
Dobre słowo cenniejsze od…. 

Sztuka wychowania, to sztuka niezwykle trudna, w której większość rodziców porusza się według 

schematów nabytych we własnym dzieciństwie, przejętych od własnych rodziców, kształtowanych, 

modyfikowanych przez literaturę, obserwacje, własne i innych doświadczenia i refleksje. Warto się 

zastanowić na ile w wychowaniu naszych dzieci kierujemy się własną ambicją i oczekiwaniami jakie 

przed nimi stawiamy, a na ile pragnieniem, aby znalazły swoją drogę, aby odkryły i rozwinęły swój 

potencjał, swoje zdolności. Warto przyjrzeć się naszym zachowaniom wobec dzieci, słowom wobec 

nich wypowiadanym i „zmierzyć” ile w nich komunikatów pozytywnych, wspierających, dających 

nadzieję, a ile komunikatów negatywnych, karcących, pełnych krytyki, pretensji, rozczarowania.  

Zachęcam rodziców, aby dowolnego dnia wieczorem przeanalizowali czas od poranka i wynotowali 

wszystkie komunikaty kierowane tego dnia do dziecka, w których przekazali dziecku treści typu:  

„jesteś moim ukochanym dzieckiem”, „jestem z ciebie dumny”, ”jesteś super”, „wspaniale to 

zrobiłeś”, „doceniam twoje starania”, „można na tobie polegać”, „świetnie”, „kocham cię”, „ jesteś 

cudowną córką/synem”, „jesteś w tym naprawdę dobry”. Następnie warto, aby zastanowili się nad 

ilością komunikatów negatywnych wypowiedzianych tego dnia wobec dziecka, komunikatów 

niosących pretensje, krytykę, niezadowolenie, rozczarowanie, naganę, poniżających czy 

upokarzających dziecko np. „mogło być lepiej”, „stać cię na więcej”, „znowu tyle błędów?!”, „szkoda, 

że tak słabo”, „mam już dość, jesteś do niczego”, „ty głupku”, „beznadziejnie”, „tylko wstyd mi 

przynosisz”, „syn znajomych – to dopiero uczeń, dlaczego nie jesteś taki jak on?!”. Celowo 

przytaczam taką ilość przykładów wypowiedzi. Chcę zwrócić uwagę, że są to zwykłe słowa, które 

każdy dorosły, zarówno rodzic jak i nauczyciel ma w swoim zasobie słownikowym. Jeśli poważnie 

traktujemy wychowanie dzieci i młodzieży, zastanówmy się równie poważnie, z  których wypowiedzi  

najczęściej korzystamy. Jako wieloletni pedagog i psycholog przeszłam dziesiątki szkoleń i nieustannie 

jestem świadkiem poszukiwań skutecznych narzędzi, metod, strategii, programów, procedur itd., 

które służyłyby efektywnemu wychowaniu, które motywowałyby dzieci do nauki, przeciwdziałałyby 

ich negatywnym zachowaniom itd. Można by rzec, że nieustannie poszukujemy „cudownego” 

sposobu na wychowanie. Znam jeden – dobre słowo. Mogłabym owo „dobre słowo” rozbudować do 

długiego artykułu, wykładu, dużej powieści. Tyle treści mieści się w tych dwóch prostych słowach. 

Każdy system wychowawczy (szkolny czy rodzicielski), który nie jest skuteczny, czyli dzieci w nim 

wzrastające albo sprawiają  trudności wychowawcze, albo są nieprzystosowane do życia, zalęknione, 

znerwicowane, jest oparty na represji, nacisku, przymusie, krytyce, przemocy. Nie ma w nim 

„dobrych słów” lub są tak sporadyczne, że dzieci nie potrafią z nich czerpać siły, budować na nich 

swojej wartości, nabierać dzięki nim chęci do działania (motywacji). Jeśli mamy problem w 

zrozumieniu naszego dziecka czy ucznia, nieustannie trwa on w zachowaniach trudnych dla nas, a 

destrukcyjnych dla niego, i chcemy znaleźć „drogę porozumienia”, „klucz do dziecka” przeanalizujmy 

na początek nasze komunikaty jakie kierujemy w jego stronę. Ile w nich „dobrych słów”, a ile „złych”? 

Zatrzymajmy się tylko na tym i zacznijmy zmieniać ten obszar naszej relacji z dzieckiem. W 

najtrudniejszych chwilach nie rezygnujmy. Chcąc wychować dobrego człowieka, posługujmy się 

„dobrym słowem”. Zapewniam, że to jedyna metoda. 


