STRATEGIE RADZENIA SOBIE
W T R A KC I E T RWA N I A PA N D E M I I
I NIE T YLKO
CZĘŚĆ II

Spis treści:

Nota od autora ..............................................................................................................3
Odwlekanie czynności w czasie – czym jest? .............................................................5
Dlaczego odwlekasz wykonanie określonych zadań?..................................................8
Wskazówki – jak wytrwać w działaniu?....................................................................10
Kilka metod planowania.............................................................................................13
Wybrane metody planowania.....................................................................................16
Co możesz zrobić, aby nie zmarnować wolnego czasu?............................................17
Jak nauczyć dziecko samodzielności w nauce?..........................................................17
Jak odbudować relacje i polepszyć komunikację w domu?........................................21
Czy szkoła dziecka jest ważniejsza od pracy zawodowej rodzica?............................24
Co z brakiem czasu?...................................................................................................26
Co zrobić, kiedy rodzicowi towarzyszy niepewność?................................................26
Nie mów źle o nauczycielu w obecności dziecka – dlaczego jest to takie ważne?....26
Krytyczna analiza pracy nauczyciela..........................................................................28
Niepowodzenia w szkole............................................................................................28
Jak poradzić sobie z dzieckiem, które mnie nie słucha i „mam go dość”?.................30
„Trudne dzieci” – co to znaczy?.................................................................................30
Co robić w sytuacjach, gdy dziecko się buntuje?.......................................................32
Podsumowanie............................................................................................................37
Bibliografia.................................................................................................................39

2

Nota od autora
Dlaczego ta publikacja powstała?
Sytuacja związana z wirusem bardzo zmieniła nasze plany i zamierzenia na pierwszy
kwartał 2020 roku. Zmiany te pojawiły się w Naszym życiu nagle i coraz silniej
domagają się od Nas konkretnej reakcji na nie. Gdy samo mówienie o własnych
problemach sprawia nam trudność, to rozmowa o tym nie stanie się łatwiejsza,
gdy użyjemy do tego komunikatora lub telefonu, podczas gdy będziemy wciąż
daleko od siebie. Sam kontakt zdalny ze znajomym lub psychologiem nie wystarczy,
abyśmy mogli poczuć się lepiej. To naturalne.
E-book „Strategie radzenia sobie w trakcie trwania pandemii i nie tylko” stanowi
odpowiedź na najczęstsze i najbardziej aktualne pytania kierowane do psychologapraktyka. W trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, do akcji tworzenia publikacji
włączyli się psychologowie, pedagodzy, filozofowie, stażyści, studenci, wykładowcy
akademiccy, graficy, architekci wnętrz i przedstawiciele wielu innych dziedzin i grup
społecznych.
Projekt jest wspierany przez organizacje takie jak: Towarzystwo Nowa Kuźnia,
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne Oddział Lublin, Lubelska Inicjatywa Społeczna.
Poradnik pojawił się w formie ebooka i będzie dostępny zarówno w trakcie pandemii,
jak i po niej, kiedy już wrócimy do „starej”, ale „nowej” dla nas codzienności. Zawarte
w nim porady nie mają daty ważności, pozostaną przydatne podczas zmagania
się z codziennymi trudnościami, a takich nigdy nie ma zbyt mało.

Dziękujemy za ściągnięcie e-booka.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu:
Marlena Stradomska
marlena.stradomska@poczta.umcs.lublin.pl
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Odwlekanie czynności w czasie ‒ czym jest?

Możliwe, że nie kojarzymy wyrazu prokrastynacja1… Możemy nie znać samego
określenia, ale w życiu codziennym nietrudno dostrzec różne przejawy prokrastynacji.
To nic innego jak: „zaraz to zrobię”, „teraz mi się nie chce”, „później” itd. Kiedy rozpatrujemy
wykonanie danej czynności jako zachowanie zauważamy, że do pracy motywują Nas zarówno
takie czynniki jak awans, pieniądze jak i chęć rozwoju czy nauki. Skoro istnieje tyle
czynników, które Nas motywują, dlaczego odwlekamy tyle zadań? Chyba każdy z Nas chce

Prokrastynacja lub zwlekanie, czy też ociąganie się (z łac. procrastinatio ‒ odroczenie, zwłoka) ‒ tendencja,
utożsamiana z odwlekaniem, opóźnianiem lub przekładaniem czegoś na później, ujawniająca się w różnych
dziedzinach życia. Przez pojęcie prokrastynacji rozumieć należy dobrowolne zwlekanie z realizacją zamierzonych
działań, pomimo posiadanej świadomości pogorszenia sytuacji wskutek opóźnienia, https://pl.wikipedia.org/wiki/
Prokrastynacja (dostęp: 29.04.2020 r.).
1
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osiągać sukcesy w pracy. Często obiecujemy sobie, że od jutra podejmiemy się dodatkowych
zajęć, zaczniemy więcej pracować, uczyć się nowych języków i włożymy 100% siebie
w pracę. Co więc się dzieje takiego, że Nasze plany spełzają na niczym? Odpowiedź
na to pytanie nie jest jednoznaczna i na pewno nie jest prosta. Niewątpliwie niektóre
czynności mogą być trudne, inne mało interesujące co powoduje, że tracimy motywację
do wykonania ich. Nudna czynność przegrywa z czymś innym, przyjemnym. Coś co wymaga
od Nas dużo wysiłku i masy pracy może po prostu powodować, że nawet się tego
nie podejmiemy. A często do zrealizowania danego zadania „zmusza” Nas finalnie zbliżający
się termin końcowy czy inny zewnętrzny „impuls” motywacji. Odwlekanie ma znaczenie
w wielu aspektach Naszego życia. Teraz świat jak gdyby stanął w miejscu, jednak Nasze
aktywności w dalszej perspektywie powinny być zrealizowane. Im wcześniej zostaną
wykonane, tym mniej będzie zajęć zaległych, kiedy będzie można się już cieszyć normalnym
funkcjonowaniem. Stoimy przed wyzwaniem pracy zdalnej, pogodzenia wielu aktywności
jednocześnie: zawodowych, rodzicielskich, partnerskich, społecznych.
Prokrastynację można wytłumaczyć w dość prosty sposób. Niekiedy czynności są trudne,
mało interesujące, w związku z tym możemy stracić motywację do robienia czegoś. Często
cecha ta kojarzona jest z impulsywnością. Dlaczego? Otóż osoby impulsywne mogą działać
pod wpływem chwilowego nastroju. Dodatkowo często napotykają większe trudności
w samokontroli niż inni. Na czym polega to w praktyce? Zakupy pod wpływem chwili –
„kupię bardzo drogą sukienkę”, nieprzewidywalne decyzje – „wyjadę na wakacje marzeń”,
nie myśląc o budżecie na cały rok. Te osoby mogą także angażować się w inne ryzykowne
sytuacje, których może być bardzo wiele.
Opisane wyżej osoby do podjęcia czynności skłaniać może zbliżający się końcowy termin
niż wewnętrzna motywacja. Jest ona bardzo ważna, gdyż pozwala na wykonanie i planowanie
aktywności, nawet gdy nie jest rozłożona w czasie. Co ciekawe, nie zawsze przekłada
się to na gorsze wyniki odwlekanej czynności2. Chociaż my tego nie polecamy. Zachęcamy
rozkładanie materiału, który należy zrealizować chociaż na kilka dni – wykonanie projektu,
nauczenie się do sprawdzianu… Warto poświecić na to więcej niż wieczór przed…

Freeman, E. K., Cox-Fuenzalida, L., Stoltenberg, I. (2011). Extraversion and Arousal Procrastination: Waiting for the
Kicks. Current Psychology: A Journal for Diverse Psychological Issues, 30 (4), 375-382.
2
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Dlaczego odwlekasz wykonanie określonych zadań?

