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Gdy nadchodzi Nowy Rok… 

 

Niemal każdy z nas u progu nowego roku dokonuje pewnych podsumowań i nierzadko 

postanowień na przyszłość. Dotyczą one różnych sfer – życia osobistego, rodzinnego, 

zawodowego, towarzyskiego, społecznego – stosownie do ról, które pełnimy. Jakie refleksje 

towarzyszą rodzicom, jakich zmian w przyszłości pragnęliby dla siebie i swoich dzieci? 

Popularne jest stwierdzenie, że nie chodzi o to, by być rodzicem idealnym, ale o to, by popełnić 

jak najmniej błędów w wychowaniu dziecka. Bo potknięcia i porażki są nieodzownym 

składnikiem bycia rodzicem i wychowywania dzieci. Są też niezbędnym elementem w procesie 

uczenia się, jak być coraz lepszym, jak się rozwijać w tej roli. 

Poniżej znajduje się kilka sugestii dotyczących tego, na jakie obszary i zagadnienia 

warto zwrócić uwagę, planując nowy rok i podejmując noworoczne postanowienia. Nie jest to 

check-lista, którą należy wypełnić krok po kroku. To raczej zbiór podpowiedzi, z których 

najlepiej wybrać to, co nam najbliższe, zgodne z wewnętrznym głosem. Wiadomo, że 

postanowienia podejmowane pod presją czy w niezgodzie z samym sobą mają marną szansę 

powodzenia, więc warto odrzucić mody internetowe czy wyścig o tytuł idealnej mamy czy 

super-taty w mediach społecznościowych. Dobrze jest po prostu zastanowić się w spokoju, 

czego potrzebuję dla siebie jako mama/tata i czego potrzebuje moje dziecko.  

O ile już pierwsze zadanie wcale nie jest łatwe, o tyle drugie może się okazać naprawdę 

dużym wyzwaniem, gdyż często wymaga odejścia choć na chwilę od optyki dorosłego  

i spojrzenia na dziecko i jego potrzeby z jego własnej perspektywy. Czego miało za mało  

w tym roku, a czego w nadmiarze? Czego się nauczyło, a czego jeszcze nie? Co potrafi już 

zrobić i czego potrafi już nie robić? (to jest niekiedy jeszcze większym osiągnięciem). Z czego 

jest dumne, a czego się wstydzi? Co sprawia, że jest szczęśliwe i spełnione? Co je martwi, złości 

i przeraża? Co jest aktualnie dla niego największą trudnością? A teraz pytania dla rodziców: 

czego dałam/em dziecku za mało, a czego za dużo? Czego wartościowego je nauczyłam/em? 

Które metody wychowawcze się nie sprawdziły (dlaczego?...), a które się sprawdziły i warto je 

rozwijać? Z jakich zachowań czy umiejętności mojego dziecka jestem zadowolona/y, dumna/y, 

a z jakich nie i dlaczego? Co mnie uszczęśliwia jako rodzica? Kiedy czuję się spełniona/y? Co 

mnie martwi, złości i przeraża? Co jest teraz dla mnie jako mamy/taty największą trudnością? 

I wreszcie – czego w mijającym roku dowiedziałam/em się o swoim dziecku, a czego nadal nie 

wiem? Pamiętajmy, że jeśli odpowiedzi na podobne pytania w odniesieniu do dziecka i do 

rodzica są takie same albo bardzo zbliżone, warto sprawdzić, czy na pewno odeszliśmy 

wystarczająco daleko od perspektywy dorosłego odpowiadając na pytanie o dziecko. To istotne 

z punktu widzenia formułowania celów i oczekiwanych rezultatów. 

Jakie zagadnienia można i warto rozwijać w nadchodzącym roku? Dla rodziców mogą 

to być następujące obszary: 

✓ ustalenie priorytetów i hierarchii wartości dotyczących wychowania dziecka – to 

porządkuje myśli i działania oraz zwiększa skuteczność w działaniu; 

✓ poznanie zadań rozwojowych przypisanych dla dziecka w danym wieku – jako 

informacja, co rozwijać, nad czym pracować, czego oczekiwać i wymagać od dziecka; 
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✓ rozpoznanie własnych mocnych i słabych stron jako rodzica – może pomóc  

w przeorganizowaniu obowiązków rodzicielskich lub wskazać kierunki do samokształcenia  

i rozwoju; 

✓ akceptacja potknięć i pomyłek w wychowaniu – każdy może się mylić, ważne, by nie 

powielać swoich błędów, uczyć się na nich i wyciągać wnioski; 

✓ zadbanie o psychiczną „przestrzeń” dla siebie – czas, choćby krótki, na odpoczynek, 

relaks, hobby, marzenia, małe przyjemności, dobre wspomnienia itd. Warto podkreślić, że 

rodzic może mieć czas dla siebie nie tylko wtedy, gdy dziecko śpi. Dobrze jest uczyć dziecko 

od najmłodszych lat, że każdy potrzebuje czasem chwili tylko dla siebie, bo każdy jest 

odrębnym bytem, niepowtarzalną jednostką. Modelowanie wyznaczania granic w tym zakresie 

sprawi, że dziecko już jako dorosły człowiek będzie umiało zadbać o swoje potrzeby  

z poszanowaniem potrzeb drugiego człowieka. 

