezbÚdne do tego, abyĂmy mogli staÊ siÚ lepszymi rodzicami.
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Oto prawdziwe znaczenie tych sïów przedstawione w formie krótkich haseï:
x

Ze wzmocnieniem pozytywnym mamy do czynienia wtedy,
gdy dane zachowanie jest nasilone, poniewaĝ coĂ zostaïo
dodane; pozytywne wzmocnienie to dodawanie czegoĂ.

x

Ze wzmocnieniem negatywnym mamy do czynienia wtedy,
gdy dane zachowanie jest ograniczane, poniewaĝ coĂ zostaïo
zabrane; wzmocnienie negatywne to odbieranie czegoĂ.

Zarówno wzmocnienie pozytywne, jak i negatywne mogÈ byÊ stosowane w formie kary:
x

Wzmocnienie pozytywne polega na tym, ĝe dajesz (albo
dodajesz) coĂ po to, aby ograniczyÊ okreĂlone zachowanie.

x

Wzmocnienie negatywne polega na tym, ĝe zabierasz
(albo odejmujesz) coĂ po to, ĝeby ograniczyÊ okreĂlone
zachowanie.

Teraz, gdy juĝ rozumiemy definicje, zastanówmy siÚ, jak to wyglÈda
w praktyce w naszych relacjach z dzieÊmi? Omówimy to w nastÚpnym podrozdziale.

Jak to dziaïa?
JeĂli dajesz dziecku ciastko za kaĝdym razem, gdy posprzÈta swój
pokój, byÊ moĝe bÚdzie chciaïo robiÊ to czÚĂciej. Dajesz mu coĂ, czego
chce, aby wzmocniÊ zachowanie, na którym Ci zaleĝy. To jest wzmocnienie pozytywne.
JeĂli zwalniasz dziecko z obowiÈzku wynoszenia Ămieci za kaĝdym
razem, gdy posprzÈta swój pokój, byÊ moĝe bÚdzie chciaïo robiÊ to
czÚĂciej. Zabierasz mu coĂ, czego nie chce robiÊ, aby wzmocniÊ zachowanie, na którym Ci zaleĝy. To jest wzmocnienie negatywne.
W obu tych sytuacjach dziecko dostaje jakÈĂ nagrodÚ, która zachÚca
je do okreĂlonych zachowañ. Pierwsza nagroda jest pozytywna (dajesz
dziecku coĂ, czego chce). Druga jest negatywna (zabierasz mu coĂ,
czego nie chce).
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Teraz przyjrzyjmy siÚ drugiej stronie medalu (jest to obszar, w którym wielu rodziców popeïnia bïÚdy):
JeĂli Twoje dziecko dostaje szaïu, gdy prosisz je o posprzÈtanie pokoju, a Ty dajesz mu cukierka, ĝeby je uciszyÊ albo przekupiÊ — co
takiego robisz? WïaĂnie! Reagujesz wzmocnieniem pozytywnym na
jego napad zïoĂci! Nagradzasz jego zachowanie (atak zïoĂci), doprowadzajÈc do tego, ĝe dziecko bÚdzie czÚĂciej zachowywaÊ siÚ w ten
sposób w przyszïoĂci.
JeĂli Twoje dziecko wpada w zïoĂÊ, gdy prosisz je o posprzÈtanie
pokoju, a Ty mu obiecujesz, ĝe jeĂli to zrobi, to nie bÚdzie musiaïo
wykonywaÊ swojego codziennego obowiÈzku w postaci wynoszenia
Ămieci, po raz kolejny nagradzasz je za napad zïoĂci. ZachÚcasz je,
ĝeby wpadaïo w szaï za kaĝdym razem, gdy poprosisz je o posprzÈtanie pokoju. Dziecko bÚdzie liczyÊ na to, ĝe dziÚki temu zostanie
zwolnione z innych obowiÈzków.
Zarówno wzmocnienie pozytywne, jak i negatywne moĝe byÊ stosowane jako kara, gdy chcesz wyeliminowaÊ okreĂlone zachowanie
u dziecka. Róĝnica polega na tym, ĝe zamiast dawaÊ lub zabieraÊ
coĂ dziecku, ĝeby je zadowoliÊ, dajesz albo zabierasz coĂ, ĝeby je
ukaraÊ.
Oto przykïad: dziecko wpada w szaï, gdy kaĝesz mu posprzÈtaÊ pokój.
Dlatego nakïadasz na nie dodatkowe obowiÈzki. Dodajesz coĂ nowego, dlatego mówimy tutaj o karze pozytywnej. Poniewaĝ dziecko
nie ma ochoty wykonywaÊ dodatkowych prac, w przyszïoĂci powaĝnie
siÚ zastanowi, zanim wpadnie w zïoĂÊ, gdy bÚdzie miaïo posprzÈtaÊ
swój pokój.
I druga opcja: dziecko dostaje napadu zïoĂci, gdy prosisz je o posprzÈtanie pokoju. W reakcji na jego zachowanie zabierasz mu telefon
komórkowy. Odejmujesz coĂ, dlatego mówimy tu o karze negatywnej. Poniewaĝ Twoje dziecko uwielbia rozmawiaÊ przez telefon,
w przyszïoĂci powaĝnie siÚ zastanowi, zanim wpadnie w zïoĂÊ, gdy
bÚdzie miaïo posprzÈtaÊ swój pokój.
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Gdy rodzice rozmawiajÈ o dyscyplinowaniu dzieci, zazwyczaj skupiajÈ siÚ na karach. Jednak Burrhus Frederic Skinner, wybitny psycholog behawioralny, odkryï, ĝe pozytywne wzmocnienie jest najskuteczniejszym Ărodkiem skïaniajÈcym do poĝÈdanego zachowania.
Co to oznacza? To, ĝe kara za zïe zachowanie nie jest tak skuteczna jak nagroda za dobre zachowanie. Dlatego karanie powinno byÊ
ostatniÈ deskÈ ratunku, gdy idzie o dyscyplinowanie dzieci.