Można uznać, że odpowiedź na to pytanie, stanowi znaczący krok na drodze
do pokonania tej przypadłości. Wyjaśnień może być tak wiele, jak wielu jest ludzi na świecie.
Zależy ona zarówno od osoby, jak i od zadania. Poniżej przedstawione zostaną punkty,
w których spróbujemy wyjaśnić kwestię odwlekania wykonywania zadań w czasie.
Co może doprowadzać do tego, że zmagamy się z odwlekaniem?
1. Uznawanie danej czynności za nieprzyjemną lub nudną.
Osoby, które nie odwlekają zadań, które muszą być zrealizowane – wykonują je, mimo,
że są nieprzyjemne. Dlaczego? Często po to, by „mieć je za sobą” i móc zająć się czymś
nowym, być może przyjemniejszym. Natomiast, osoby odwlekające unikają nieprzyjemnych
aspektów swojej pracy jak najdłużej mogą.
2. Trudności z organizacja pracy.
Osoby, które są dobrze zorganizowane posiadają plan działania np. listy czynności
do wykonania i inne narzędzia wspomagające ich walkę z odwlekaniem. Osoby, które
odwlekają zadania, starają się o tych rzeczach nie myśleć. Z drugiej strony mogą ciągle o nich
mówić, po to, aby zniwelować poczucie lęku i dać sobie kontrolę nad niepokojącym uczuciem.
3. Brak wiary we własne możliwości.
Każda osoba może doświadczać chwil zwątpienia. Czasem zadanie jest tak trudne, że nawet
najbardziej pracowita osoba może nie mieć na to siły. Ważne jest to, aby rozplanować
odpowiednio zadania i zacząć od „małych” części. Osoby odwlekające, które postawione
są przed skomplikowanym, w ich rozumieniu, zadaniem mogą czuć się przytłoczone
i mogą wątpić w swoje umiejętności. Obawiają się zarówno porażki, jak i sukcesu.
Może im się wydawać, że sukces przyniesie im jeszcze więcej trudnych zadań.
4. Pułapka perfekcjonizmu.
Profesjonalizm w wielu przypadkach przynosi więcej aspektów niekorzystnych niż tych
pozytywnych. Jednak tzw. wewnętrzny głos może wprowadzić w błąd. Niekiedy domniemany
brak umiejętności może całkowicie zniechęcić do realizacji wielu zadań. Osoby odwlekające
wyjątkowo nie lubią uczyć się na własnych błędach.
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5. Trudności z podejmowaniem decyzji.
Zdolność związana z podejmowaniem decyzji stanowi kluczową umiejętność do realizowania
zaplanowanych działań. Osoba odwlekająca, która waha się przed podjęciem decyzji,
najprawdopodobniej w ogóle jej nie podejmie – będzie się obawiała, że decyzja będzie
dla niej niekorzystna.
6. Pułapka nadmiernej odpowiedzialności.
Odpowiedzialność jest cechą bardzo istotną w XXI wieku. Bez niej trudno mówić o rozwoju,
podejmowaniu działań czy realizacji zadań. Zazwyczaj dobre przygotowanie, odpowiednia
ilość pracy i zaangażowania może pomóc w przezwyciężeniu tej pułapki. Osobom
odwlekającym zdarza się myśleć o zadaniu jako o czymś „dużym” z czym sobie nie poradzą.
Brak wiary we własne możliwości, brak umiejętności podzielenia sobie materiału na mniejsze
części prowadzi do tego, że uzna, że tej aktywności „nie udźwignie”3.

Jak mogę sobie poradzić z odwlekaniem wykonywania zadań w czasie?
1.Stwórz listę codziennych zadań do wykonania – z jednej strony zmniejszanie zadań
na liście dostarcza pozytywnych emocji, co z kolei dalej motywuje, gdy odczuwamy
satysfakcję. Z drugiej, wypisanie zadań do wykonania zmniejsza poczucie odczuwanego
stresu.
UWAGA: nie planuj zbyt dużo zadań na jeden dzień! Doba ma tylko 24 h!
3. Wzmocnienie wiary we własne siły – wzmocnienie wiary we własne możliwości bardzo
przydaje się w przezwyciężaniu prokrastynacji. Poczucie własnej skuteczności mobilizuje
efektywniej do wykonania zadania.
4. Ustalenie adekwatnych terminów – warto więc ustalić terminy do realizacji odpowiednich
zadań – początek oraz koniec aktywności. Bez względu na to, czy termin jest ustalony przez
nas samych czy przez kogoś innego np. naszego przełożonego, nauczyciela, możemy
wykonać daną aktywność dzień przed terminem. Pracę zadaną na piątek warto zrobić
już w czwartek!

Schouwenburg, H. C. (1992). Procrastinators and fear of failure: an exploration of reasons for procrastination.
European Journal of Personality, 6 (3), 225-236.
3
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5. Ustalenie granic czasowych – wykonanie zadań przed czasem może dostarczyć
satysfakcji. Ponadto dzięki temu zachowany zostanie jeszcze większy spokój i radość
z własnych postępów. Dodatkowy czas można poświęcić na sprawdzenie literówek czy inne
przyjemności! Warto pomyśleć o tym, jak przyjemnie można się poczuć po zrealizowanym
projekcie, nad którym spędziło się wiele godzin.
6. Zaoszczędzenie czasu – jeśli wykonanie zadania przypadnie na dzień przed terminem
końcowym. Dzień, w którym praca musiałaby być podejmowana na „najwyższych obrotach”
stanie się dniem wolnym od pracy, a wykorzystanie go do innych zadań czy relaksu może
przynieść jeszcze więcej zalet.
7. Nagradzanie się – nie bądź dla siebie zbyt surowy. Pracoholizm, nadmierne przemęczanie
się najczęściej prowadzi do problemów natury fizycznej takich jak: zmęczenie, bezsenność,
ból. W konsekwencji mogą pojawić się problemy psychiczne takie jak: obniżony nastrój,
nadwrażliwość czy depresja. Jak można siebie nagradzać? To bardzo indywidualne, jesteś
ekspertem od swojego życia i wiesz, co lubisz. Może kupno nowej książki, dłuższa
kąpiel czy spacer, domowe SPA albo czas na swoje pasje?

Wskazówki ‒ jak wytrwać w działaniu?

1. Ile czasu zajmie to zadanie?
Jeżeli zadanie jest krótkie, na wykonanie którego potrzebujesz kilku bądź kilkunastu minut,
warto wykonać je w pierwszej wolnej chwili. Dlaczego? Po to, aby nie nagromadziło się tych
„małych” zadań więcej. Co w dłuższej perspektywie może powodować nałożenie
się ich wszystkich… Co może być potrzebne do mierzenia czasu? Otóż… warto nastawić
stoper, by sprawdzić, ile czasu zajmuje wykonanie danego zadania, by w przyszłości
nie wyolbrzymiać tego w naszym umyśle. Pamiętajmy, że praca przy włączonym
komunikatorze, stronach internetowych czy grach powoduje, że zadanie jest realizowane
bardzo długo. Część tego czasu przeznaczona jest jednak na inne czynności4!

