Konsekwencja- moje drugie imi!"

„Nie ma dzieci- s# ludzie"” - Janusz Korczak
B!d#c rodzicami odpowiadamy za wychowanie
naszych pociech.
Pragniemy, aby wyros$y na ludzi odpowiedzialnych,
silnych, dobrych i uczciwych. Ale czy sami jeste%my
uczciwi i dobrzy wobec naszych dzieci? Dobre
wychowanie powinno zawsze d#&y' do prawid$owego
rozwoju osobowo%ci i charakteru dziecka. Wszelkie
dzia$ania rodziców i opiekunów dziecka powinny by'
przemy%lane, ale co najwa&niejsze- powinny by' oparte
o sta$o%' i konsekwencj!.
Nie wystarczy jednak by' konsekwentnym wobec
dziecka i jego z$ych zachowa(. Przede wszystkim nale&y

zacz#' od siebie, rodzic powinien zada' sobie pytania:
„Czy jestem konsekwentny wobec siebie?
Czy dotrzymuj! danych sobie obietnic?”
Pracuj#c nad swoim charakterem i konsekwencj# wobec
siebie $atwiej nam b!dzie rozumie' potrzeb! sta$o%ci
i bycia konsekwentnym wobec zachowa( dziecka
b!d#cego pod naszym bezpo%rednim wp$ywem
wychowawczym.
Janusz Korczak powiedzia$, &e „nie ma dzieci- s#
tylko ludzie”. Ten cytat u%wiadamia nam, &e dziecko ma
takie same prawa i obowi#zki w pewnych kwestiach, jak
doro%li. Uwa&am, &e ponoszenie konsekwencji za swoje
dzia$ania jest jedn# z tych kwestii. Dziecko jest istot#,
która nie ma takiej wiedzy o %wiecie, jak doros$y
opiekun. )atwo ulega chwilowym zachciankom, bywa
impulsywne, kieruje si! cz!sto emocjami. Naszym
zadaniem jest postawienie jasnych oraz sta$ych granic
i wymaga(, aby kszta$towa' charakter naszej pociechy.
Dziecko powinno wiedzie', jakie b!d# naturalne
nast!pstwa jego poczyna(: je%li zepsuje zabawk!- nie
b!dzie jej mia$o.
*yj#c w ci#g$ym p!dzie, w ci#g$ym stresie i napi!ciu
rodzice cz!sto s# nerwowi, zm!czeni i niecierpliwi.
Wystarczy wtedy ma$y zapalnik, aby napi!cie rodzica
przesz$o na inny tor i odbi$o si! na dziecku, które
w zasadzie nie jest +ród$em frustracji rodzica. Takie
zachowanie doros$ej, m#drej i odpowiedzialnej osoby
jest niedopuszczalne. Doros$y cz$owiek zdaje sobie
spraw! ze swoich emocji, dziecko niestety nie. Dzia$aj#c
pod wp$ywem emocji rodzic mo&e ulec pokusie
przekroczenia granic w stosunku do stosowania kar
wobec dziecka i jego niepo&#danych zachowa(. Zdaj!
sobie spraw!, &e trudno jest by' spokojnym, cierpliwym

i opanowanym po ca$ym dniu pracy, gdy jeszcze w domu
czeka na nas wiele obowi#zków, a g$ow! mamy pe$n#
zmartwie( i problemów. Jednak pozwalaj#c sobie na
emocjonalne wybuchy nara&amy siebie na brak
autorytetu u dzieci, a tak&e nara&amy nasze dzieci na
l!k, strach przed naszymi nieprzewidzianymi reakcjami,
czy zachowaniami i na &ycie w ci#g$ej niepewno%ci.
Konsekwencja w dzia$aniach wychowawczych
powinna by' poparta przemy%lanymi dzia$aniami. Je%li
b!dziemy konsekwentni w nagradzaniu i karaniu dziecko ma szans! wypracowa' prawid$ow#
samoocen!, pozytywne postawy spo$eczne, samo
b!dzie w przysz$o%ci s$owne i uczciwe. Ale czym jest
konsekwencja w nagradzaniu i karaniu?
Otó&, je%li za to samo przewinienie rodzic jednego
dnia surowo uka&e swoj# pociech!, mimo, &e dzie(
wcze%niej serdecznie %mia$ si! z tego samego
zachowania- dziecko wpadnie w pu$apk! niepewno%ci.
Nie b!dzie wiedzia$o, jakiej reakcji rodzica mo&e si!
spodziewa', czy zostanie nagrodzone wybuchem
rado%ci, czy mo&e wybuchem gniewu. Taka niepewno%'
wzbudza w dziecku brak poczucia sta$o%ci, brak
poczucia bezpiecze(stwa i równowagi. Dlatego wa&ne
jest, aby rodzic sam zastanowi$ si!, co jest dla niego
niedopuszczalne i zas$uguje na kar!, a jakie zachowania
b!d# do zaakceptowania.
Niezwykle istotna jest nagroda, bo je%li b!dziemy
stosowali wy$#cznie kary wobec dziecka - mo&emy
narazi' nasz# pociech! na nisk# samoocen! oraz brak
wiary we w$asne mo&liwo%ci. Najistotniejsza jest sta$o%'
w uczuciach. Musimy pami!ta', &e nie karzemy dziecka,
ale jego z$e, niepo&#dane zachowanie.
Jak to robi'?

Wyja%nianie dziecku przyczyny otrzymania kary
i poniesienia konsekwencji z$ego zachowania
zaczynajmy od s$ów pozytywnie okre%laj#cych osob!
dziecka: „Kocham ci!, ale nie podoba mi si!, &e"”,
„Jeste% wspania$ym dzieckiem, ale nie lubi!, kiedy
robisz"”. Dziecko otrzymuj#c kar! powinno wiedzie', &e
jest kochane i akceptowane, a wy$#cznie jego dzia$ania
s# nie do przyj!cia przez konsekwentnego rodzica, który
je%li raz powiedzia$ „NIE”, to drugi raz równie& powie
„NIE”.
Jako filary kszta$towania osobowo%ci naszych
dzieci, musimy by' stali, konsekwentni i nieugi!ci
w wytyczaniu m#drych granic nie tylko dzieciom, ale
i sobie. Dzieci obserwuj# nasze zachowania i na ich
podstawie równie& ucz# si! post!powania. Je%li rodzic
$amie przepisy drogowe, to czy dziecko nie b!dzie tego
robi'? Je%li nagradzamy dziecko- a zach!cam, aby robi'
to jak najcz!%ciej wzmacniaj#c pozytywne zachowania,
to równie& wyja%niajmy za co jest nagradzane, które
zachowanie jest akceptowane
i
doceniane. Jednak pami!tajmy, aby pos$ugiwa' si!
konkretami. Dla dziecka has$o: „By$e% grzeczny!” niewiele mówi. Natomiast stwierdzenia „Nie rozmawia$e%
g$o%no w ko%ciele podczas mszy, nie kr!ci$e% si! i to mi
si! podoba”, „podzieli$e% si! zabawk# z m$odszym
bratem i to jest dobre” itp. s# stwierdzeniami
konkretnymi, jasnym i pokazuj#cym dziecku, co jest
dobre, a co z$e.
Stosuj#c m#dre konsekwencje w nagradzaniu
i karaniu mamy szans! wychowa' m#drego,
odpowiedzialnego, wra&liwego i dobrego cz$owieka,
który by' mo&e w przysz$o%ci b!dzie filarem dla swoich
rodziców w jesieni ich &ycia.
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