Sytuacja, w której obie strony sÈ wygrane
Kaĝdy lubi sytuacje, w których obie strony wygrywajÈ. JeĂli masz
dobre relacje z ogrodnikiem albo fryzjerkÈ, to oboje na tym korzystacie: Ty cieszysz siÚ dobrze wykonanÈ pracÈ, a oni majÈ zadowolonego
klienta, który chÚtnie do nich wróci i poleci ich swoim znajomym.
Wyobraě sobie, jak Ăwietnie mógïby funkcjonowaÊ Twój dom, gdyby
takie relacje panowaïy w Twojej rodzinie!
Potraktuj obowiÈzki jak inwestycjÚ:
x

Bierzesz na siebie obowiÈzki i wywiÈzujesz siÚ z nich.

x

Dajesz dziecku obowiÈzki i pilnujesz, ĝeby siÚ z nich
wywiÈzywaïo.

x

Dajesz dziecku wzmocnienie pozytywne (pochwaïy, nagrody,
przywileje, swój czas).

x

Dziecku zaleĝy na tym, aby stanÈÊ na wysokoĂci zadania.

x

Dziecko staje siÚ pewniejsze siebie i ma wiÚksze poczucie
wïasnej wartoĂci, gdy widzi, ĝe coĂ osiÈgnÚïo.

x

Dziecko uczy siÚ odpowiedzialnoĂci, a to w przyszïoĂci
zaowocuje podobnym zachowaniem.

StosujÈc wzmocnienie pozytywne, osiÈgasz pozytywne rezultaty. W ten
sposób tworzysz cykl, w którym obie strony sÈ wygrane.
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Uniwersalna maksyma
PamiÚtasz, jak w poprzednim rozdziale stworzyïeĂ wïasnÈ utopiÚ?
Poprosiïem CiÚ, ĝebyĂ wyobraziï sobie, jak wyglÈdaliby ludzie ĝyjÈcy
w tej utopii.
Niemiecki filozof Immanuel Kant stworzyï teoriÚ na temat formuïowania moralnych imperatywów — zasad, które powinny stanowiÊ
nasze kredo. Chodzi o zbiór maksym majÈcych uniwersalne zastosowanie. Wyróĝnia je to, ĝe sÈ zawsze prawdziwe — jak prawa natury.
ParafrazujÈc nieco sïowa Kanta: powinniĂmy ĝyÊ tak, jak gdyby
kaĝdy nasz czyn miaï siÚ staÊ prawem uniwersalnym.
Jednym ze sposobów, aby to osiÈgnÈÊ, jest zadawanie sobie pytania:
„Jaka byïaby moja rodzina, gdyby wszyscy byli tacy jak ja?”.
PomyĂl nad tym, jak postÚpujesz, jak siÚ zachowujesz, jak siÚ odnosisz do innych, co mówisz, robisz itd., a potem siÚ zastanów, jak
wyglÈdaïyby relacje w Twojej rodzinie, gdyby wszyscy inni byli tacy
jak Ty?
Czy byïoby lepiej?
Nie ograniczaj siÚ tylko do siebie. Naucz dziecko przeprowadzaÊ ten
eksperyment myĂlowy. Niech zada sobie pytanie: „Jaka byïaby moja
druĝyna, gdyby wszystkie dzieci byïy takie jak ja?” albo: „Jaka byïaby
moja klasa, gdyby wszyscy inni uczniowie zachowywali siÚ tak jak ja?”.
Celem tego Êwiczenia nie jest stworzenie utopii, lecz sprawienie,
ĝeby dziecko zechciaïo narzuciÊ sobie wyĝsze standardy. PoproĂ je,
ĝeby staraïo siÚ dorównaÊ wyĝszym standardom, nawet gdy nikt nie
patrzy ani z niczego siÚ go nie rozlicza. Naucz je, aby braïo na siebie
odpowiedzialnoĂÊ za swoje czyny i zachowanie.
A skoro juĝ mówimy o wielkich filozofach, Gandhi powiedziaï:
„Musisz byÊ zmianÈ, którÈ chcesz zobaczyÊ na Ăwiecie”. To dotyczy
nie tylko Ăwiata, ale równieĝ Twojej rodziny.
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Uczenie dziecka skutecznego
rozwiÈzywania problemów
Zdarzyïo Ci siÚ kiedyĂ, ĝe nagle Twój komputer albo inne urzÈdzenie
domowe przestaïy dziaïaÊ? Mam na myĂli sprzÚt, na którym w ogóle
siÚ nie znasz — któregoĂ dnia wïÈczyïeĂ urzÈdzenie, a ono zaczÚïo
siÚ dziwnie zachowywaÊ. JeĂli nie jesteĂ typem zïotej rÈczki, prawdopodobnie przez kilka minut oglÈdaïeĂ sprzÚt, potrzÈsaïeĂ nim i drapaïeĂ siÚ po gïowie w zamyĂleniu.
JeĂli nie znasz siÚ zupeïnie na danym sprzÚcie, masz dwie opcje do
wyboru: pójĂÊ do kogoĂ, kto rozwiÈĝe problem za Ciebie albo nauczyÊ
siÚ rozwiÈzywaÊ go samemu.
Nikt nie rodzi siÚ z wiedzÈ na temat tego, jak naprawiÊ klimatyzacjÚ albo piec konwekcyjny — to samo dotyczy równieĝ innych problemów.
UmiejÚtnoĂci zwiÈzane z rozwiÈzywaniem problemów nie sÈ wrodzone. Trzeba je nabyÊ.
Jest takie powiedzenie, ĝe jeĂli dasz czïowiekowi rybÚ, to bÚdzie syty przez jeden dzieñ. Ale jeĂli nauczysz go korzystaÊ z wÚdki, bÚdzie
syty do koñca ĝycia.
Najgorsze, co moĝemy zrobiÊ naszym dzieciom, to przez osiemnaĂcie
lat dawaÊ im ryby. Musimy nauczyÊ je ïowiÊ, ĝeby mogïy siÚ same
wykarmiÊ. To jest nasze zadanie jako rodziców: nauczyÊ dzieci skutecznego rozwiÈzywania problemów.
OsiÈgniemy ten cel, jeĂli damy im potrzebne narzÚdzia, a takĝe nauczymy róĝnych technik i umiejÚtnoĂci. DziÚki temu, gdy stanÈ przed
nowym wyzwaniem, bÚdÈ aktywnie szukaÊ rozwiÈzania. Nie poczujÈ siÚ bezradne i nie poddadzÈ siÚ bez walki.