Więcej informacji na temat zarządzania czasem, https://mariusztomaszewski.pl/blog/zarzadzanie-czasem/ (dostęp:
29.04.2020 r.).
4
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2. Przypominaj sobie o swoim planie, harmonogramie.
Poprzez przeglądanie swoich planów czy ustalonych harmonogramów możemy sprawdzić,
czy wywiązujemy się z terminów. Jak to zrobić? Wystarczy kartka A4, notatka na lodówce
czy nad biurkiem.
3. Dodaj sobie czas!
Każdy z Nas ma inny sposób na pracę. Niektórym pracuje się lepiej w nocy, inni natomiast
osiągają o wiele lepsze rezultaty rano. W zależności od preferowanej pory, często nazywamy
te osoby sowami czy skowronkami. To My wiemy, kiedy lepiej pracujemy, możemy spróbować
dodać nieco czasu wieczorem lub tuż po obudzeniu się. Jeśli dodatkowo to Nam pomoże
w umotywowaniu się do wykonania odwlekanego zadania, nastawmy minutnik np. na jedną
godzinę i pracujmy jak najbardziej efektywnie, aż do końca odliczanego czasu. Zobowiążmy
się do pracy wyłącznie nad zadaniem, które do tej pory odwlekaliśmy.
4. Segmentacja zadań.
Pomocna w zapobieganiu prokrastynowaniu zadań może być tzw. segmentacja.
Psychologowie rozumieją przez to dzielenie dużych zadań na mniejsze pod zadania, a dużych
celów na mniejsze pod cele. Często napisanie pracy magisterskiej to tak jak spostrzeganie
słonia. Słonia? Dlaczego właśnie słonia? Słoń jest duży, trudno sobie go nawet wyobrazić.
Jeśli dowiemy się, że słoń ma uszy, trąbę, nogi i brzuch – dzielimy go wizualnie na części.
Tak samo zróbmy z Naszą pracą.
5. Grupowanie zadań.
Podczas grupowania powinniśmy łączyć podobne zadania i czynności i wykonywać
je w tym samym czasie. Przykładowo e-maile, które mamy napisać do różnych osób napiszmy
w zbliżonym czasie, a nie w osobnych porach dnia. Czynności i zadania związane z pisaniem
wykonajmy w określonym czasie. Kiedy grupujemy podobne czy takie same zadania
zwiększamy swoją koncentrację, bo wykonujemy podobne czynności. Pojawia się tu rutyna,
która bardzo często pomaga w pracy np. biurowej. Jeśli nie zrealizujemy podobnych zadań
„od razu” możemy o nich zapomnieć...
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6. Obserwuj postępy.
Obserwacja własnych działań jest jedną z najbardziej skutecznych metod, w próbie
przełamania prokrastynacji. Zobacz, co udało się dziś wykonać, zwracaj uwagę
na jakość – nie ilość5.

Amabile, T., Kramer, S. (2013). Zasada postępu: małe zwycięstwa kluczem do radości, zaangażowania i kreatywności
w pracy. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
5
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Kilka metod planowania.

Poniżej znajdziesz kilka rozwiązań, które mogą Ci pomóc.

1. Zacznij od początku – zaplanuj swój dzień.
Doba ma 24h odejmując od tego czas, na różne potrzeby fizjologiczne – niezbędne typu sen,
jedzenie czy odpoczynek. Zostaje Ci dużo czasu do zaplanowania. Planuj dzień wieczorem
wcześniejszego dnia, aby następny dzień był już zaplanowany. Po co? Aby nie zadawać sobie
pytań – „co ja dzisiaj będę robić…”, a „mam do zrealizowania…”.
Najlepiej jak będziesz zapisywać swój plan dnia. To co jest zapisane – może bardziej
mobilizować, a i też odciąża ciągłe pamiętanie o tym. Chyba, że chcesz ćwiczysz także
pamięć. Możesz również zaplanować dzień w taki sposób, że zadania ważniejsze wykonasz
na początku dnia.
2. Stwórz listę zadań do zrobienia.
Lista rzeczy do zrobienia nie musi być nudna. Jeśli tych aktywności jest bardzo dużo – warto
zastanowić się przede wszystkim nad tym, co jest pilne. Dotrzymywanie terminów
jest sprawą pierwszorzędną. Drugim aspektem jest to, aby wybrać te rzeczy,
które są ważne6.

Możesz stworzyć wymienioną listę w postaci matrycy priorytetów, którą przedstawiamy
poniżej:

rzeczy ważne i pilne – duże znaczenie i bardzo bliski termin;
rzeczy ważne, ale niepilne – duże znaczenie, ale spora przestrzeń czasowa;
rzeczy nie ważne, ale pilne – rzeczy o niewielkim znaczeniu, ale z krótkim terminem,
zmuszającym do natychmiastowej reakcji;
rzeczy nieważne i niepilne – rzeczy o niewielkim znaczeniu ze sporą przestrzenią czasową.

Metoda Pomodoro.
Nazwa tej metody pochodzi od kuchennego czasomierza w kształcie pomidora.
Jest to bardzo prosta technika zarządzania czasem. Co będzie Ci potrzebne,
aby ją wykorzystać?

6

Macierz Eisenhowera, https://produktywni.pl/blog/macierz-eisenhowera-wazne-i-pilne/ (dostęp: 29.04.2020 r.).

13

Lista zadań w formie papierowej lub elektronicznej, długopis, jeśli wybrałeś formę papierową
oraz urządzenie odmierzające czas (może być to czasomierz kuchenny, stoper)7.

Więcej informacji na temat: technika Pomodoro, https://produktywnie.pl/1998/technika-pomodoro-najprostszametoda-zarzadzania-czasem/ (dostęp: 29.04.2020 r.).
7
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Co teraz trzeba zrobić?
1. Wybierz zadanie do wykonania.
2. Ustaw czasomierz na 25 minut.
3. Pracuj nad zadaniem przez całe „Pomodoro”.
4. Oznacz zadanie jako wykonane (nawet jeśli nie udało się wykonać całego zadania).
5. Zrób sobie 5-minutową przerwę.
6. Po 4 Pomodoro, zrób sobie dłuższą (20-30 minutową) przerwę.
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Wybrane metody planowania

1. Metoda salami – pokrój zadanie.
Polega ona na tym, żeby dzielić duże zadania na mniejsze czynności i pracować nad każdą
z nich po kolei. Istotne jest dzielenie zadania na plasterki. W końcu, po jakimś czasie można
zobaczyć, że zadanie się zmniejsza. Warto być cierpliwym. Nic nie przychodzi łatwo.
Ukończenie jednej, małej części zadania (plastra salami) budzi chęć sięgnięcia po następny.
Tendencja do zmniejszania się zadania ułatwia podejmowanie dalszych aktywności.

2. Metoda szwajcarskiego sera – zrób dziury.
Tutaj skupiasz się na czasie wykonania czynności. Wyznaczasz sobie określone odcinki czasu
– dla przykładu 15 minutowe. Wybierasz te zadania w ramach danego projektu, które możesz
w tym czasie zrealizować. Nie jest istotne to, aby realizować zadanie po kolei.
W zaproponowany przez Nas sposób robisz pewnego rodzaju „dziury” w projekcie niczym
w szwajcarskim serze. Możesz robić przerwy między poszczególnymi zadaniami i wracać
do metaforycznego „sera” zawsze wtedy, kiedy znajdziesz kolejne 15-minut.

Metoda ALPEN – wypróbuj całość.
Jest to jedna z kompleksowych technik zarządzania czasem, która pozwala odpowiednio
zaplanować działania. Mogą być to czynności podejmowane codzienne bądź też zaplanowane
na dłuższy czas. Użycie metody ALPEN wymaga konsekwencji i działania według
następujących poleceń:
A – (Aufgaben) zrób listę zadań.
L – (Länge schätzen) oszacuj czas trwania.
P – (Pufferzeiten einplanen) zaplanuj czas (przerwy).
E – (Entscheidungen treffen) ustal priorytety.
N – (Nachkontrolle – kontrola) kontroluj realizację zadań.
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Co możesz zrobić, aby nie zmarnować wolnego czasu?

