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Jak wychować szczęśliwe dziecko? Działajcie zespołowo!  

Rodzinę można przyrównać do małej firmy. Modeli rządzenia i kierowania wspólnym 

losem jest kilka. Często szefowie zachęcają swoich pracowników do wyrażania swojego 

zdania i współdecydowania o rozwoju firmy. Wówczas pracownicy czują się docenieni, 

pracują efektywniej, a także z większym szacunkiem i życzliwością patrzą na szefów. 

Firma tworzy zespół, który ze sobą współpracuje. Niestety, częściej w rodzinach 

przeważa model autorytarnych szefów, którzy tylko wydają polecenia i nie słuchają 

głosów "z dołu". U im podległych powoduje to frustrację, a często prowadzi do mniej lub 

bardziej otwartych konfliktów i buntów.  

Błąd 6: Rodzice vs dzieci 
 

Jeśli z braku czasu lub braku świadomości wybierasz model autorytarnego szefa i tworzysz 

barierę pomiedzy dziećmi a rodzicami, z pewnością możesz odczuć niezadowolenie dzieci lub 

próby łamania narzuconych przez Ciebie zasad. Oczywiście, naturalne jest, że to rodzice mają 

większą "władzę" w rodzinie. To oni mają zazwyczaj ostateczny głos w wielu kwestiach, to oni 

zarządzają finansami i często ich zgoda na wiele aktywności dzieci jest konieczna.  

 

Nadużywanie tej władzy i manifestowanie swojej przewagi często paradoksalnie przyczynia się 

do natężenia niepożądanych zachowań u dzieci. Szczególnie gdy dzieci jest kilkoro zaostrza się 

konflikt na linii rodzice - dzieci. Rodzeństwo zawiera niepisany i silny sojusz, który ma na celu 

walczenie z dominującą pozycją rodziców. Nietrudno się domyślić, że taki podział domu 

powoduje wiele sprzeczek, konfliktów i narastającej urazy po obu stronach. 

 

Rodzice często próbują utrzymać swoją silną pozycję i udowadniają, że to oni mają ostatnie 

słowo. Niestety, zamiast budować w ten sposób swój autorytet i konstruktywnie rozwiązywać 

pojawiające się problemy, budują mur, który może na trwałe podzielić ich rodzinę. Aby temu 

zapobiec, należy włączać dzieci w decyzje odnośnie spraw rodzinnych. Jeśli dzieci poczują się 

ważną częścią rodzinnego zespołu, nie będą już musiały próbować udowadniać swojej pozycji. 

 
Stwórz ze swojej rodziny silny i współpracujący zespół 
 

Wychowywanie nastawione na współpracę wymaga często dużego wysiłku i cierpliwości ze 

strony rodziców. Rezultaty są jednak zawsze warte poświęconej energii. Dzieci, które czują się 

częścią zespołu, stają się pewniejsze siebie, czują się doceniane i chętniej pracują nad własnymi 

wadami.  

 

Najlepszym sposobem na stworzenie atmosfery współpracy w rodzinie jest regularne 

organizowanie narad czy też spotkań rodzinnych. Idea polega na zbieraniu się w pełnym 

gronie domowników np. w jeden wieczór w tygodniu. Podczas takiego spotkania, każdy członek 

rodziny może opowiedzieć o swoich problemach, swoich propozycjach i przede wszystkim 



uczuciach. Gdy dzieci wiedzą, że mogą głośno powiedzieć, że coś im nie odpowiada i czują się 

wówczas słuchane, nie muszą już walczyć o swoje prawa w inny sposób. 

 

Podstawowe reguły przeprowadzania spotkań rodzinnych: 

1. Spotkania muszą odbywać się regularnie, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa i 

przewidywalności oraz pomóc zniwelować stres związany z oczekiwaniem na 

wysłuchanie. 

2. Długość spotkania nie jest istotna. Powinno trwać tyle, ile potrzeba, aby każdy 

domownik mógł się wypowiedzieć. 