Cztery etapy procesu oceny problemu
JednÈ z najwaĝniejszych rzeczy, jakie rodzic moĝe nauczyÊ swoje
dziecko, jest rozwiÈzywanie problemów. Tak jak zaïoĝenie firmy
wymaga planu, a zbudowanie budynku solidnej konstrukcji, tak dzieci
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potrzebujÈ systemu generowania alternatyw, który uïatwi im rozwiÈzanie kaĝdego problemu. MajÈc taki plan, chÚtniej zaangaĝujÈ siÚ
w szukanie rozwiÈzania.
Ten proces moĝna podzieliÊ na cztery etapy. Naucz dziecko umiejÚtnoĂci rozwiÈzywania problemów za pomocÈ serii pytañ:

1. Na czym polega problem? Zamiast od razu traciÊ grunt pod
nogami i dawaÊ siÚ ponieĂÊ emocjom, naleĝy zidentyfikowaÊ
naturÚ problemu.
2. Co mogÚ zrobiÊ, ĝeby go rozwiÈzaÊ? ZachÚÊ dziecko, ĝeby
uwierzyïo w siebie i przemyĂlaïo moĝliwe rozwiÈzania,
gdy stanie przed jakimĂ problemem.
3. Jaki jest mój plan? Znów wracamy do tego, jak waĝne jest
przygotowanie planu — musimy wiedzieÊ, dokÈd iĂÊ, ĝeby
odnieĂÊ sukces (nawet jeĂli tym sukcesem jest znalezienie
rozwiÈzania problemu).
4. Jak mi poszïo? Nie lekcewaĝ wartoĂci procesu oceny swoich
dziaïañ. Dziecko musi siÚ zastanowiÊ nad tym, co zrobiïo
i jaki rezultat osiÈgnÚïo, aby mogïo wyciÈgnÈÊ z tego
odpowiednie wnioski. Bez wzglÚdu na to, czy odniesie
sukces, czy jego starania zakoñczÈ siÚ poraĝkÈ, konieczne
jest, aby nabraïo nawyku oceniania swoich dziaïañ.
Kiedy dziecko wierzy w to, ĝe jest w stanie rozwiÈzaÊ swoje problemy i dylematy, czÚĂciej zachowuje siÚ w sposób odpowiedzialny,
co przejawia siÚ tym, ĝe sumiennie wypeïnia swoje obowiÈzki.

Proste jak abecadïo
Ludzkie zachowanie nie jest dzieïem przypadku. Nierzadko pytamy
dzieci albo innych dorosïych — a czasami, nie ma co ukrywaÊ, nawet
samych siebie — „Dlaczego to zrobiïeĂ?”. Jakĝe czÚsto w odpowiedzi
widzimy wzruszenie ramion albo sïyszymy „Nie wiem”.
Prawda jest jednak taka, ĝe nasze zachowanie wcale nie jest dzieïem
przypadku. Istnieje wiele czynników motywujÈcych — wewnÚtrznych
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i zewnÚtrznych, Ăwiadomych i podĂwiadomych — które wpïywajÈ na
nasze zachowanie.
Znany jest pewien uproszczony model ludzkiego zachowania: model
ABC. Pomaga on nam zrozumieÊ, dlaczego ludzie postÚpujÈ w taki,
a nie inny sposób.
„A” symbolizuje to, co siÚ dzieje przed wystÈpieniem danego zachowania.
„B” symbolizuje samo zachowanie.
„C” symbolizuje konsekwencje albo rezultat tego zachowania.
Psychologowie obliczyli, ĝe 85% zachowania dziecka to rezultat tego,
jakich konsekwencji siÚ spodziewa, jeĂli zrobi danÈ rzecz.
OsiemdziesiÈt piÚÊ procent! Tylko 15% zachowania jest motywowane tym, co mówimy dziecku albo co kaĝemy mu zrobiÊ. Caïe 85%
(ponad ¾) jego zachowania jest oparte na jego przypuszczeniach dotyczÈcych tego, jakie konsekwencje moĝe przynieĂÊ dane zachowanie.
Nieco wczeĂniej mówiliĂmy o Skinnerze i nauce behawioralnej, a takĝe o tym, ĝe wzmocnienie pozytywne jest najskuteczniejszÈ metodÈ
wpïywania na zachowanie drugiego czïowieka. JeĂli dziecko wie, jakie
konsekwencje przyniesie okreĂlone dziaïanie, ta wiedza stanowi 85%
motywacji do podjÚcia tego dziaïania.
JeĂli obiecujesz mu nagrodÚ (albo nawet karÚ), a póěniej nie speïnisz
swojej obietnicy, dziecko to zapamiÚta.
Dlatego konsekwencja jest kluczem do sukcesu!