1. Ćwicz uważność – codziennie rano (lub w dogodniej dla Ciebie momencie) poświęć kilka
minut dla siebie. W zależności od Twojego planu dnia może być to nawet 5 minut. W spokoju
oddychaj głęboko, powtarzając np. „Wdycham spokój, wydycham lęk”. Kiedy zniwelowany
jest lęk zadania, które wykonujemy, wydają się prostsze.
Uwaga! To nie będzie proste zadanie. Lęk jest związany z tym, że czas pandemii związany
jest ze szczególnie stresującym czasem. Nie wiemy, kiedy sytuacja będzie taka jak wcześniej.
Martwimy się o swoje zdrowie, a także pracę. Jeśli czujesz, że twój lęk jest tak silny,
że przeszkadza Ci funkcjonować – warto zgłosić się natychmiast do specjalisty8.

2. Zastanów się, dlaczego tracisz czas – każdemu zdarza się odłożyć coś na potem.
Informacje na temat odwlekania zostały opisane w pierwszej części pracy. W razie potrzeby
zajrzyj ponownie.

3. Znajdź w sobie odrobinę wdzięczności - zacznij prowadzić dzienniczek wdzięczności.
Notuj w nim rzeczy, za które jesteś sobie wdzięczny.

Jak nauczyć dziecko samodzielności w nauce?

Takie pytanie pojawia się u wielu rodziców. U dzieci odwlekanie też ma – rzecz jasna –
miejsce. To nie jedyny powód możliwych trudności. Chcemy, aby dzieci były coraz bardziej
odpowiedzialne w życiu, ale także w nauce. Dlaczego to jest takie ważne? Wówczas
moglibyśmy trochę zmniejszyć własne obciążenie. Uczenie się samodzielności jest procesem
długotrwałym. Jednak warto systematycznie poświęcać uwagę temu zagadnieniu. Poniżej
przytoczymy niektóre wskazówki, które pomogą w osiągnięciu celu9.

Telefony pomocowe: https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/przeciwdzialanie-przemo-1/osobydotkniete-przemoc/lokalne-ogolnopolskie-i/9105,Lokalne-ogolnopolskie-infolinie-pomocowe-telefony-zaufania-telefonyinfromacyjne.html (dostęp: 29.04.2020 r.).
8

Doniec, R. (2008). Kultura pedagogiczna rodziców w ponowoczesnej kulturze, w: Rodzina w kontekście
współczesnych problemów wychowania, (red.) B. Muchacka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, s. 207-220.
9

17

1. Stwórzcie „rytuał nauczania”.
„Przyzwyczajanie się” jest ważnym aspektem ludzkiego życia. Samodzielna nauka może stać
się pewnego rodzaju rytuałem. Dziecko powinno wiedzieć, że odrabianie lekcji jest jego
obowiązkiem, który powinien być spełniony w określonym czasie. Ważne jest, aby pamiętać,
żeby uświadomić dziecku, że po wykonaniu danej pracy sprawdzone zostaną efekty.
Jeśli rodzić sam ustali te zasady – to będą jego zasady. Ustalenie takiej rutyny powinno
odbywać się wspólnie z dzieckiem.
Wyznaczcie godziny pracy i przerw. Ustalcie termin sprawdzania wykonanej pracy.
W taki sposób, dziecko poczuje, że samo ustala reguły, zatem będzie chętniej
ich przestrzegać.
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Jeśli jednak do tej pory dziecko nigdy nie wywiązywało się z obowiązku odrabiania lekcji
samo, należy zadbać o stopniowość zmian. Teraz w czasie pandemii, tego czasu może być
stosunkowo więcej. Zacząć trzeba od małych kroków. Przykładowo, przy następnym
odrabianiu lekcji z matematyki można ustalić, że dziecko samodzielnie wykonuje jedno
zadanie w określonym czasie, po czym rodzic sprawdza je, później dziecko realizuje kolejne
zadania, czując przy tym wsparcie rodzica. Nie zostawiajmy dziecka. Próbujmy mu pomóc.
Wspierajmy. Potrzebujemy wiele czasu na zmiany.
2. Ograniczajcie „przeszkadzacze”, czyli dystraktory.
Zarówno dorośli jak i dzieci są wrażliwi na dystraktor10. Co jest przyjemniejsze: wykonywanie
zadań domowych czy oglądanie Instagrama? Odpowiedź może być oczywista. Dlaczego?
Może to być związane z ilością bodźców, nowością czy interaktywnością. Dbając o efektywną
naukę dziecka należy ograniczyć „przeszkadzacze” – należy do nich telefon, komputer,
tablet, TV. W wielu przypadkach pomóc może tylko całkowite odłożenie telefonów na bok,
wyłączenie TV i tak dalej…
3. Stworzenie odpowiedniej przestrzeni do nauki.
Wspomnieliśmy o wyznaczonych wspólnie godzinach przeznaczonych na naukę. Dodatkowo
warto stworzyć odpowiednią przestrzeń do uczenia się. Ważne jest to, aby było to spokojne
miejsce z odpowiednim biurkiem, dobrym oświetleniem i szkolnymi narzędziami. Najlepiej,
aby takie miejsce było pozbawione zabawek, kolorowanek czy telefonu – te atrakcyjne
dla dziecka rzeczy będą go niewątpliwie rozpraszać. Przeznaczone wyłącznie do uczenia się
miejsce, po przyzwyczajeniu się, będzie sprawiało, że dziecko szybciej „włączy się” w tryb
nauki.
4. Opierajcie się na własnych przykładach.
Osobowość dziecka kształci się na różne sposoby. Warto pamiętać, że jednym z nich
jest modelowanie polegające na tym, że dziecko próbuje zachowywać się tak, jak osoby
w jego otoczeniu, najczęściej rodzice lub osoby, z którymi spędza relatywnie dużo czasu.
O modelowaniu możemy znaleźć wiele informacji w pracach Alberta Bandu11 czy
youtube.com.

10

Dystraktor ‒ najprościej czynnik, który może przeszkadzać w utrzymaniu uwagi i skupienia.

11

Strelau, J. (2008). Psychologia: podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
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WSKAZÓWKA!
Przy wspólnym ustaleniu godzin pracy, rodzic deklaruje, że w tym czasie będzie wykonywał
określoną czynność. Rodzic na własnym przykładzie może pokazywać, jak należy zachowywać
się, ponadto dziecko też będzie mogło sprawdzić efekty pracy rodzica. Zauważalna będzie
realizacja pracy biurowej, nauki czy sprzątania domu.
5. „Włączcie” pozytywne myślenie.
Bycie odpowiedzialnym to bardzo ważne zagadnienie. Niejednokrotnie można czuć się źle
z powodu porażki. Niemniej należy pamiętać, że zmiana wymaga czasu i wysiłku, zarówno
po stronie dziecka jak i rodziców. Pozytywne myślenie nie zaszkodzi. Dlaczego mamy myśleć,
że Nam się nie uda? Skoro może być zupełnie inaczej?
6. Doceniajcie wysiłek dziecka.
Dzieci powinny otrzymywać pozytywne zachęty dla kontynuowania często trudnych zadań.
Warto doceniać sam wysiłek dziecka, a nie tylko rezultaty działań (oceny).
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Jak odbudować relacje i polepszyć komunikację w domu?

