
Projekt <DZIECKO>
o nadmiernej presji 

i byciu (nie)idealnym
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PRESJA

 nacisk, przymus

 zewnętrzny nacisk, by zrobić coś, zachować się 
w określony sposób

 oddziaływanie na kogoś mające go skłonić lub 
zmusić do czegoś

presja czasu, osiągnięć, sukcesu itp. 
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PRESJA

 wywierana na dziecko:
- presja bycia grzecznym 
- bycia takim jak inni - niewyróżniania się w sensie negatywnym
- zdolności, osiągnięć, sukcesów -wyróżniania się w sensie pozytywnym
- porządku, bycia „dzielnym”, ładnego wyglądu, znajomości języków…

 wywierana na rodzica:
-- oczekiwania rodziny, znajomych
-- wzorce z mediów społecznościowych (idealna matka, idealne 
dziecko, idealna rodzina)
-- wzorce kultury Zachodu – „więcej, bardziej, lepiej, na 100%”
-- okoliczności życiowe (kredyt, samotne rodzicielstwo)
-- „Ja” idealne rodzica
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PRESJA – budowanie oczekiwań

moje dziecko ma być (jakie?):

………………………………………………………………………..

moje dziecko powinno (robić/umieć): 

…………………………………………………………………………

= gotowy obraz 

określony zestaw cech i zbiór umiejętności, 
do osiągnięcia którego stopniowo dążymy
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Planowanie życia

Co jest złego w planowaniu życia dziecka/dziecku?

NIC
 jeśli uwzględniasz rozwojowe potrzeby dziecka
 jeśli znasz, rozwijasz i stymulujesz naturalne 

zainteresowania dziecka 
 jeśli podążasz za jego możliwościami i marzeniami
 jeśli jesteś elastyczny i zgadzasz się na porażki 

i zmianę planów
 jeśli nie traktujesz dziecka jako narzędzia do zaspokojenia 

własnych potrzeb i aspiracji
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Planowanie życia

Wspieranie i stymulowanie w rozwoju

Narzucanie kierunków rozwoju

Dziecko jako podmiot

Dziecko jako przedmiot
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Skutki nadmiernej presji

Dziecko:

- przemęczenie, przestymulowanie

- trudności w samodzielnym zorganizowaniu sobie 
czasu

- brak wiedzy KIM JESTEM, CO LUBIĘ?... (opóźnienie 
procesu dojrzewania)

- przewlekłe napięcie (choroby somatyczne 
i psychosomatyczne, ucieczka w Internet i in.)
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Skutki nadmiernej presji

Dorosły:

- błędne koło pogoni za sukcesem

- wyczerpujący perfekcjonizm

- ciągła frustracja i poczucie celu poza zasięgiem

- ignorowanie objawów niebezpieczeństwa wysyłanych 
przez umysł i ciało

- niezauważanie/niedocenianie pozytywów, osiągnięć 
w innych obszarach
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Życie bez presji?...

 mit o „niewstaniu z łóżka”

człowiek jest z natury ciekawy świata i siebie, aktywny, 
dąży do rozwoju zgodnie z aktualnymi 

zainteresowaniami i możliwościami

presja ≠ motywacja
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Życie bez presji?...

Presji nie da się wykluczyć 

Można ją ograniczyć 

Ważne: przestrzeń własna dziecka 
(bez kontroli non stop i planowania wszystkiego)
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Ograniczanie presji

1. Presja wywierana na rodzica:
- urealnienie oczekiwań wobec siebie jako rodzica 

filozofia „wystarczająco dobry”
- rezygnacja z absurdalnych ideałów
- ograniczenie toksycznych relacji (rywalizacja)

2. Presja wywierana na dziecko:
- urealnienie oczekiwań – na czym naprawdę mi zależy 

w kwestii rozwoju mojego dziecka? dlaczego? czy 
dziecko jest w wieku, kiedy są to kluczowe sprawy?

- „aktualizowanie danych” nt. dziecka: co teraz lubi? co 
przestało lubić? czego nie lubi? dlaczego?
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(NIE)IDEALNY RODZIC

Ideały istnieją!

… w teorii

 wyznaczają kierunek działania, cele przybliżające nas 
do ideału

Dziecku potrzebny jest IDEALNY REALNY RODZIC :

- starający się, zaangażowany, poszukujący, wyciągający 
wnioski, podnoszący się po porażce, przeżywający 
porażki, przyznający się do słabości, niewiedzy, 
wątpiący, popełniający błędy…
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(NIE)IDEALNY RODZIC

 tylko realny rodzic może nauczyć i przygotować do realnego życia
 tylko realny, prawdziwy rodzic może pomóc dziecku stać się SOBĄ -

autentycznym człowiekiem
Realny rodzic uczy swoim zachowaniem, że:
WARTO:
- starać się
- angażować się w to, co dla mnie ważne
- szukać nowych rozwiązań, rozwijać się
- wyciągać wnioski, by nie powielać błędów
- spróbować jeszcze raz, może inaczej
MOŻNA:
- czegoś nie wiedzieć, nie umieć
- pomylić się, podjąć złą decyzję
- nie dać rady
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Pułapka idealnego rodzica

Rodzic jest pierwszym i największym wzorem i autorytetem

Wzór (rodzic):                                               Ja (dziecka):

jest nieomylny                                                     nie…

wszystkowiedzący                                               nie…

zawsze wygrywa itp.                                           nie…

 za wszelką cenę doścignąć ideał

 za wszelką cenę utrzymać nieprawdziwy obraz siebie 
– życie w rozdwojeniu, nieustannej czujności, by sekret 
się nie wydał

 odpuścić, nie starać się wcale
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Wartość porażek

 umiejętność przegrywania – kluczem do wygranej

 rozwijają inteligencję emocjonalną dziecka i jego 
samowiedzę

 uczą obiektywnie oceniać swoje możliwości 
i wyznaczać realistyczne cele

 uczą konstruktywnego radzenia sobie z trudnościami
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Do refleksji…

Czy traktuję moje dziecko jako sprawdzian tego, czy 
jestem dobrym rodzicem?...

Czy uczestniczę w „wyścigu na dzieci”?...

Czy odróżniam własne potrzeby i aspiracje od potrzeb 

i aspiracji mojego dziecka?...

Czy jego porażka/przegrana boli mnie, jak moja 
własna?...
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Dziękuję za uwagę



W prezentacji wykorzystano zdjęcia z Internetu:

https://www.shorelocalnews.com/moms-vibe-getting-into-the-new-school-
years-groove/ 

https://thriveglobal.com/stories/do-you-energize-people-or-deplete-them/ 