Konsekwencja nadal jest kluczem
Czy wziÈïbyĂ udziaï w grze w bingo albo poszedïbyĂ do kasyna,
gdybyĂ wiedziaï, ĝe masz 75% szans na zwyciÚstwo?
A co, gdybyĂ miaï 50% szans na wygranÈ? ZagraïbyĂ kilka partyjek?
A gdyby szansa na zwyciÚstwo wynosiïa 25%? Czy nadal chciaïbyĂ
podjÈÊ ryzyko, gdyby nagroda byïa wysoka?
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A co, gdybyĂ miaï 0% szans na wygranÈ — czy zagraïbyĂ choÊ jeden
raz? ChciaïbyĂ spróbowaÊ?
Gdy mamy szansÚ na nagrodÚ, jesteĂmy gotowi podjÈÊ ryzyko. Im
wiÚksze korzyĂci, tym bardziej jesteĂmy gotowi zaryzykowaÊ, nawet
jeĂli szanse na zwyciÚstwo sÈ nikïe.
Jednak nikt nie bÚdzie chciaï ryzykowaÊ, jeĂli bÚdzie wiedziaï, ĝe
nie czeka go ĝadna nagroda.
To samo dotyczy Twojego dziecka!
Jeĝeli uwaĝa, ĝe potencjalna wygrana jest wartoĂciowa, podejmie
ryzyko.
JeĂli obiecasz mu nagrodÚ — np. dodatkowe kieszonkowe — za to,
ĝe nauczy siÚ do sprawdzianu albo posprzÈta swój pokój, a ono bÚdzie
wiedziaïo na 100%, ĝe dotrzymasz sïowa, nie ma mowy o ryzyku.
To po prostu wartoĂciowa inwestycja.
JeĂli jednak dziecko z doĂwiadczenia wie, ĝe czÚsto nie dotrzymujesz sïowa; jeĂli szanse na zrealizowanie obietnicy wynoszÈ tylko 50%
albo nawet 25%, dziecko moĝe uznaÊ, iĝ nie warto jest ryzykowaÊ
ciÚĝkÈ pracÈ w zamian za niepewnÈ nagrodÚ.
Podobnie wielu rodziców stosuje groěby. „Popraw swoje oceny albo
dostaniesz zakaz wychodzenia z domu; zabiorÚ ci komputer; nie pozwolÚ ci wyjĂÊ z kolegami w ten weekend”. Wypowiadasz groěbÚ, ale
jej nie realizujesz. W rezultacie dziecko moĝe uznaÊ, ĝe warto podjÈÊ
ryzyko — po co traciÊ czas na naukÚ, skoro sÈ spore szanse na to, ĝe
nawet jeĂli nie poprawi swoich ocen, Ty nie speïnisz swojej groěby?
JeĂli nie jesteĂ konsekwentny, Twoje relacje z dzieckiem zamieniajÈ
siÚ w grÚ hazardowÈ. Czy to je zachÚca do lepszego zachowania? Ani
trochÚ.

Konsekwencje konsekwencji
GdybyĂ mieszkaï w kraju rzÈdzonym przez okrutnego tyrana, w którym obowiÈzywaïyby surowe, niemoĝliwe do przestrzegania przepisy,
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a kaĝde odstÚpstwo od nich byïoby surowo karane, w pewnym momencie staïbyĂ siÚ obojÚtny.
JeĂli dostajesz karÚ bez wzglÚdu na to, czy zrobisz danÈ rzecz, czy nie,
przestajesz siÚ zastanawiaÊ nad tym, co jest dobre, a co zïe. Inni ludzie
przestajÈ CiÚ interesowaÊ — uczysz siÚ dbaÊ tylko o wïasny interes.
Konsekwencje majÈ sens tylko wtedy, gdy sÈ sprawiedliwe i realistyczne.
Nieco wczeĂniej mówiliĂmy o przypadkach, w których obie strony
sÈ wygrane. Twoje dziecko nigdy nie powinno poczuÊ, ĝe znalazïo siÚ
w sytuacji, w której obie strony sÈ przegrane, poniewaĝ straci wszelkÈ
motywacjÚ, aby zachowywaÊ siÚ tak, jak Ty tego chcesz.
Zarówno dziecku, jak i dorosïemu wykonanie obowiÈzku nie sprawia ĝadnych trudnoĂci, jeĂli w danym momencie ma na to ochotÚ.
PrawdziwÈ odpowiedzialnoĂciÈ wykazujemy siÚ wtedy, gdy nie mamy
ochoty czegoĂ zrobiÊ, ale wiemy, ĝe taka jest nasza powinnoĂÊ, wiÚc
zmuszamy siÚ do tego. Nawet jeĂli jesteĂmy zmÚczeni, zajÚci czymĂ
innym, znuĝeni albo mamy inne obowiÈzki, robimy to, co naleĝy.
To jest oznaka prawdziwego charakteru.
To wïaĂnie jest obszar, na którym rodzice majÈ duĝe pole do popisu.
MogÈ zachÚcaÊ dziecko nagrodami i innymi atrakcjami, konsekwentnie realizujÈc swoje obietnice. Powinni uksztaïtowaÊ w dziecku tak
silny nawyk, ĝe nawet gdy nie bÚdzie miaïo ochoty wykonaÊ jakiegoĂ obowiÈzku, zmusi siÚ do tego. Na tym wïaĂnie polega budowanie
charakteru.

Cykle wzmocnienia
PisaliĂmy o sytuacjach, w których obie strony sÈ wygrane, a takĝe
o inwestycjach, hazardzie i atrakcyjnych nagrodach. O tych wszystkich sprawach mówiliĂmy w kontekĂcie zachowania. Wszystko sprowadza siÚ do jednego: wzajemnego wzmocnienia.
Jak dziaïa wzajemne wzmocnienie? Polega ono na stworzeniu cyklu,
w którym kaĝdy element wzmacnia wszystkie pozostaïe.
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Moĝe to byÊ cykl poraĝki — np. im wiÚcej krzyczysz na swoje dziecko, tym wiÚkszÈ niechÚÊ ono do Ciebie czuje. A im wiÚkszÈ czuje
niechÚÊ, tym bardziej Ci siÚ stawia. Im bardziej Ci siÚ stawia, tym
bardziej na nie krzyczysz. Prawdziwe bïÚdne koïo!
WïaĂnie takiego cyklu chcesz uniknÈÊ.
Moĝesz jednak odwróciÊ sytuacjÚ i stworzyÊ cykl sukcesów. Im bardziej chwalisz i nagradzasz dziecko za to, ĝe jest odpowiedzialne,
tym bardziej ono chce Ci sprawiÊ przyjemnoĂÊ. Im bardziej dziecko
chce Ci sprawiaÊ przyjemnoĂÊ, tym lepiej wypeïnia swoje obowiÈzki.
A im lepiej wypeïnia swoje obowiÈzki, tym czÚĂciej je chwalisz.
W koñcu dziecko dorasta i przestaje myĂleÊ tylko w kategoriach pochwaï i nagród. Cykl przybiera formÚ wewnÚtrznÈ. Im czÚĂciej
dziecko jest odpowiedzialne i zdyscyplinowane, tym lepszÈ ma samoocenÚ. A im lepszÈ ma samoocenÚ, tym bardziej stara siÚ byÊ zdyscyplinowane.
Pozytywne nawyki dziecka oraz jego poczucie wïasnej wartoĂci to
dwa elementy, które siÚ nawzajem wzmacniajÈ.