Czasy, w których obecnie żyjemy są trudne z uwagi na pandemię, ale i nie tylko12. Ludzie
borykają się z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi czy logistycznymi. Dla wielu rodzin
niespodzianką stało się też przebywanie w jednym domu – 24 godziny na dobę.
Nic dziwnego, powszechną jest sytuacja, gdy rodzice pracują, dzieci wówczas są w szkole,
po czym na zajęciach dodatkowych… Często, choć nie we wszystkich przypadkach – taka
rodzina spotyka się jedynie przy kolacji13.
Nawet w rodzinie, w której wspólne spędzanie znacznych ilości czasu jest
przyzwyczajeniem, sytuacja pandemii może naruszyć domową harmonię. W każdym domu
jest to coś zupełnie innego. Żyjemy w sytuacji specyficznej, obarczonej napięciem
emocjonalnym, niepewnością, frustracją… Taką listę można znacznie wydłużać
w nieskończoność14.

W takim razie – co zrobić, aby naprawić relacje w domu?

Poniżej znajdziesz podpowiedzi, co możesz zrobić, aby zbudowane relacje były stabilne
oparte na zaufaniu i satysfakcjonujące dla wszystkich członków rodziny. Zobacz, może któryś
będzie dla Ciebie odpowiedni. Punkty mogą ułatwić wiele rzeczy w spostrzeganiu tego
co dzieje się obok Ciebie. Zapraszamy do zapoznania się z nimi:
1. Bądź uważny.
Dostrzegaj własne emocje i emocje innych, bądź wrażliwy na potrzeby własne oraz bliskich.
Przykładowo, każdy może mieć inne zapotrzebowanie na przebywanie z innymi. Możliwe,
że ktoś z twoich domowników potrzebuje więcej czasu w samotności. Warto zwrócić
na to uwagę i uszanować ich zdanie. Nie skupiaj się tylko na tym co widzisz, pamiętaj, że ton
głosu, wyraz twarzy czy ruchy ciała mogą powiedzieć Ci bardzo dużo o drugiej osobie.
Komunikacja w dobie koronawirusa, https://hbr.org/2020/03/communicating-through-the-coronavirus-crisis (dostęp:
29.04.2020 r.).
12

Więcej informacji na temat pracy nad dobrą relacją, https://www.squla.pl/rodzic-nauczyciel-jak-wypracowac-dobrarelacje (dostęp: 29.04.2020 r.).
13

Komunikacja z partnerem w czasie pandemii, https://thriveglobal.com/stories/eve-rodsky-fair-play-communicationpartner-tips-pandemic-quarantine/ (dostęp: 29.04.2020 r.).
14
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2. Komunikuj wprost.
Jeśli nie wiesz, co bardziej odpowiada Twojemu partnerowi lub dzieciom, po prostu zapytaj.
Zacznij od pytania: „Chciałbym/abym wiedzieć, co o tym myślisz…” bądź: „Czy mógłbyś/
mogłabyś powiedzieć mi co wolisz?”. Pamiętaj o sobie, spróbuj powiedzieć, co jest dla Ciebie
odpowiednie. Nie osądzaj potrzeb drugiego człowieka, mów: „Ja chciałbym/abym…”.
Zastanówcie się wspólnie nad rozwiązaniem, które będzie satysfakcjonowało każdą stronę
rozmowy. Wspólnie będziecie mogli dojść do porozumienia – co do nowych zasad
funkcjonowania.
3. Kontroluj emocje.
Najważniejsze tutaj jest to, aby zmniejszyć wpływ emocji na zachowanie. Czasami możemy
powiedzieć coś zbędnego. Jeśli jesteśmy zdenerwowani – warto poczekać, przemyśleć
sytuację. Istotne jest używanie komunikatu typu „ja”, czyli mówić o tym – jak My myślimy.
Ważne jest to, aby nazywać doświadczane przez siebie emocje i uczucia.
4. Stwórzcie reguły.
Poczucie braku kontroli nad swoim życiem jest często źródłem stresu. W tym momencie,
nie wiemy, co Nas czeka w przyszłości, jaki scenariusz się rozegra. Reguły pozwolą
na zastanowienie się, próbę wyjaśnienia sobie i dzieciom co się dzieje, a może pozwoli
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to na stworzenie wspólnej strategii działania. Tematów do rozmowy może być wiele. Podejmij
te, które są najbliższe twoim potrzebom.
WSKAZÓWKA!
Wspólnie z domownikami stwórzcie reguły domowe. Podzielcie obowiązki, śledźcie
ich wykonanie. Wprowadzenie reguł, które są komfortowe dla wszystkich sprawi, że klimat
w domu stanie się spokojniejszy.
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5. Wspólna działalność.
Powyższe porady skupiały się bardziej na emocjonalnej stronie relacji. Warto zadbać
o komfortowe warunki dla domowników, czas poznać ich bliżej. Być może teraz jest inaczej
niż zawsze? Może to czas na to, czego wcześniej nie zauważaliśmy? Może mamy wspólne
pasje, które warto właśnie teraz docenić?
6. Planuj Waszą przyszłość
Pandemia czy trudny czas nie będzie trwał wiecznie15. Zacznij planować kolejne aktywności.
Nie skupiaj się na tym czego nie możesz realizować w danym momencie. Szukaj pozytywów.
WSKAZÓWKA!
Zainicjuj ciekawy sposób, aby wspólnie spędzić wieczór. To od ciebie zależy co lubisz –
wspólne gotowanie, układanie puzzli? Jest to prosty, ale i efektywny sposób na poznanie
ludzi bliżej. Takie wspólne wieczory można uczynić nową tradycją rodzinną.

Czy szkoła dziecka jest ważniejsza od pracy zawodowej rodzica?
Zadań rodziców jest wiele. Najważniejsze jest to, aby zachować umiar. Rodzic przecież
nie jest tylko „nianią”. Warto pamiętać o tych fizjologicznych, psychicznych i społecznych
potrzebach dziecka, ale i osoby dorosłej. Rodzic powinien być odpowiedzialny
i bezinteresownie podejmować czynności opiekuńczo-wychowawcze. Zadaniem rodzica
jest przede wszystkim to, aby przygotować dziecko do samodzielnego życia.
Nie jest to zadanie proste aby to było możliwe, musi się ono nauczyć, jak żyć
w społeczeństwie, a także jak samodzielnie funkcjonować.
Niewątpliwie aktywność zawodowa jest częścią życia. Czasem trudno pogodzić
jest wszystkie zadania, które dorosły człowiek powinien wykonać. Brak pracy
związany jest ze zjawiskiem bezrobocia, które może doprowadzić do szeregu
negatywnych konsekwencji od ubóstwa, po promowanie negatywnych wzorców. Aktywność
zawodowa przynosi niezależność ekonomiczną danej osoby, rozwój kariery zawodowej,
prestiż społeczny, a także określony status materialny rodziny. To ważne.
Jednak co wówczas, kiedy tej pracy jest za dużo? W przypadkach ekstremalnych

15

Zasady podczas kwarantanny, https://www.evidentlycochrane.net/quarantine/ (dostęp: 29.04.2020 r.).
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może pojawić się nawet rywalizacja ekonomiczna czy płciowa między rodzicami, prowadząca
do utraty jedności w rodzinie, a nawet jej rozpadu. Przykładów może być wiele.
Odpowiadając na pytanie – czy szkoła dziecka nie może być ważniejsza od pracy
zawodowej dziecka? Bardzo istotne jest to, aby uczyć dziecko odpowiedzialności. Sposoby
zostały opisane w poprzednich częściach pracy. Poświęcanie się dziecku w 100% może
doprowadzić do tego, że osoba dorosła nie będzie miała siły, ani ochoty na swoje
przedsięwzięcia. W konsekwencji może przynieść to więcej negatywnych aspektów niż tych
pozytywnych16.

