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Rodzic � to brzmi bardzo dumnie i jednocze�nie zo-
bowi¹zuje do d³ugotrwa³ej pracy i niedaj¹cej siê opisaæ
w s³owach odpowiedzialno�ci. Kiedy otrzymujemy wia-
domo�æ, ¿e zostaniemy rodzicami, wydaje siê nam, ¿e
nic nie mo¿e zm¹ciæ naszego spokoju i szczê�cia. Wspól-
ne ¿ycie z nasz¹ pociech¹ ma byæ weso³e i ³atwe. ̄ aden
z rodziców nie zak³ada, ¿e w ca³ym d³ugim procesie, ja-
kim jest wychowanie, napotka na jakie� powa¿ne trud-
no�ci i nie poradzi sobie z w³asnym dzieckiem. Nawet
wówczas, gdy pojawi¹ siê jakie� k³opoty, to bêd¹ mia³y
one przej�ciowy charakter i przy zachowaniu zdrowego
rozs¹dku albo stosowaniu rad swoich mam lub babæ,
spokojnie im sprostamy.
Kiedy rodzice zaczynaj¹
obserwowaæ niepokoj¹-
ce sygna³y w zachowa-
niu swojej pociechy lub
otrzymuj¹ takie infor-
macje od osób z otocze-
nia (zw³aszcza specjali-
stów � nauczycieli, peda-
gogów), i¿ z dzieckiem
dziej¹ siê rzeczy, które
nie zdarzaj¹ siê u innych
w tym wieku (nadruchli-
wo�æ, p³aczliwo�æ, defi-
cyt uwagi, nie�mia³o�æ),
naturaln¹ rzecz¹ jest, ¿e
zaczynaj¹ poszukiwaæ
przyczyn tych trudno�ci.

Sposoby rozumie-
nia problemów i zacho-
wañ dziecka przez rodzi-
ców bywaj¹ bardzo
ró¿ne. W spo³eczeñ-
stwie dominuje bardzo
stereotypowe my�lenie,
i¿ rodzic, który nie radzi
sobie z w³asnym  Skarbem, to osoba niewydolna, nie-
poradna, sama maj¹ca problemy emocjonalne lub psy-
chiczne. Dlatego czêstym zjawiskiem, spotykanym w na-
szej praktyce, jest zwykle obwinianie samego siebie jako
rodzica � �co takiego zrobi³em nieprawid³owo, jakie
b³êdy pope³ni³em, ¿e tak bardzo skrzywdzi³em swoje
dziecko, ¿e nie rozwija siê ono jak rówie�nicy�.
Opiekunom towarzyszy wówczas lêk, poczucie bezrad-
no�ci i rezygnacja. To uczucia blokuj¹ce dzia³ania, które
zdecydowanie utrudniaj¹ poszukiwanie pomocy dla sie-
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bie i pociechy. Skutkiem takiej sytuacji jest pog³êbianie
siê problemów dziecka i rodzica, jak równie¿ sytuacje
dramatyczne, które mo¿emy obserwowaæ w mediach
(ucieczki z domów, samobójstwa, zabójstwa, demorali-
zacja dzieci).

Inn¹ tendencj¹, któr¹ mo¿na zaobserwowaæ u ro-
dziców, jest poszukiwanie i przerzucanie odpowiedzial-
no�ci za niew³a�ciwe zachowania dziecka na zewn¹trz
� na przedszkole, nauczycieli, lekarza rodzinnego. Taki
rodzaj wyja�nienia jest bezpieczniejszy dla samooceny
rodzicielskiej, ale generuje on postawê roszczeniow¹, bez-
krytyczn¹, czasami agresywn¹. W rezultacie jedyn¹

osob¹ skierowan¹ do te-
rapii jest dziecko. Ocze-
kiwania wobec terapeu-
ty s¹ takie, aby tylko je
zmieniæ. Trudno nato-
miast jest w³¹czyæ do tej
wspó³pracy rodzinê i �ro-
dowisko, w którym ono
stale przebywa. Efekty
takiej pracy terapeutycz-
nej, która nie obejmuje
wewnêtrznych schema-
tów my�lenia i dzia³ania
ca³ego �rodowiska dziec-
ka � zw³aszcza jego ro-
dziny � s¹ zwykle nieza-
dowalaj¹ce i mniej trwa³e.