Seria trzech wydarzeñ
Wzajemne wzmacnianie, tworzenie cyklów — to wszystko brzmi
wspaniale, ale jak siÚ za to zabraÊ?
Istnieje pewien model, który mogÈ wykorzystaÊ rodzice, ĝeby rozpoczÈÊ taki cykl i wprawiÊ w ruch koïo, by juĝ zawsze siÚ krÚciïo.
Model sprowadza siÚ do serii trzech wydarzeñ.
PO PIERWSZE: oceñ sytuacjÚ dziecka.
Opisz jego sytuacjÚ; zrób to w sposób pozytywny i zachÚcajÈcy do
dziaïania. Zamiast mówiÊ: „Twój pokój wyglÈda jak chlew”, postaraj
siÚ o bardziej obiektywnÈ ocenÚ. Unikaj wygïaszania ocen.
Powiedz: „ProszÚ, posprzÈtaj swój pokój”. Twoje polecenia powinny
byÊ konkretne, np.: „Na podïodze leĝÈ ubrania — pozbieraj je”,
„Zabawki muszÈ wróciÊ na póïkÚ”, „Musisz poĂcieliÊ swoje ïóĝko”.
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PamiÚtaj, ĝe groěby, które zaczynajÈ siÚ od sïów: „JeĂli nie…”, nie
skïoniÈ dziecka do wspóïpracy!
PO DRUGIE: sprawdzaj postÚpy i dawaj dziecku konkretne wskazówki.
Unikaj ogólnych stwierdzeñ, takich jak: „PosprzÈtaj ten baïagan”
albo: „Odïóĝ rzeczy na miejsce”. Zamiast tego mów: „ChcÚ, ĝebyĂ
podniósï te wszystkie rzeczy i powiesiï je w szafie” albo: „Chciaïbym,
ĝebyĂ zebraïa z podïogi wszystkie zabawki i wïoĝyïa je do odpowiednich pudeïek”.
PO TRZECIE: wygïaszaj pozytywnÈ opiniÚ na temat postÚpów
dziecka.
ZaglÈdaj czasami do pokoju, ĝeby sprawdzaÊ postÚpy. Zrób z tego
zabawÚ — maïe dzieci to uwielbiajÈ. Powiedz: „No nie wierzÚ, to
niemoĝliwe, ĝe wszystko posprzÈtaïeĂ sam! Kogo tam chowasz?
Twój pokój wyglÈda tak piÚknie, ĝe chyba ktoĂ ci w tym pomagaï”.
A potem rozejrzyj siÚ po pokoju i zajrzyj pod ïóĝko, jakbyĂ oczekiwaï,
ĝe ktoĂ musi siÚ tam chowaÊ. Dziecko bÚdzie siÚ Ămiaïo i pÚkaïo
z dumy, ĝe tak doceniïeĂ jego ciÚĝkÈ pracÚ.
W ten sposób wywoïasz pozytywnÈ reakcjÚ, a im czÚĂciej bÚdziesz to
robiÊ, tym bardziej zachÚcisz dziecko do wykonywania Twoich poleceñ.

Problem z groěbami
Gdy byïem mïodszy i pracowaïem w sklepie spoĝywczym, nieraz
przychodzili do mnie niezadowoleni klienci, którzy mieli pretensje,
ĝe cena jakiegoĂ produktu nie zgadza siÚ z tÈ na etykiecie albo ĝe na
rachunku wystÈpiï bïÈd. Niektórzy pracownicy wdawali siÚ z nimi
w dyskusjÚ, co czÚsto koñczyïo siÚ kïótniÈ, a nawet pyskówkÈ.
Wtedy nauczyïem siÚ pewnej sztuczki, która zawsze mi pomagaïa
skutecznie uspokoiÊ zirytowanych klientów. Zamiast siÚ z nimi
sprzeczaÊ, zamieniaïem siÚ w ich adwokata. Mówiïem: „Cena jest
inna niĝ na etykiecie? O nie, musimy to sprawdziÊ. Nie chcemy, ĝeby
nasi klienci niepotrzebnie przepïacali. ProszÚ chwilÚ poczekaÊ”.
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W ten prosty sposób sprawiaïem, ĝe klient zamieniaï siÚ z wroga
w czïonka mojej druĝyny. Razem pracowaliĂmy nad rozwiÈzaniem
problemu. A gdy siÚ okazywaïo, ĝe klient pomyliï dwa produkty, mówiïem: „Aha, widzi pan, promocja dotyczy tej marki, a nie tamtej.
Na tym polegaï problem. Chce pan wymieniÊ produkt na ten, który
jest w promocji, czy woli pan go zachowaÊ?”.
Jeden z moich wspóïpracowników zawsze siÚ irytowaï, gdy przychodzili do niego niezadowoleni klienci. Przekonywaï ich, ĝe sÈ w bïÚdzie.
KiedyĂ zupeïnie straciï panowanie nad sobÈ i powiedziaï klientce,
która czÚsto przychodziïa do nas z reklamacjÈ, ĝe jeĂli nie przestanie
siÚ z nim kïóciÊ, to nie ma co liczyÊ na jego pomoc.
Nie muszÚ dodawaÊ, ĝe to siÚ dobrze nie skoñczyïo. Mój kolega zostaï
zwolniony, a klientka juĝ nigdy do nas nie wróciïa.
Czy agresja i groěby sÈ skuteczne w realnym Ăwiecie? Nie — one
tylko powodujÈ eskalacjÚ problemu. Czy kiedykolwiek groěba sprawiïa, ĝe poczuïeĂ siÚ bardziej zachÚcony do zrobienia czegoĂ? JeĂli
nie, dlaczego sÈdzisz, ĝe dzieci bÚdÈ bardziej chÚtne do zrobienia
czegokolwiek po usïyszeniu groěby?
Problem z groěbami polega na tym, ĝe stawiajÈ Ciebie i dziecko na
przeciwnych pozycjach.
Chcesz wspóïpracy, a nie kïótni. Dlatego odmieñ sytuacjÚ. PoproĂ
dziecko, ĝeby zrobiïo to, o co je prosisz, i przypomnij mu konsekwencje, które juĝ wczeĂniej okreĂliïeĂ. Dziecko powinno juĝ znaÊ konsekwencje nieodpowiedzialnego zachowania i niezastosowania siÚ do
Twoich poleceñ.
Zamiast formuïowaÊ groěby — stawiajÈc siÚ w pozycji silniejszego
i groĝÈc atakiem wĂciekïoĂci, gdy dziecko nie zrobi tego, co chcesz —
pokaĝ, ĝe jesteĂ zatroskany. BÈdě jego adwokatem.
Zamiast mówiÊ: „JeĂli nie posprzÈtasz pokoju, dostaniesz szlaban
na ten weekend!”, odwróÊ sytuacjÚ. Przypomnij: „Kochanie, pamiÚtasz,
ĝe dostaniesz szlaban, jeĂli w twoim pokoju bÚdzie baïagan? Nie
chciaïabym, ĝebyĂ miaï zepsuty weekend. Moĝe lepiej weě siÚ za sprzÈtanie, ĝeby to siÚ ěle nie skoñczyïo?”.
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DziÚki temu nie jesteĂ juĝ wrogiem. Nie grozisz i nie epatujesz swojÈ
wïadzÈ. StaïeĂ siÚ adwokatem.
Dotrzymujesz obietnic i jesteĂ konsekwentny, dziÚki czemu skïadasz
los dziecka w jego rÚce. Ty juĝ nie rzÈdzisz. W ten sposób równieĝ
tworzysz system nagradzania za osiÈgniÚcia.