A oto potencjalne postanowienia w odniesieniu do dziecka: 

✓ rozwijanie samodzielności dziecka, pozwolenie na samodzielność – oczywiście 

adekwatnie do wieku; pomaganie tylko w niezbędnym zakresie, dyskretne ułatwianie, by 

dziecko mogło doświadczyć dumy i radości z własnych osiągnięć (wyręczanie dziecka = 

krępowanie jego rozwoju); 

✓ szanowanie niezależności dziecka – 1) akceptowanie, że nie ma na coś ochoty: 

Rozumiem, że nie masz ochoty... Nie musi to wcale oznaczać rezygnacji z danej aktywności, po 

prostu wyrażamy swoje zrozumienie dla niechęci dziecka, przyznajemy mu prawo do tego, że 

może czegoś nie chcieć czy nie lubić; 2) organizowanie dla dziecka w ciągu dnia wielu okazji 

do dokonywania wyboru (najlepiej spośród dwóch-trzech opcji): po której stronie wolisz iść? 

który kubek dziś wybierasz do śniadania? w co zagramy po południu? itp., aby dziecko 

wielokrotnie odczuło, że może stanowić o sobie, by zaspokoiło swoją potrzebę autonomii, co 

ułatwi mu dostosowanie się do woli rodziców wtedy, kiedy wyboru nie ma, np. kiedy trzeba 

rano wstać i iść do przedszkola. Uwaga: jeśli już zadajemy pytania zamknięte typu Czy 

chcesz…? Czy zrobisz…? – trzeba uszanować odpowiedź nie;  

✓ pokazywanie konsekwencji – naturalnych (spadło – trzeba podnieść, rozlało się – trzeba 

wytrzeć) i wynikających z umowy społecznej (nie kupiliśmy biletu – nie możemy wejść); 

opisywanie, wyjaśnianie, jak działa świat – im mniejsze dziecko, tym większy nacisk 

kładziemy na prawidłowości, starszym dzieciom można wyjaśniać wyjątki od reguły, bo 

opanowały już reguły; 

✓ rozbudzanie naturalnej ciekawości, budowanie otwartości na nowe doświadczenia – 

stawianie pytań zamiast udzielania odpowiedzi – ciekawe, jak to działa; ciekawe, dlaczego 

dzięcioł stuka w drzewo; ciekawe, co oni nam powiedzą; ciekawe, co nas tam czeka itd. Otwarta 

i aktywna postawa daje dziecku większą szansę na realizację swojego potencjału; 

✓ uznanie odrębności dziecka (jego potrzeb, ambicji) – dziecko nie jest kopią mnie, jest 

do mnie bardzo podobne, ma połowę tych samych genów co ja, ale nie jest mną z dzieciństwa; 

jeśli tego potrzebuje – pozwalam mu być innym ode mnie i chcieć czegoś innego niż ja, mieć 

inne zainteresowania i marzenia niż ja w jego wieku. 

Jak w niemal każdej dziedzinie, tak i w tej sprawdzi się zasada małych kroków, czyli 

wybranie jednego (tak!) postanowienia z każdej kategorii do realizacji w nowym roku. 

Ewentualnie można wytypować postanowienie nr 2 na wypadek, gdyby udało nam się 
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zrealizować pierwsze przed terminem :) Następnie, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo 

wprowadzenia postanowienia w życie, należy rozpisać konkretne kroki, które podejmiemy. Im 

bardziej konkretne kroki, tym większa szansa na osiągnięcie celu. Jeśli np. postanowiłam/em 

dobrze zapoznać się z zadaniami rozwojowymi dla dziecka, to muszę znaleźć podręcznik  

z psychologii rozwojowej w bibliotece albo wartościowy artykuł z tego zakresu w Internecie. 

Dalej muszę ocenić, które z opisanych tam zadań rozwojowych moje dziecko już opanowało 

(→ utrwalać), do których właśnie dojrzało i je rozpoczyna (→ rozwijać), a które są jeszcze poza 

jego zasięgiem (→ stymulować). Kolejnym krokiem będzie wyznaczenie konkretnych 

sposobów, w jaki będę utrwalać/rozwijać/stymulować dane aktywności i umiejętności dziecka 

(np. uczyć zwrotów grzecznościowych na początek w sklepie i przy stole, potem również  

w zabawie). Tak szczegółowe przygotowanie sprawi, że teoria z łatwością przeistoczy się  

w praktykę. A jeśli pojawią się trudności w sformułowaniu konkretów, można skonsultować 

się z bliską osobą lub specjalistą, którzy pomogą przejść „od ogółu do szczegółu”. 

Z noworocznymi postanowieniami bywa różnie… Tu nie chodzi ani o wyścig z samym 

sobą, ani z nikim innym – chodzi o satysfakcję z działania na rzecz dziecka, świadomy rozwój 

własny i poczucie dołożenia kolejnej cegiełki do swoich rodzicielskich kompetencji. Wielkie 

szczyty zdobywa się małymi krokami. Powodzenia! 
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