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Rodzice jako pierwsi i najwa niejsi wychowawcy 
 

 

 Wychowanie by o, jest i b dzie sztuk  trudn . Sk ada si  na ni  posiadana 

wiedza, do wiadczenie, bardzo wa ny jest tzw. zdrowy rozs dek i intuicja. 

Wychowanie wymaga przede wszystkim du o m drej mi ci ukierunkowanej na 

prawdziwe dobro dziecka. 

Wychowawcza rola rodziców w dobie kryzysu jest szczególna. Podstaw  

wychowania, a zw aszcza wychowania w rodzinie powinna by  zawsze mi . 

Mi  powoduje, e rodzice podejmuj  trud wychowania, bior  odpowiedzialno  

za ycie drugiego cz owieka, jego pe ny i wszechstronny rozwój. Wychowanie 

musi opiera  si  na mi ci, ale mi  ta nie mo e by  „ lepa”, lecz wymagaj ca, 

ukierunkowana na prawdziwe dobro. Wychowanie jest procesem trwaj cym latami. 

Rodzice daj  dzieciom ycie, s  ich pierwszymi opiekunami  

i wychowawcami. Na t  szczególn  wi  nak ada si  u wi cona tradycj  norma 

nakazuj ca szanowanie rodziców, oddawanie czci ojcu i matce, bez adnych 

odst pstw i wyj tków. O obowi zku tym przypomina  IV. Przykazanie Bo e: 

„Czcij ojca swego i matk  swoj " (Pwt 5J6 Mt 7,10). S  wyroczni  we wszystkich 

sprawach. Ukazuj  si  im pocz tkowo Jako „bóstwo", bo s  od nich m drzejsi, 

dzielniejsi i mocniejsi. Ma emu dziecku wydaje si , e nie istnieje nic, czego nie 

wiedz  jego rodzice; nic czego nie mog  zrobi . Zdumiewa je zakres ich 

rozumienie, dok adno  ich przepowiadania, m dro  ich s ów. 

Rodzice przez pierwsze lata s  najcz ciej jedynymi i najwa niejszymi 

wychowawcami. Stwarzaj  najkorzystniejsze warunki do rozwoju w ka dej ze sfer: 

biologicznej, emocjonalnej, spo ecznej i duchowej. Niemal od pierwszych dni 

ycia dziecko przez rodziców poznaje, co jest dobre, co z e, co mo na, a czego nie 
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nale y robi , stwarza sobie w asny system warto ci. Istotne jest, e tylko  

w rodzinie proces ten dokonuje si  niemal przez 24 godziny na dob ,  

a oddzia ywania wychowawcze s  autentyczne, najcz ciej nie zaplanowane, 

odbywaj  si  w warunkach ycia codziennego w ró nych sytuacjach yciowych. 

Dziecko przez rodziców kszta tuje swój system warto ci moralnych i spo ecznych, 

który ma bardzo du e znaczenie w podejmowaniu wszelkich decyzji i wyborów, 

jest motorem wszelkich dzia . 

Od pierwszych miesi cy ycia dziecka rodzice powinni pami ta  o tym, e 

jest ono ma ym cz owiekiem i e od samego pocz tku nale y wyrabia  w nim takie 

cechy charakteru i takie przyzwyczajenia, jakie chcieliby my widzie  u niego, gdy 

doro nie. 

Rodzice s  najwa niejszymi osobami dla dzieci. Stanowi  wzór i podstaw  

zachowania. To od rodziców w ogromnej mierze zale y jak b dzie zachowywa o 

si  dziecko. Rodzice maja najwi kszy wp yw na poczucie w asnej warto ci 

dziecka. 

Bior c pod uwag  wychowanie dziecka nie mo na okre li  jednoznacznie, 

kto jest wa niejszy czy potrzebniejszy dziecku. Zarówno matka jak i ojciec maj  do 

spe nienia wobec dzieci okre lone funkcje.  

Od kobiecej roli matki oczekuje si  ekspresji uczu , serdeczno ci. Dziecko 

otoczone w domu ciep em i mi ci , od razu w progu ycia odczuwa wiat jako 

przyjazny. Wa nym zadaniem matki jest rozszerzenie w sposób umiej tny uczu  

spo ecznych dziecka na inne osoby i grupy. 