Jednym ze sposo-
bów poradzenia sobie
z powy¿szymi problema-
mi jest wsparcie rodzi-
ców i wyposa¿enie ich
w takie narzêdzia i me-
tody oddzia³ywañ, które
wzmocni¹ ich wiarê
w siebie i we w³asne dzie-

cko oraz pozwol¹ odnale�æ satysfakcjê w nowo budowa-
nej relacji. Nie³atwym zadaniem dla rodzica jest prosiæ o po-
moc, przyznaæ siê do b³êdów wychowawczych, a tym
bardziej podj¹æ intensywn¹ pracê nad samym sob¹.

Rodzice i opiekunowie, którzy trafili w tym roku
szkolnym na �Warsztaty dla Dobrych Rodziców�, nie-
jednokrotnie przeszli d³ug¹ drogê, aby na nowo podj¹æ
wyzwanie, jakim jest satysfakcjonuj¹ce i szczê�liwe ro-
dzicielstwo. Spotkania z rodzicami realizowane by³y
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w S³upsku przy

W spo³eczeñstwie dominuje bardzo stereo-
typowe my�lenie, i¿ rodzic, który nie radzi sobie
z w³asnym  Skarbem, to osoba niewydolna, niepo-
radna, sama maj¹ca problemy emocjonalne lub
psychiczne. Dlatego czêstym zjawiskiem, spoty-
kanym w naszej praktyce, jest zwykle obwinianie
samego siebie jako rodzica � �co takiego zrobi-
³em nieprawid³owo, jakie b³êdy pope³ni³em, ¿e tak
bardzo skrzywdzi³em swoje dziecko, ¿e nie roz-
wija siê ono jak rówie�nicy�. Opiekunom towarzy-
szy wówczas lêk, poczucie bezradno�ci i rezy-
gnacja. To uczucia blokuj¹ce dzia³ania, które zde-
cydowanie utrudniaj¹ poszukiwanie pomocy dla
siebie i pociechy. Skutkiem takiej sytuacji jest po-
g³êbianie siê problemów dziecka i rodzica, jak rów-
nie¿ sytuacje dramatyczne, które mo¿emy obser-
wowaæ w mediach (ucieczki z domów, samo-
bójstwa, zabójstwa, demoralizacja dzieci).
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ulicy Narutowicza 9. Odbiorcami spotkañ mog³y byæ
wszystkie osoby doros³e odpowiedzialne za wychowa-
nie dzieci: rodzice, nauczyciele, dziadkowie. Zajêcia by³y
skierowane do rodziców dzieci z ADHD. Powodem ta-
kiego doboru grupy warsztatowej by³ fakt, i¿ jest to za-
burzenie neurorozwojowe, które w ostatnim okresie jest
jedn¹ z najczêstszych diagnoz, stawianych dzieciom
w m³odszym wieku szkolnym. Ponadto objawy zespo³u
nadpobudliwo�ci psychoruchowej, czêsto s¹ mylnie in-
terpretowane, jako niepo¿¹dane zachowania, które tak
naprawdê le¿¹ poza samokontrol¹ dziecka z powodu
ADHD.

Spotkania w ramach warsztatów odbywa³y siê cy-
klicznie, raz w tygodniu, przez cztery miesi¹ce. Prowa-
dzone by³y przez dwóch psychologów tutejszej Poradni:
Monikê Walczak i Ma³gorzatê Gierszewsk¹. Regularne
uczestnictwo rodzica w zajêciach stanowi³o pierwszy
krok do nauczenia siê konsekwencji i wprowadzania
zmian w ¿ycie ca³ej rodziny.

Wspania³ym do�wiadczeniem by³a dla nas, jako pro-
wadz¹cych, praca z rodzicami, którzy w rezultacie wspól-
nych, czêsto negatywnych do�wiadczeñ, które by³y przy-
czyn¹ ich zg³oszenia do udzia³u w warsztatach, stworzyli
bardzo zgran¹ dru¿ynê i terapeutyczn¹ grupê wsparcia.
Rodzice nawzajem potrafili wymieniaæ siê metodami, któ-
re wypróbowali i do�wiadczeniami, które przynios³y suk-
ces w pracy z dzieæmi. Szczególne uznanie nale¿y siê
parom ma³¿eñskim, które tak potrafi³y zorganizowaæ
swój czas i zapewniæ opiekê dzieciom, aby stworzyæ
wspólny, jednolity system oddzia³ywañ w domu.

