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Z życia i wiary
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Sięgnij po pomoc
NADOPIEKUŃCZY RODZICE

Wółesny, zurbanizowany świat, w którym ży-
jemy i warunki życia, z którymi musimy się zmagać, 
stawiają coraz większe wymagania naszego pysto-
sowania i odporności.

Koniene jest, aby pyszli rodzice, uniowie 
klas starszych, studenci medycyny, psychologii i pe-
dagogiki, pyszłe położne i pielęgniarki opiekujące 
się dziećmi byli uświadamiani w zakresie poteb 
związanych z rozwojem osobowości małego dziecka. 
Natomiast pyszli ecjaliści dowiadują się o wiele 
więcej na temat zastosowania zdobyy techni-
nych, aniżeli o potebach emocjonalnych dziecka, 
które kiedyś trafi w ich ręce i którego pyszłość będą 
wówoyć. 

W pierwszym i drugim roku życia rodzice muszą 
zadbać o bezpieeństwo dziecka. W niektórych kra-
jach (Peru, kraje Środkowej Afryki i inne) matka nosi 
dziecko blisko swego ciała, chroniąc je ped urazami 
i niebezpieeństwami.

W tamtych, mniej rozwiniętych kulturach rodzice 
starają się nie dawać dziecku nadmiernie różnych 
ey, u nas coraz ęściej widzi się ty-tero let-
nie dzieci ze smokiem w ustach ale ze smaonem 
w ręce. Kiedyś ten dobrobyt dla dziecka się skońy 
i w swoim pyszłym życiu będzie musiało zmieyć 
się z ogromną ilością peciwieństw.

Należy dążyć do tego, aby dziecko rozwijało 
swoje obszary poznawe, swoją pedsiębiorość 
i mogło doświadać różnych form aktywności.

W obecnych asach w naszej kultue cywiliza-
cyjnej dość powszechna staje się nadopiekuńość 
rodziców. Jest ona nadmierną koncentracją uucio-
wą na dziecku, prowadzącą do dużego pozbawienia 
dziecka możliwości samodzielnego zdobywania do-
świadenia życiowego.

Dziecko musi uyć się na własnych błędach- na-
leży pozwolić mu je popełniać, żeby mogło stać się 
samodzielne i poznawać swoje możliwości i ogra-
nienia, musi wieyć, że jest w stanie pokonywać 
trudności.

Rodzicom wydaje się, że ełniają swoje wy-
obrażenia o idealnym rodzicielstwie i w imię dobra 
dziecka organizują mu życie codzienne, szkolne i to-
wayskie. Rodzice wyręają dzieci w wielu, nawet 
prostych ynnościach, kontrolują każdy krok dziecka 
i bezustannie korygują ewentualne niedociągnięcia. 
Dziecko słyszy ęsto: 

- nie biegaj, bo się ocisz
- nie wchodź do kałuży, bo pobrudzisz buty

- nie dotykaj tego
- załóż szalik, bo się peziębisz
- daj, ja to zrobię za ciebie i (najęściej matka) 

ubiera dziecku buty i inne ęści ubrania- chociaż 
dziecko potrafi to zrobić samo.

Wyręanie powoduje, że dziecko ma ogranione 
możliwości poznawania świata i rozwijania samo-
dzielności. Wyręanie dotyy również mówienia 
za dzieci, noszenia dzieciom plecaka, długopisu i ze-
szytu, bo dziecko może zapomnieć. Coraz modniejsze 
staje się wyręanie w formie fundowania dziecku 
korepetycji – efekt jest taki, że dziecko coraz słabiej 
uje się w samodzielnym zdobywaniu wiedzy, aż 
dochodzi do tego, że dziecko nie potrafi samodzielnie 
rozwiązywać nawet prostych zadań.

Korepetycje są uzasadnione wtedy, gdy dziecko 
ma zaległości w nauce z powodu choroby itp., w in-
nym pypadku więcej szkodzą niż dają koyści.

Nadopiekuńość dotyy także nadmiernego 
kontrolowania różnych sfer działania dziecka. Naj-
ęściej rodzice nadmiernie kontrolują ubieranie się, 
jedzenie i ędzanie asu wolnego.

Konsekwencje nadopiekuńości pejawiają 
się w życiu dorosłym tych dzieci. Osoby, które do-
świadały nadopiekuńości w dzieciństwie, w ży-
ciu dorosłym są nieporadne, bierne, mają problemy 
z podejmowaniem prostych decyzji np. co ubrać, 
gdzie wyjść w asie wolnym itp. Nie mają zaufania 
do siebie, mają niską samoocenę, wolą, aby ich pro-
blemy w życiu dorosłym rozwiązywali inni.

Rodzice nadopiekuńy powodują peświade-
nie dzieci, że tylko rodzice gwarantują bezpieeń-
stwo. Starsze dzieci bywają izolowane od grupy ró-
wieśniej, mają problem ze znalezieniem pyjaciół.

Chowanie pod kloszem może zabuyć rozwój 
samodzielności i samodecydowania dziecka w póź-
nym życiu. Osoby te mają trudności z wyznaaniem 
sobie celów życiowych, ęsto realizują naucone im 
cele i ują się nieszęśliwe.

Rodzice pejawiający właściwe postawy wobec 
dziecka dużo z dzieckiem rozmawiają, słuchają po-
teb dziecka, pomagają mu w samodzielnym poko-
nywaniu trudności popez zachęcanie do samodziel-
nego działania, szanują poglądy dziecka, wyjaśniają 
i pokazują świat. Chwalą je, kiedy udaje mu się po-
konać trudność a zachęcają do dalszych 
prób pokonywania trudności w razie 
niepowodzenia. Dostegają jego moc-
ne strony i mówią mu o tym. Mobilizu-
ją do rozwoju i samodzielności.

Zenon Kowalyk