Zasady wychowania według nauczyciela, https://mamadu.pl/blogi/agaidzieciaki/124157,nie-mow-dziecku-ze-jestnajlepsze-i-madrzejsze-od-innych-8-zasad-wychowania-wedlug-nauczyciela (dostęp: 29.04.2020 r.).
16
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Co z brakiem czasu?

Wiele osób doświadcza chronicznego braku czasu. W tej perspektywie niektórym
rodzicom wydaje się, że skoro oni tak dużo pracują, to również ich dzieci powinny mieć
wypełniony wolny czas. Po pracy i dodatkowych zajęciach wszyscy są zmęczeni, nie mają już
siły na tzw. „bycie razem”. Dzieci szczególnie w XXI wieku potrzebują rodzica, który wie,
rozumie i wytłumaczy. Często dzieci, które nie mają w swoim otoczeniu dorosłego, który jest
ich przewodnikiem mogą się w przenośni zagubić w wymagającym czasie.

Co zrobić, kiedy rodzicowi towarzyszy niepewność?

Doświadczanie niepewności w swoim rodzicielstwie jest rzeczą naturalną. Nie trzeba
się jej obawiać, lecz warto szukać rozwiązań. Nie ma jednej recepty na to jak połączyć
ze sobą pracę zawodową oraz szkołę dziecka. Najmłodsze pokolenie żyje w takim świecie,
jaki stworzyli im opiekunowie, czyli przede wszystkim rodzice. Ważne jest, by starać
się znaleźć równowagę pomiędzy tymi zadaniami17.

Nie mów źle o nauczycielu w obecności dziecka ‒ dlaczego
jest to takie ważne?

Relacje rodziców i nauczycieli niekoniecznie układają się idealnie, jednak współpraca
pomiędzy Nimi jest niezwykle ważna. Obu stronom chodzi przecież o dobro dziecka.
Wspólnym celem jest stworzenie dziecku jak najlepszych warunków do rozwoju
i nauki – to wystarczający argument do podjęcia współpracy18.

17

Kwak, A. (2008). Społeczny i indywidualny wymiar rodzicielstwa. W: A. Kwak (red.), Rodzicielstwo między
domem, prawem, służbami społecznymi. Warszawa: Wydawnictwo APS.
18

Konflikty w relacjach rodzice-nauczyciel, https://omep.org.pl/konflikty-w-relacjach-rodzice-nauczyciel/
(dostęp: 29.04.2020 r.).
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Bardzo istotne czynniki w komunikacji między rodzicem a nauczycielem – wręcz filary to:
• wzajemny szacunek,
• szczerość,
• zaufanie,
• zaangażowanie.
Dla wspólnego sukcesu istotne jest, aby wszystkie strony wiedziały z czym wiążą się
poszczególne punkty.
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Dlaczego komunikacja w tym przypadku jest istotna?
Przepływ informacji między tymi stronami może mieć wpływ na sukces edukacyjny dziecka
i nie tylko. Relacja dziecka z rówieśnikami, a także rozwój zainteresowań i pasji, to sprawy
bardzo ważne19.
Trudno uniknąć nieporozumień, które w niektórych przypadkach prowadzą do konfliktów.
To specyfika nie tylko kontaktów rodzic-nauczyciel, ale relacji międzyludzkich w ogóle20.
Co wtedy, jeśli pojawienie się konfliktów jest nieuniknione? Najważniejsze jest to, by obydwie
strony posiadały kompetencje niezbędne do jak najlepszego rozwiązania konfliktowej sytuacji.
Szukanie alternatywnych opcji, nie uleganie emocjom, pamiętanie ciągle
o najważniejszym – a do tego wspólnym celu – czyli o tym, że najważniejsze jest dobro
dziecka21.

Krytyczna analiza pracy nauczyciela

Należy pamiętać, że – mimo nieporozumień – rodzic i pedagog „grają” w tej samej drużynie.
Niezależnie od tego, co może nam się wydawać. Krytykowanie nauczyciela przy dziecku
nie jest najlepszym pomysłem. Nie tylko jego autorytet zostanie tutaj zachwiany.
To samo stanie się wtedy z motywacją dziecka do nauki.

Niepowodzenia w szkole

Nie warto też pochopnie przypisywać niepowodzeń szkolnych dziecka niekompetencji
nauczyciela. Czynników może być naprawdę sporo: wpływ rówieśników, problemy
z koncentracją, złe samopoczucie dziecka, choroba, zaburzenie, problemy w domu i wiele
innych. Należy o tym pamiętać i lepiej „zbadać” sytuacje, zanim pochopnie obarczymy winą
nauczyciela lub odwrotnie.

19 Współpraca

z nauczycielem, https://www.cialopedagogiczne.pl/kady-rodzic-powinien-wiedzie-wsppracynauczycielem/ (dostęp: 29.04.2020 r.).
Komunikacja rodzice i nauczyciele, https://swierszczyk.pl/polecane-artykuly/nauczyciele-i-opiekunowie/jakrozmawiac-z-nauczycielami (dostęp: 29.04.2020 r.).
20

Filary dobrych relacji rodzic-nauczyciel, https://mamadu.pl/blogi/agaidzieciaki/120611,4-ﬁlary-dobrych-relacjirodzic-nauczyciel (dostęp: 29.04.2020 r.).
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Podsumowując, zarówno rodzicom, jak i nauczycielom przyświeca wspólny cel,
czyli harmonijny rozwój dziecka, poszerzanie jego wiedzy czy umiejętności. Relacja między
rodzicem a nauczycielem wymaga wzajemnego szacunku, zrozumienia, niekiedy też ustępstw
i kompromisów. Po spełnieniu tych zadań istnieje możliwość, by wspólnie stworzyć dziecku
najlepsze warunki rozwoju i spróbować zapewnić mu dobre samopoczucie.
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Jak poradzić sobie z dzieckiem, które mnie nie słucha
i „mam go dość”?

Upór dziecka może wyprowadzić rodzica z równowagi. Scenariusz takich sytuacji wygląda
mniej więcej tak: dziecko czegoś chce lub nie chce, kiedy rodzic się spieszy lub jest zajęty.
Cierpliwość dorosłego do prób proszenia i tłumaczenia bardzo szybko się wtedy wyczerpuje.
Sytuacja kończy się wówczas kategorycznym NIE! lub bardzo niepedagogicznym klapsem.
Dzieci walczą o własną niezależność poprzez sporadyczne przejawy nieposłuszeństwa.
Pierwsze przejawy uporu można zauważyć już u 18-miesięcznych maluchów, a wyraźne
nasilenie występuje około 3-go roku życia. Nieraz przeradza się to w męczący upór dwulatka,
który nieustannie się buntuje. Jest pierwszą próbą uniezależnienia się dziecka od władzy
rodzicielskiej22.

„Trudne dzieci” ‒ co to znaczy?