Jak sobie radziÊ z nieodpowiedzialnoĂciÈ?
Metoda piÚciu etapów
Jak dotÈd powiedzieliĂmy, co zrobiÊ, ĝeby dziecko zachowywaïo siÚ
bardziej odpowiedzialnie, i jak je do tego zachÚciÊ… Co jednak zrobiÊ, gdy dziecko zachowuje siÚ nieodpowiedzialnie? Jak to zmieniÊ?
Zazwyczaj rodzice muszÈ przejĂÊ piÚÊ etapów, ĝeby nauczyÊ dziecko odpowiedzialnoĂci.
Powiedzmy np., ĝe dziecko nie odrabia zadañ domowych. Robi to na
chybcika, nie przykïadajÈc siÚ do nauki, a potem dostaje zïe oceny
w szkole.
Pierwszy etap to zwrócenie uwagi na problem. Bardzo czÚsto dzieci
— a nawet doroĂli — ignorujÈ problemy. UdajÈ, ĝe nic siÚ nie dzieje.
Nie ma o czym mówiÊ.
Gdy uĂwiadamiasz dziecku, ĝe ma problem, nadchodzi drugi etap:
dziecko wszystkiemu zaprzecza. Mówi, ĝe to nieprawda, ĝe to nic
waĝnego, ĝe wszyscy inni robiÈ to samo albo ĝe to nie jest jego wina.
Potem dziecko przechodzi do trzeciego etapu, jakim jest przerzucanie winy. To jest wina kogoĂ innego — koleĝanki gaduïy z ïawki,
deszczu, który zamoczyï podrÚcznik, albo niesprawiedliwego nauczyciela.
Musisz przejĂÊ kaĝdy z tych etapów: ignorowanie, zaprzeczanie,
obwinianie.
Wreszcie dziecko przechodzi do etapu czwartego i akceptuje fakt,
ĝe jest odpowiedzialne. Gdy juĝ dojdziecie do tego etapu i usïyszysz
od niego sïowa: „Jestem za to odpowiedzialne”, postaraj siÚ, ĝeby
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zapamiÚtaïo te sïowa. Potwierdě dobitnie i wyraěnie: „Tak, jesteĂ
za to odpowiedzialne”.
Dopiero po tym, jak dziecko weěmie na siebie odpowiedzialnoĂÊ,
moĝecie przejĂÊ do piÈtego etapu i podjÈÊ dziaïanie. Teraz dziecko
jest gotowe, aby usïyszeÊ od Ciebie, co ma robiÊ. ZachÚÊ je do pracy,
stosujÈc wzmocnienie pozytywne albo przypominajÈc o konsekwencjach niewïaĂciwego zachowania, i postaraj siÚ, ĝeby dziecko dotrzymaïo danego Ci sïowa.