Równie  donios  rol  w wychowaniu dzieci ma ojciec. Oprócz roli 

ywiciela spe nia on równie  rol  opiekuna i wychowawcy. Mi  ojca do dziecka 

ró ni si  troch  od mi ci macierzy skiej. Ojciec kocha w swym dziecku przede 

wszystkim te cechy, które s  zgodne z wymaganiami jakie stawia dziecku oraz te, 

które czyni  dziecko sposobnym do pokonywania przysz ych trudno ci yciowych. 
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Bardzo wa  kwesti  jest to, e ojciec modeluje wzór m czyzny. Dla syna jest on 

podstaw  do kierowania w asnym rozwojem jako m czyzny. Natomiast dla córki 

stanowi model kszta tuj cy wyobra enie o kolegach i cz sto o przysz ym m u. 

Rola ojca i matki w rodzinie w coraz mniejszym stopniu wi e si   

z zakresem w adzy czy rodzajem zada  a coraz bardziej ze sposobami ich 

wykonywania. Ka dy ojciec i ka da matka maj  jakie  wyobra enia i pragnienia 

odno nie dziecka. Zgodnie z tymi wyobra eniami i pragnieniami stawiaj  oni 

dziecku okre lone wymagania, zakazy, nakazy, oddzia uj  na nie za pomoc  

perswazji b  stosuj c nagrody i kary. Wi e si  to ci le z autorytetem rodziców, 

który w procesie wychowania decyduje nierzadko o podatno ci dzieci na 

oddzia ywanie wychowawcze, o przebiegu i wynikach tego procesu.  

Harmonijny rozwój osobowo ci dziecka wi e si  nie tylko z obecno ci   

i opieku cz  aktywno ci  ka dego z rodziców, ale tak e ze zgodno ci  ich 

tendencji i dzia  wychowawczych. Stosunki jakie panuj  mi dzy rodzicami s  

bardzo wa ne dla rozwoju dziecka. To czy rodzice si  akceptuj  i czy s  sobie 

wzajemnie yczliwi wp ywa bardzo na stan psychiczny wychowanka. Rodzice nie 

zdaj  sobie cz sto sprawy, e nawet niewielkie konflikty mi dzy nimi godz  w ich 

rodzicielski autorytet i s ród em niekonsekwencji w kierowaniu i wychowaniu 

dziecka. 

 Bardzo wa nym czynnikiem, który decyduje o efektach wychowania jest 

wi  rodziców z dzieckiem. Mi , która jest fundamentem wszelkich relacji 

rodzic-dziecko zapewnia, e normy, warto ci, postawy i zachowania przyjmowane 

 w sposób naturalny, z du  ufno ci  i otwarto ci . Jako  i si a uczu  maj   

z ca  pewno ci  wp yw na skuteczno  oddzia ywa  wychowawczych. 

 Dziecko nie rodzi si  ani dobre, ani z e, ani grzeczne, pos uszne, pilne, ani 

te  uparte, leniwe, samolubne itp. Staje si  z biegiem lat takie lub inne, du y 

wp yw maj  tu warunki ycia i wychowania. 
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W dzisiejszych czasach rodzice nie po wi caj  dzieciom zbyt du o czasu. 

Coraz rzadziej widz  rodziców w takich sytuacjach yciowych, w których mog yby 

si  czego  nauczy . Kiedy  dzieci wspólnie z rodzicami przygotowywa y posi ki, 

pomaga y w drobnych pracach. Obecnie coraz cz ciej rodzice i dzieci mijaj  si   

i bardzo rzadko s  ze sob , nie rozmawiaj . Chodzi o to, aby rozmawia  na ró ne 

tematy, pyta , poznawa  swoje dziecko. Wtedy, kiedy b dzie si  dzia o co  

niedobrego, mo emy by  pewni, ze zwróci si  do na s o pomoc. Dzieci potrafi  

bezb dnie wyczu  nastrój emocjonalny wa nych dla siebie osób, wyczuwaj   

w jakim s  psychicznym stanie. Rodzice s  przyk adem dla dzieci, chcemy, eby 

dzieci bra y z nas przyk ad, tylko nieraz jeste my zadowoleni, bo okazuje si , e to 

nie my tego uczyli my. 

 Rodzina stanowi najlepsze rodowisko, w którym mo e rozwija  si  

cz owiek, tylko ona jest w stanie zaspokoi  nie tylko potrzeby fizyczne, ale  

i potrzeby wy sze jak: akceptacja, bezpiecze stwo, mi . adna instytucja nie 

jest w stanie sprosta  tym wymogom, nie zapewnia sta ci wi zi. 

 

Opracowa a: mgr Anna Kowal-S oboda 
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