3. Każde spotkanie może prowadzić kolejno inny domownik. Możliwość prowadzenia 

spotkania sprawi, że dziecko poczuje się docenione i bardziej zaangażowane w 

rozwiązywanie problemów. 

4. Najpierw wypowiadają się dzieci. Tylko wówczas wypowiedź będzie szczera, gdy nie 

zostanie poprzedzona jakimś stanowiskiem rodzica. Choć początkowo dzieci mogą z 

pewną rezerwą wypowiadać się na spotkaniach, gdy poczują, że ten nowy rytuał 

rodzinnych naprawdę uwzględnia ich uczucia i poglądy, z dużym entuzjazmem 

zaangażują się w spotkania. 

5. Rodzice powinni wykorzystać część swojej wypowiedzi na dostrzeżenie i pochwalenie 

starań oraz osiągnięć dzieci w minionym tygodniu. Takie cotygodniowe poparcie 

aktywności dzieci i docenienie ich, jeszcze bardziej motywuje do pracy nad sobą. 

6. Po wysłuchaniu problemu i wypowiedzeniu się wszystkich domowników, rodzina 

powinna postarać się znaleźć rozwiązanie omawianego problemu. Najlepiej jeśli 

ustalone zasady są poparte przez wszystkich domowników. Jeśli nie udaje się dojść do 

wspólnego rozwiązania, można odłożyć problem na kolejne spotkanie w celu 

przemyślenia wszystkich wypowiedzi. Jeśli wciąż nie udaje się wybrać zgodnie 

rozwiązania, decydujący głos mają rodzice. Nie powinno się przeprowadzać głosowania, 

bo powoduje ono rywalizację pomiędzy domownikami. 

7. Wprowadzone zasady muszą obowiązywać do kolejnego spotkania. Jeśli nawet przy 

ich wykonywaniu pojawiają się krytyczne uwagi, należy zapowiedzieć, że weźmie się je 

pod uwagę na spotkaniu. Słowa "Myślę, że rzeczywiście trzeba ponownie 

przedyskutować ten problem na piątkowym spotkaniu" uspokajają dziecko i dają 

poczucie bezpieczeństwa. Poza tym znacznie łatwiej omówić problem w inny, ustalony 

dzień, niż w danym momencie, kiedy domownicy są zdenerwowani bądź urażeni. W 

ostateczności, jeśli rzeczywiście wystąpił poważny problem i ustalone zasady nie mogą 

czekać do kolejnego spotkania, można zorganizować spotkanie nadzwyczajne.  

8. Podczas spotkania rozmawiajcie z dziećmi szczerze. Jeśli ze swojego punktu widzenia 

opowiecie np. o problemach finansowych, które nie pozwalają na kupno dziecku nowego 

komputera i poprosicie o wsparcie i zrozumienie, dzieci poczują się zaangażowane w 

problem i życie rodziny. Nie będą wówczas próbowali walczyć z wami, ale spróbują 

jako członkowie zespołu współpracować w walce z aktualnymi utrudnieniami.  

Tworzenie atmosfery zrozumienia i współpracy w rodzinie zawsze jest korzystne. Dzieci, 

które mają pewność, że są wysłuchiwane i mają wpływ na swoje życie, chętniej podejmują 

inicjatywę i są mniej skłonne do buntów. Poczucie, że cała rodzina tworzy zespół, który 

wspólnie rozwiązuje problemy i wspiera się jest bardzo ważne dla rozbudzania wrażliwości i 



empatii. Ponadto wspólne spotkania zacieśniają więzi między członkami rodziny i uczą 

rozmowy oraz konstruktywnego spojrzenia na pojawiające się problemy. Jeżeli nie jesteście w 

stanie regularnie się spotykać, to warto spontanicznie włączać dziecko do szczere rozmowy. Nie 

stracicie nic, a zyskacie wzajemne zrozumienie i wsparcie. 

 
 