Czyszczenie brudnych plam
W poprzednim rozdziale mówiliĂmy o krowach, które po wyjĂciu
na pastwisko szukajÈ dziur w pïocie. PrzemierzajÈ caïe pole, a gdy uda
im siÚ znaleěÊ jakieĂ przejĂcie, idÈ na drugÈ stronÚ i badajÈ teren.
Ta fantastyczna analogia pomaga zrozumieÊ rodzicom, dlaczego
warto wytyczaÊ sztywne granice swoim dzieciom. Musimy pamiÚtaÊ, ĝe dyscyplina odgrywa ogromnÈ rolÚ w procesie uczenia odpowiedzialnoĂci, poniewaĝ zbyt czÚsto „czyĂcimy” zïe zachowanie.
Czekamy, aĝ dziecko zrobi coĂ zïego, a potem szybko je poprawiamy:
„Nie! Nie rób tego!”.
To trochÚ tak, jakbyĂmy uĝywali elektrycznego pastucha, zamiast
zrobiÊ to, co jest naprawdÚ potrzebne: naprawiÊ dziurÚ w pïocie,
czyli stworzyÊ dla dziecka sztywne ramy, dajÈc mu jasne i zrozumiaïe wskazówki.
Jeĝeli w pïocie jest jedna dziura, jedna otwarta brama prowadzÈca
na pastwisko o wielkoĂci kilkuset akrów, krowy na pewno jÈ znajdÈ
i przejdÈ na to drugie pastwisko.
Dziecko zachowa siÚ podobnie — bÚdzie sprawdzaÊ wszystko, czego
wystarczajÈco jasno nie okreĂliïeĂ. BÚdzie badaïo swoje granice, aby
siÚ przekonaÊ, co moĝe robiÊ, a czego nie.
Na zewnÈtrz dziecko narzeka i sprawdza granice, jednak wewnÈtrz
czuje siÚ pewne, wartoĂciowe i kochane.
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Pomysïy, które przynoszÈ efekt przeciwny
do zamierzonego: bezstresowe wychowanie
KiedyĂ ludzie doszli do wniosku, ĝe najlepszym sposobem na wychowanie spontanicznych, kreatywnych, myĂlÈcych dzieci jest zastosowanie stylu, który dziĂ jest nazywany bezstresowym wychowywaniem.
Chodzi o to, aby dzieci mogïy wyciÈgaÊ wnioski z wïasnych doĂwiadczeñ i uczyÊ siÚ na wïasnych bïÚdach. Rodzice majÈ zachÚcaÊ je do
eksperymentowania, stosowania metody prób i bïÚdów, nie narzucajÈc im ĝadnych reguï, granic, a takĝe nie stosujÈc wobec nich kar.
ByÊ moĝe, gdybyĂ byï dzieckiem, uznaïbyĂ, ĝe to jest idealna sytuacja.
Moĝe nawet kiedyĂ zastanawiaïeĂ siÚ, dlaczego rodzice nie pozwolÈ
dzieciom samodzielnie odkrywaÊ Ăwiata? Dlaczego nie wspierajÈ ich
w poszukiwaniu wïasnej Ăcieĝki?
Niestety, ku zmartwieniu wielu dzieci, okazaïo siÚ, ĝe ta metoda
nie dziaïa. Dzieci wychowywane w ten sposób byïy bardziej neurotyczne, miaïy niespójne osobowoĂci, byïy niepewne siebie i bardziej
niestabilne emocjonalnie niĝ te, którym rodzice stawiali sztywne, ale
jasne granice.
Susie Lamborn wraz ze wspóïpracownikami (Lamborn i in., 1991)
zbadaïa 4000 amerykañskich nastolatków wychowywanych metodÈ
bezstresowÈ. Okazaïo siÚ, ĝe te dzieci czÚĂciej dostawaïy zïe oceny
w szkole, chodziïy na wagary i naduĝywaïy szkodliwych substancji.
Inne badania wykazaïy, ĝe takie dzieci czÚsto majÈ zwiÚkszony poziom agresji (Underwood i in., 2009) i ĝe istnieje powiÈzanie miÚdzy
bezstresowym wychowaniem a alkoholizmem wĂród nastolatków
(Weiss i Schwartz, 1996; Reimuller i in., 2011).
Zaobserwowano równieĝ wpïyw bezstresowego wychowania na wagÚ
dzieci — odkryto u nich wyĝszy indeks BMI (Sleddens i in., 2011).
Te dzieci równieĝ czÚĂciej niĝ ich rówieĂnicy oglÈdaïy telewizjÚ przez
ponad cztery godziny dziennie (Jago i in., 2011).
Ten eksperyment ewidentnie siÚ nie udaï. Gdy dzieci znajÈ swoje
granice, czujÈ, ĝe mogÈ bezpiecznie funkcjonowaÊ w ich ramach.
Sprawiedliwie wytyczone ramy sÈ dla nich dowodem naszej miïoĂci.
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Destruktywna krytyka — to teĝ nie dziaïa
Wszyscy znamy pojÚcie konstruktywnej krytyki — czy to jednak
oznacza, ĝe kaĝda krytyka jest konstruktywna?
Otóĝ nie; istnieje bowiem coĂ takiego jak destruktywna krytyka.
Niestety spotykamy siÚ z niÈ czÚĂciej niĝ z tÈ konstruktywnÈ.
Wyobraě sobie, ĝe jesteĂ studentem akademii sztuk piÚknych. NamalowaïeĂ obraz, który nie jest zbyt ïadny. Wykïadowca mówi Ci,
ĝe bardzo siÚ postaraïeĂ, ale zwraca Ci uwagÚ na kilka obszarów,
które powinieneĂ poprawiÊ. Podpowiada Ci, jakich technik moĝesz
uĝyÊ, i daje kilka wskazówek.
Natomiast inny prowadzÈcy mówi Ci, ĝe Twój obraz to jakiĂ ĝart
— twierdzi, ĝe w ogóle siÚ nie wysiliïeĂ. I dodaje, ĝe wszyscy poradzili sobie duĝo lepiej. Ostatecznie dochodzi do wniosku, ĝe nie ma
sensu traciÊ czasu na pomaganie Tobie, bo Twój przypadek jest
beznadziejny. Po takim komentarzu prawdopodobnie zaczÈïbyĂ rozwaĝaÊ karierÚ ksiÚgowego.
Destruktywna krytyka to przeciwieñstwo konstruktywnej krytyki.
Dziaïa na nas niszczÈco. Czasami nieĂwiadomie stosujÈ jÈ rodzice,
którzy chcÈ w ten sposób wpïynÈÊ na zachowanie swoich dzieci.
W rzeczywistoĂci jednak destruktywna krytyka przyczynia siÚ do
obniĝenia poczucia wïasnej wartoĂci, pogorszenia samooceny i wywoïania wielkiego poczucia winy u dziecka.
PomyĂl, jak reagujesz, gdy dziecko przychodzi do Ciebie i mówi,
ĝe zniszczyïo jakÈĂ TwojÈ rzecz, zgubiïo coĂ albo dostaïo zïÈ ocenÚ.
W pierwszym odruchu prawdopodobnie chcesz je skrytykowaÊ, mówiÈc np.: „To do ciebie podobne” albo: „Wiedziaïem, ĝe tak bÚdzie,
nie moĝna ci zaufaÊ!”.
Kluczowe pytanie brzmi: DLACZEGO? Mleko siÚ rozlaïo. Nigdy
nie krytykuj spraw z przeszïoĂci, których nie moĝna juĝ zmieniÊ.
Dziecko musi siÚ nauczyÊ, ĝe popeïnienie bïÚdu to nie jest koniec
Ăwiata. Nic juĝ siÚ nie da z tym zrobiÊ — teraz tylko moĝesz sprawiÊ,
ĝe poczuje siÚ jeszcze gorzej, albo pomóc mu wyciÈgnÈÊ naukÚ
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z bïÚdu. Naucz je prawidïowo oceniaÊ sytuacjÚ. Z nastÚpnych podrozdziaïów dowiesz siÚ, jak sobie radziÊ z poraĝkÈ.