Istotne jest to, aby zdać sobie sprawę z tego, kiedy dziecko sprawia problemy
wychowawcze. Krzyk, płacz, przeklinanie czy bicie innych to przejaw komunikacji. Przekaz ten
nie zawsze jest zadawalający, ale aby lepiej poznać własne dziecko warto z nim rozmawiać.
Najgorsze co można zrobić w takim przypadku, to zareagować w subiektywnie trudnej
sytuacji dokładnie tak, jak dziecko. Dziecko nie „składa” się wyłączenie z „zachowania”,
jest odrębną osobowością, ma swoje myśli, uczucia i potrzeby.
Czasami mamy wrażenie, że określone zbuntowane zachowania dziecka są wynikiem
próby wymuszenia czegoś na rodzicu. Przypisuje się dziecku celowość działań często
postrzegając je jako złośliwe, złe. Nikt z nas nie chce być postrzegany źle, szczególnie
dziecko, które od najmłodszych lat potrzebuje akceptacji i poczucia bycia kochanym.
Dlaczego więc dzieci tak się zachowują? Należy pamiętać, że rozwój jest związany
z nabywaniem umiejętności. Często impulsywne zachowanie dziecka jest związane
z niedopasowaniem pomiędzy właściwościami dziecka a jego rodziców/opiekunów.
Co to oznacza? Rodzic może wymagać od dziecka czegoś, czego nie jest ono w danym

Barkley, R. (2015). Zbuntowane dzieci. Ocena terapeutyczna oraz program pracy z rodzicami. Podręcznik kliniczny.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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momencie w stanie spełnić. Dziecko może nie posiadać w danym czasie określonych
umiejętności, chociaż posiadają je jego rówieśnicy. Na przykład: dziecko może mieć problemy
z organizacją, planowaniem; może nie potrafić przewidywać skutków swoich zachowań.
Jego problemy mogą wiązać się z niewystarczającymi umiejętnościami językowymi,
trudnościami

z rozumieniem społecznych norm i zasad. Niektóre dzieci są drażliwe bardziej

niż inne, mogą mieć problemy z przejściem z jednej aktywności w drugą; mogą nie lubić,
kiedy ich plany ulegają zmianie, kiedy coś nie jest tak, jak sobie zaplanowały. Rolą rodzica/
opiekuna jest pomóc dziecku, które w tym momencie swojego rozwoju nie jest w stanie
spełnić określonych oczekiwań23.

23

Greene, R. W., Ablon, J. S. (2008). Terapia dzieci impulsywnych: model rozwiązywania problemów poprzez

współdziałanie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Co robić w sytuacjach, gdy dziecko się buntuje?

Jedną z metod jest rozwiązywanie problemów przez współdziałanie opisaną szczegółowo
przez R. W. Greene oraz J. Stuart Ablon (2006). Zakłada ona, że każde zachowanie dziecka
jest wiadomością. Zastanów się, co dziecko chce Ci przekazać? Co w danej sytuacji może
powodować jego zachowanie? W jaki sposób możesz mu pomóc? Podchodząc do dziecka
z empatią, otwierając się na dialog z nim pokazujesz mu, że je rozumiesz, że jego komunikat
został odebrany i razem możecie znaleźć rozwiązanie.

Jak to zrobić?

Po pierwsze empatia – poczucie, że zostałeś wysłuchany pozwala Ci czuć się rozumianym,
ale także pozwala Ci zachować spokój. Dajesz dziecku do zrozumienia, że liczysz się z jego
punktem widzenia i jest ono dla Ciebie ważne. Jest to niezbędne do budowania poczucia
własnej wartości dziecka. Nie uznając jego zdania dajesz mu do zrozumienia to, że nic
dla Ciebie nie znaczy.
Przyjmijmy, że Twoje dziecko wyraźnie nie chce odrabiać pracy domowej – przeklina,
rzuca zeszytem, jest pobudzone i rozgniewane. Bardzo ważne jest panowanie nad emocjami.
Nieprzemyślaną reakcją możemy jeszcze zaognić konflikt, zamiast ten pożar ugasić.
Nie powinniśmy wymierzać kary pod wpływem emocji oraz frustracji. Dotyczy to szczególnie
kar cielesnych – badania wskazują, że prowadzą one do szkodliwych skutków. „Nauczka”
tego rodzaju pokazuje przede wszystkim, że można krzywdzić słabszych od siebie.
Kary cielesne psują też relację między rodzicem a dzieckiem, uczą przebiegłości i kłamstw
(by uniknąć kary), a także z czasem tracą skuteczność.
Na powyższą sytuację możesz zareagować mówiąc: Zauważyłam/em, że odrabianie lekcji
sprawia Ci trudność. Co się dzieje? – zatrzymajmy się w tym miejscu przez chwilę.
Empatyczne odzwierciedlanie powinno być jak najbardziej konkretne. Musimy dotrzeć
do przyczyny danego zachowania. Dzieci na nasze pytania odpowiadają często
rozwiązaniami, nie opiniami – tzn. na powyższe pytanie dziecko może odpowiedzieć nie będę
tego robił. Zauważmy, że nie jest to jego opinia tylko rozwiązanie sytuacji odrabiania lekcji.
Poprzez pytanie co się dzieje? próbujemy niejako dotrzeć do przyczyny, czyli odpowiedzi
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dziecka nie rozumiem o co chodzi w tym zadaniu albo boli mnie ręka od pisania.
Zauważmy: tak długo jak nie poznamy punktu widzenia, nie jesteśmy w stanie rozwiązać
problemu dziecka.

Po drugie, zdefiniuj problem.
To moment, w którym Ty wyrażasz swój punkt widzenia – pamiętaj, że ma być to Twoja
opinia, a nie gotowe rozwiązanie. Wróćmy do przykładu z odrabianiem lekcji:

Rodzic: Zauważyłam, że odrabianie lekcji sprawia Ci trudność. Co się dzieje?
Dziecko: Nie chce tego robić.
Rodzic: Rozumiem, że nie chcesz odrabiać lekcji. Dlaczego?
Dziecko: Nie rozumiem tego zadania.
Rodzic: Nie chcesz odrabiać lekcji, bo nie rozumiesz tego zadania, tak?
Dziecko: Tak.
Rodzic: Nie mówię, że musisz odrabiać zadania, jeśli ich nie rozumiesz i nie chcę się z Tobą
o to kłócić. Jednakże martwię się, że jeśli nie odrobisz lekcji dostaniesz złą ocenę, a przede
wszystkim będziesz mieć zaległości.

To co tutaj pada od rodzica to po pierwsze uspokajanie: nie mówię, że musisz odrabiać
zadania, jeśli ich nie rozumiesz. Ten fragment uspokaja dziecko, jego emocje a przede
wszystkim wskazuje, że rodzic nie daje przyzwolenia dziecku na nie zrobienie czegoś bądź
nie zmusza go do zrobienia tego. Innymi słowy rodzic nie mówi ani tak ani nie, a raczej
otwiera sobie drogę do dalszej konwersacji. Dziecko odbiera to jako sygnał nie zostanę
zmuszony, co sprawia natomiast, że nie wykazuje oporu i agresji.

Po trzecie – Zaproszenie.
Dziecko jest Twoim partnerem w interakcji. Jesteś jego podporą i bez Ciebie samo nie będzie
w stanie sobie poradzić z problemem ani skorygować swojego zachowania. Zaproszenie jest
okazją do wspólnej burzy mózgów24, której celem jest przede wszystkim wypracowanie
rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Pamiętaj, że najlepsze rozwiązanie to takie,
które jest osiągalne, wykonalne i obustronnie zadowalające. To znaczy takie, w którym macie
pewność, że obie strony są usatysfakcjonowane tym rozwiązaniem. Zakończenie jest
dla nich korzystne, ale także rozwiązanie jest możliwe do zrealizowania, biorąc pod uwagę
24

