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PORADN I K DLA ROD Z ICÓW

ROLA RODZI CÓW W PROCESI E 
WYCHOWANI A 

?Do wychowania dziecka potr zeba ca?ej  
wioski? Hilary Rodham Clinton 

Rozwój dzieci to bardzo z?o?ony proces. 
Skuteczne wychowanie ich przez rodziców staje si? 
cz?sto zadaniem ponad si?y. Cz?sto jednak 
zapominamy o tym, ?e do wychowania dzieci 
potrzebujemy tego co najwa?niejsze, czyli rodziców. 
To w jaki sposób wychowywane jest dziecko zale?y 
od kilku czynników. Jednym z nich jest osobista 
historia rodzica -  to w jakich warunkach dojrzewa? 
i jakich nabra? cech i zachowa?. Wa?ne s? tak?e 
jego interpersonalne zasoby - to jak komunikuje si? 

szenia si? do siebie nawzajem i do dziecka. 
?Stosunek emocjonalny do dziecka, odbijaj?cy si? w 
sposobie post?powania z dzieckiem i my?lenia o 
nim, nazywamy postaw? rodzicielsk?". Nie bójmy si? 
przyzna? do b??du, je?li go pope?nimy, nie bójmy si? 
przeprosi? ? przecie? to te? cz??? ?ycia, z którym 
dziecko b?dzie musia?o sobie jako? radzi?. Poka?my 
mu jak pokona? s?abo?ci, niepowodzenia, trudno?ci, 
jak si? cieszy? i ?wi?towa?. Niech pozna jak 
najwi?cej ró?nych sytuacji, reakcji, sposobów na 
radzenie sobie z problemami ? to bezcenna nauka, 
która zaowocuje w jego doros?ym ?yciu. 

Wychowanie dzieci to z?o?ony i skom-
plikowany proces, na który sk?ada si? szereg 
czynników. Dobre wychowanie wymaga zaan-
ga?owania ze strony rodziców. Wzajemne ich 
wspó?dzia?anie mo?e sta? si? podstaw? dobrego 
wychowania i wspierania rozwoju dzieci. Nale?y 
pami?ta?, ?e dzieci wymagaj? du?o troski 
i wsparcia. Trzeba dba? o ich potrzeby i wspomaga? 
na wszystkich etapach rozwoju. Nale?y akceptowa? 
uczucia dzieci aby wychowa? je na zdrowych 
i szcz??liwych doros?ych. 
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wzorem jej przysz?ego m??a, a matka dla syna to 
wzór  ?ony. Prawda, która w praktyce jednak rzadko 
si? sprawdza. Czy chcemy czy nie, na?ladujemy 
naszych rodziców. Nasze dzieci b?d? na?ladowa?y 
nas. Czy nie war to zadba? o odpowiedni? atmosfer? 
w domu, o rozs?dne post?powanie, o widoczny 
szacunek dla bliskich? 

Z domu wynosimy wzorce zachowa?, 
szacunek do tradycji, sposoby rozwi?zywania 
konfliktów i ?wi?towania, przepisy na ulubione 
potrawy i wszystko to z czym zetkn?li?my si? przez 
lata dzieci?stwa i m?odo?ci. Gorzej, gdy z domu nie 
ma co wynie??, nie ma do czego odwo?a? si? 
w doros?ym ?yciu. Wtedy albo wszystko trzeba 
budowa? samemu od podstaw. 

Zaanga?owanie si? rodziców w sprawy 
wychowania ma decyduj?ce znaczenie dla 
przysz?ych losów dziecka, dla kszta?towania si? jego 
niepowtarzalnej jednostki, przejawiaj?cej okre?lony 
poziom zdolno?ci czy specyficzne cechy charakteru. 
To kszta?towanie rozpoczyna si? od najwcze-
?niejszych momentów ?ycia dziecka, a przygotowuje 
si? jeszcze przed jego narodzeniem. Przez ca?y 
okres rodzice stanowi? dla dziecka wzory osobowe, 
wzory do identyfikacji. Rodzice oddzia?uj? w sposób 
nie tylko zamierzony, ale i niezamierzony - sam? 
swoj? obecno?ci?, post?powaniem, sposobem odno-

z innymi lud?mi i jakie ma zdolno?ci spo?eczne. 
Kolejnym czynnikiem s? w?a?ciwo?ci dziecka: jego 
wiek, p?e?, temperament a tak?e mo?liwo?ci 
rozwojowe. Dodatkowo dochodz? te? czynniki 
sytuacyjne, zwi?zane z sytuacj? rodziny, ich 
zasobami mater ialnymi i dost?pnym wsparciem 
oraz ?ród?a stresu wp?ywaj?ce na funkcjonowanie 
rodziny. Do zada? rodziców nale?y zaspokajanie 
potrzeb emocjonalnych, fizycznych, psychicznych i 
spo?ecznych u dzieci a tak?e dbanie o ich 
prawid?owy rozwój i wychowanie. Zadaniem 
rodzica jest tak?e wychowanie i w pewnym sensie 
kontrolowanie dzieci. Rodzice musz? równie? 
chroni? i uspo?ecznia? swoje dzieci. Ich rol? jest 
tak?e przekazywanie systemu war to?ci i norm oraz 
dostarczanie modeli zachowa?. Obecnie do?? ma?o 
przyk?adamy wagi do w?asnego zachowania, które 
jak si? okazuje si?, ?e ma wielki wp?yw na dziecko. 
Zobaczmy chocia? na atmosfer? rodzinnego domu, 
sposób wys?awiania si? i zachowania domowników, 
konflikty, ale i wspólnie prze?ywane rado?ci i ?wi?t, 
a tak?e trudnych chwil ? wszystko to ma wp?yw na 
dziecko. Im mniejsze, tym bardziej ch?onie 
atmosfer? i emocje, jakie rozgrywaj? si? wokó? 
niego. Im starsze, tym wi?cej rozumie, domy?la si?, 
wnioskuje i ocenia ? komu mo?e zaufa?, na kogo 
liczy?.  Rodzice s? wzorem przysz?ych par tnerów 
dziecka ? to powszechna opinia. Ojciec dla córki jest 