Co zrobiÊ,
jeĂli zastosujesz destruktywnÈ krytykÚ?
JeĂli nigdy nie zastosowaïeĂ destruktywnej krytyki w stosunku do
swojego dziecka, to chylÚ przed TobÈ czoïa.
Kaĝdy z nas ma czasami zïy dzieñ. Przychodzimy do domu skwaszeni i poirytowani, wszystko nas denerwuje. Wystarczy byle gïupota
i mówimy rzeczy, które potem chcielibyĂmy cofnÈÊ.
Zatem cofnijmy je.
Przyznaj siÚ do winy. PrzeproĂ. Obiecaj, ĝe juĝ wiÚcej tak nie zrobisz,
a potem dotrzymaj sïowa.
Przyznawanie siÚ do bïÚdów nie jest oznakÈ sïaboĂci, lecz siïy. MówiliĂmy juĝ, dlaczego warto przepraszaÊ dzieci za popeïnione bïÚdy i jakie to niesie ze sobÈ korzyĂci.
Naucz dziecko wybaczaÊ. ProĂ je o wybaczenie, gdy popeïnisz bïÈd.
Jeszcze raz przypominam: maïpa widzi, maïpa robi.
Prezentowanie dobrego zachowania w takich kwestiach, jak przepraszanie i przyznawanie siÚ do winy, uczy dziecko, ĝe nie naleĝy siÚ
baÊ przyznawaÊ do bïÚdów ani prosiÊ o wybaczenie.

Klapsy i dyscyplina
Dawanie dzieciom klapsów to jeden z najgorÚtszych tematów rozmów wĂród rodziców (a takĝe osób, które nie majÈ dzieci). Wielu
ludzi uwaĝa, ĝe dawanie klapsów jest potrzebne. ArgumentujÈ to zazwyczaj tym, ĝe dzieci potrzebujÈ dyscypliny!
Jednak klapsy nie sÈ jednoznaczne z dyscyplinÈ. Zaleĝnie od tego,
w jaki sposób rodzic stosuje tÚ metodÚ, klapsy mogÈ osïabiaÊ dyscyplinÚ — zwïaszcza jeĂli nie zdaje on sobie sprawy z tego, jak wiele
innych elementów i metod obejmuje prawdziwa dyscyplina.
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Artykuï zamieszczony w „Time Magazine: Health” z maja 2010 r.
zatytuïowany The Long-Term Effects of Spanking („Dïugotrwaïe
efekty dawania klapsów”) autorstwa Alice Park ujawnia ciekawe
dane, które otwierajÈ oczy na wiele spraw. Badania profesor Catherine
Taylor na temat klapsów wykazaïy, ĝe jeĂli dzieci byïy bite przed
ukoñczeniem piÈtego roku ĝycia, prawdopodobieñstwo, ĝe bÚdÈ
agresywne w przyszïoĂci, wzrasta o 50%. Liczne badania dowodzÈ,
ĝe dzieci, które sÈ bite, sÈ bardziej agresywne, krnÈbrne i wymagajÈce, szybciej siÚ denerwujÈ i czÚĂciej miewajÈ napady zïoĂci.
Odpowiednie caïoĂciowe podejĂcie do dyscypliny powinno obejmowaÊ
nastÚpujÈce elementy:
x

skuteczne komunikowanie wartoĂci;

x

jasne okreĂlanie oczekiwañ, reguï i granic;

x

wyznaczanie nagród za dobre zachowanie i okreĂlanie
konsekwencji zïego zachowania;

x

dawanie dobrego przykïadu;

x

wzmocnienie pozytywne;

x

wzmocnienie negatywne;

x

konsekwencja;

x

kara.

Wielu zwolenników dawania klapsów niestety skupia siÚ na groĝeniu karami, traktujÈc to jak najwaĝniejszy elementy dyscypliny.
Skupianie siÚ tylko na karze nie przyniesie rezultatów. Dyscyplina
musi mieÊ formÚ ogólnego, proaktywnego podejĂcia, którego celem
jest zapobieganie problemom lub zduszenie ich w zarodku. Jest wiele
rzeczy, które moĝesz zrobiÊ, zanim wymierzysz karÚ. Stosowanie
metody caïoĂciowej i konsekwentne dziaïania sÈ waĝniejsze niĝ to,
jakÈ karÚ wybierzesz.
Dawanie klapsów jest nieskuteczne, jeĂli nie zastosujesz caïoĂciowego podejĂcia do dyscypliny. Z kolei jeĂli masz dobre caïoĂciowe
podejĂcie do dyscypliny, nie ma potrzeby, aby biÊ dziecko. Moĝna je
ukaraÊ na wiele innych sposobów, np. zabraniajÈc mu wyjĂÊ z kolegami,
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odbierajÈc mu niektóre przywileje czy nakïadajÈc na nie dodatkowe
obowiÈzki. Jednak ograniczanie siÚ wyïÈcznie do karania bez uwzglÚdnienia pozostaïych elementów caïoĂciowego planu dyscypliny jest
jak wycinanie wyrostka pacjentowi, który skarĝy siÚ na ból brzucha,
bez uprzedniego wykonania jakichkolwiek badañ.

OdpowiedzialnoĂci uczymy siÚ z wiekiem
W tym rozdziale poruszyïem wiele naprawdÚ waĝnych kwestii zwiÈzanych z odpowiedzialnoĂciÈ i dyscyplinÈ. DowiedziaïeĂ siÚ z niego,
jak wydostaÊ siÚ z bïÚdnego koïa negatywnych zachowañ i destrukcyjnej krytyki dziÚki komunikacji, która przyczyni siÚ do wzajemnego
wzmacniania takich zachowañ, jak odpowiedzialnoĂÊ i prawidïowe
postÚpowanie. Im wczeĂniej zaczniesz pokazywaÊ dziecku, czym jest
odpowiedzialnoĂÊ i bÚdziesz stosowaÊ pozytywnÈ dyscyplinÚ w stosunku do niego, tym lepiej. Owoce Twoich starañ bÚdÈ sïodsze, niĝ
jesteĂ w stanie to sobie wyobraziÊ.
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