Burza mózgów ‒ wymyślanie różnego rodzaju rozwiązań, pomysłów, zazwyczaj w grupie.
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możliwości dziecka. Zapisujcie to co przychodzi do głowy, zastanawiajcie się czy spełnia
kryteria dobrego pomysłu. Bądźcie kreatywni. Pamiętaj, że nie ważne, czy rozwiązanie będzie
zaproponowane przez Ciebie, czy przez dziecko. Nie jest to walka, lecz współpraca.
Twoje dziecko bardzo często może Cię zaskoczyć pomysłami, lecz co w przypadku,
kiedy dziecko ma problemy z wymyślaniem rozwiązań? Nie jest to spowodowane
jego niechęcią, lecz realnym problemem, które uniemożliwia mu współpracę z Tobą.
Burza mózgów z takim dzieckiem może opierać się głównie na Twoich pomysłach.
Pamiętaj jednak, żeby przez zaoferowaniem swojego rozwiązania zapytać wcześniej dziecko,
czy ma pomysł na rozwiązanie danej sytuacji. Jeżeli jego odpowiedź brzmi nie,
w tym przypadku możesz powiedzieć: Ja mam kilka pomysłów…. Chciałbyś/abyś posłuchać
co ja mogę zaproponować?. Pamiętaj też, aby pytać dziecko co sądzi o Twoich pomysłach.
Wspólnie sprawdzajcie, czy dana rzecz jest wykonalna, satysfakcjonująca dla Was obojga.
Nasz przykład z lekcjami mógłby wyglądać tak:

Rodzic: Nie mówię, że musisz odrabiać zadania, jeśli ich nie rozumiesz i nie chcę się z Tobą
o to kłócić. Jednakże martwię się, że jeśli nie odrobisz lekcji dostaniesz złą ocenę,
a przede wszystkim będziesz mieć zaległości. Pomyślmy, jak rozwiązać ten problem.
Masz jakieś pomysły?
Dziecko: Moglibyśmy robić przerwę,
Rodzic: To jest jakieś rozwiązanie. Co jeszcze?
lub
Dziecko: nie przychodzi mi nic do głowy…
Rodzic: Mam kilka pomysłów, chciałbyś o tym posłuchać?

Uwaga! Wasze początkowe rozwiązanie może okazać się nieskuteczne. Dlaczego
tak się dzieje? Prawdopodobnie jest niewykonalne, nieosiągalne, bądź okazuje
się niesatysfakcjonujące. Nie należy się jednak zniechęcać, często najlepszym rozwiązaniem
nie jest to pierwsze. Proponujemy: kolejne rozmowy z dzieckiem, omówienie tego,
dlaczego rozwiązanie nie działa, przeanalizowanie sytuacji oraz kolejną burzę mózgów25.

Istnieją również metody nakierowane na skuteczne stosowanie przez rodziców
umiejętności zwracania uwagi w taki sposób, aby dziecko natychmiast wykonywało

Greene, R. W., Ablon, J. S. (2008). Terapia dzieci impulsywnych: model rozwiązywania problemów poprzez
współdziałanie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
25
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ich polecenia. W tych metodach ważne jest, aby napad złości nie przyniósł pożądanych przez
dziecko rezultatów w postaci np. uniknięcia, bądź otrzymania czegoś, tylko dlatego,
że się rozpłakało.
Sposobem na małego buntownika, który np. nie chce się ubrać, może być czasem pozór
wyboru na zasadzie albo-albo zamiast typowego polecenia. Przykładowo: niebieska,
albo czerwona bluzka.
Według dyscypliny praktycznej Lemana (2017) ważne jest konsekwentne przestrzeganie
momentu wykonywania czynności przez dziecko. Jeśli „przegapi” się ten moment, trzeba
poczekać na następny. W przypadku malucha może to wyglądać w ten sposób, że w ramach
buntu umyślnie rozlewa on soczek. Nie powinien otrzymać wtedy od razu kolejnej szklanki,
tylko cierpliwie poczekać na kolejną okazję (np. przy kolejnym posiłku)26.
Nelsen, Czechowska i Rosiak (2015) zakładają, że zamiast karać dziecko krzykiem
i klapsami, lepiej pozwolić mu odczuć tzw. „naturalne konsekwencje” niewłaściwego
zachowania. Naturalna konsekwencja pozwala na doświadczenie rezultatu swoich działań27.
Ważne jest to, że w momencie doświadczania przez dzieci naturalnych konsekwencji osoba
dorosła nie może traktować naturalnych konsekwencji dziecka jako słuszności swoich racji –
tzn. wykluczone są drwiny, stwierdzenia typu a nie mówiłam/em?, gdybyś mnie słuchał/a
czy inne formy obrażania oraz krytykowania dziecka28.

Metody
Metody opierające się na karach i nagrodach swoje źródło mają w pracach Skinnera, który
zajmował się warunkowaniem sprawczym. Odkrył on, że przy użyciu wzmocnień (nagród bądź
kar) określone zachowanie możemy wzmocnić bądź wygasić29.
– czym jest nagroda – rodzaje, jak działają na dzieci?
– czym jest kara – czy jest skuteczna?
– kiedy pochwała nie działa…

26

Leman, K. (2017). Making children mind without losing yours. United States: Fleming H. Revell Company.

27

Nelsen, J., Czechowska, A., Rosiak, A. (2015). Pozytywna dyscyplina. Warszawa: Wydawnictwo Cojanato.

28

Tamże.

Steinke-Kalembka J. (2017). Dodaj mi skrzydeł! Jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną? Warszawa:
Wydawnictwo Edgard.
29
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Niektóre podejścia psychologiczne zakładają, że zapewnienie dziecku uwagi i stosowanie
pochwał nie zawsze powoduje wykonywanie przez dzieci poleceń dorosłych. Uważa się, że
niektóre z nich potrzebują innych systemów wzmacniania.
– system żetonowy;
– time-out30.

Bardzo ważne jest panowanie nad emocjami. Nie powinniśmy wymierzać kary pod wpływem
emocji oraz frustracji. Z drugiej strony, warto mówić od razu o tym, co się dzieje
po zdarzeniu. Jeśli dziecko zachowywało się źle w sklepie, a dostanie naganę po 3 godzinach,
niekoniecznie będzie wiedziało o co chodzi.

Barkley, R. (2015). Zbuntowane dzieci. Ocena terapeutyczna oraz program pracy z rodzicami. Podręcznik kliniczny.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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Ważne, aby rodzic reagował tak, aby napad złości nie przyniósł pożądanych przez
dziecko rezultatów w postaci np. uniknięcia, bądź otrzymania czegoś, tylko dlatego,
że się rozpłakało. Sposobem na to, że dziecko nie chce się ubrać, może być czasem pozór
wyboru na zasadzie albo-albo zamiast typowego polecenia. Przykładowo – niebieska
albo czerwona bluzka31.
W sytuacjach problemowych warto powiedzieć, jakie uczucia wzbudza w Nas dane
zachowanie, jednak bez oskarżycielskiego tonu. Zamiast: jesteś niegrzeczny, zawsze
przerywasz można powiedzieć: jest mi bardzo przykro, kiedy zaczynam coś mówić i nie mogę
skończyć. W przypadku starszych dzieci, uważny dobór słów jest szczególnie ważny,
ale nawet zwracając się do młodszych powinniśmy unikać ogólnych określeń: zły, niedobry,
niegrzeczny itd., tylko odnosić się do konkretnych zachowań.

Podsumowanie

W e-booku pojawiły się odpowiedzi na kilka z kilkuset pytań, które są kierowane
do psychologów. Warto je przeanalizować i spróbować wdrożyć. Oczywiście to, co jest dla
Nas istotne we własnych domach i rodzinach. Warto pamiętać, że to właśnie My sami
jesteśmy ekspertami od własnego życia. Czasem jednak wysłuchanie, przeczytanie
czy omówienie wielu zagadnień może przyczynić się do poprawy Naszego funkcjonowania.
Co zatem stoi na przeszkodzie?
W bibliografii i neografii podajemy pozycje książkowe czy strony internetowe, z których
warto skorzystać w dalszych rozważaniach na temat strategii radzenia sobie w czasach
pandemii i nie tylko.
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