Cele, jakie mia³y zostaæ zrealizowane na warszta-
tach, mia³y charakter wielowymiarowy. G³ównym za³o-
¿eniem by³a przede wszystkim pomoc rodzicom w zro-
zumieniu �wiata dziecka z ADHD. Opiekunowie mieli
okazjê usystematyzowaæ swoj¹ wiedzê na temat pro-
blemu nadpobudliwo�ci, poniewa¿ sama diagnoza jest
zaledwie wstêpem do d³ugotrwa³ej i ciê¿kiej pracy. Ro-
dzice zostali zapoznani z objawami nadpobudliwo�ci psy-
choruchowej: zaburzeniami koncentracji uwagi, nadru-
chliwo�ci¹, objawami impulsywno�ci, co utrudnia dziecku
proces uczenia siê oraz sprawia du¿e trudno�ci w na-
wi¹zywaniu relacji rówie�niczych. Nie nale¿y to do za-
dañ ³atwych, je¿eli dotychczas postrzegali�my swoje
dziecko jako uparte, z³o�liwe i niegrzeczne. Dodatkowo,
ten rodzaj my�lenia o dzieciach z nadpobudliwo�ci¹ pod-
trzymywany jest przez �rodowisko szkolne i rówie�ni-
cze. Czêsto dzieci te staj¹ siê �koz³ami ofiarnymi� w naj-
bli¿szym otoczeniu, maj¹ zani¿on¹ samoocenê, co
powoduje, ¿e pojawiaj¹ siê wtórne trudno�ci emocjonal-
ne typu: ataki i wybuchy z³o�ci, histerie, zachowania
opozycyjne. Zamierzeniem warsztatów by³o równie¿ to,
aby opiekunowie potrafili rozró¿niaæ zachowania dziec-
ka, wynikaj¹ce z jego deficytów neurorozwojowych, od
zachowañ niepo¿¹danych, czyli zak³adaæ tzw. �okulary

na objawy�. Dopiero powy¿sza umiejêtno�æ pozwala³a
na podjêcie interwencji w odpowiednim czasie i zasto-
sowanie po¿¹danej strategii radzenia sobie w okre�lonej
sytuacji.

Ponadto szczególn¹ uwagê po�wiêcono charakte-
rowi relacji i komunikacji na p³aszczy�nie rodzic-dziec-
ko. Niestety w naszej pracy obserwujemy czêsto, jak
poprzez trudno�ci napotykane w procesie wychowaw-
czym, w rodzicach narasta frustracja, zniechêcenie do
podejmowania kolejnego wysi³ku w pracy ze swoj¹ po-
ciech¹, które burz¹ to, co najcenniejsze � zaufanie i bli-
sko�æ. Rodzice poprzez odgrywane na zajêciach scenki
i æwiczenia, uczyli siê:
§ chwaliæ terapeutycznie swoje dzieci (wskazy-

waæ, jak przejawiane przez dziecko zachowanie,
kszta³tuje okre�lone cechy jego charakteru i podno-
si samoocenê),

§ organizowaæ czas wolny dziecka poprzez wspóln¹
zabawê,

§ motywowaæ (inaczej ni¿ materialnie) swoje dziec-
ko do podejmowania wyzwañ dnia codziennego,

§ komunikowaæ polecenia i d¹¿yæ do ich wyegze-
kwowania, bez stosowania metody krzyku czy prze-
mocy fizycznej.
By³y to bardzo emocjonalne, czêsto spontaniczne

sytuacje, kiedy rodzice mogli wróciæ do swoich wspo-
mnieñ z lat dzieciêcych i porównaæ je z w³asnymi do-
�wiadczeniami, czyli metodami wychowawczymi swo-
ich rodziców.

Dziêki metodom behawioralnym, opartym o pod-
stawowe prawa uczenia siê, a wykorzystywanym
w g³ównej mierze na warsztatach, rodzice mogli nauczyæ
siê sposobów reagowania w sytuacjach niew³a�ciwych
zachowañ przejawianych przez dzieci. S¹ to szczegól-
nie trudne momenty dla opiekuna, które wywo³uj¹ w nim
poczucie winy, w zwi¹zku konieczno�ci¹ ustalenia ja-
snej granicy i wyci¹gniêcia konsekwencji. Czêsto takie
sytuacje s¹ równie¿ powodem wstydu przed opini¹ oto-
czenia, kiedy wybuch z³o�ci zdarzy siê w miejscu pu-
blicznym. Rodzice zachêcani byli do analizy motywów
i przyczyn niepo¿¹danych zachowañ swoich dzieci, gdy¿
w przypadku impulsywno�ci, stanowi¹cej jeden z klu-
czowych objawów ADHD, tylko dobra znajomo�æ dziec-
ka pozwala przewidzieæ jego zachowanie. Rodzice uczyli
siê równie¿, jak zastêpowaæ wymuszaj¹ce zachowania
swoich dzieci po¿¹danymi zachowaniami prospo³eczny-
mi. Bardzo czêsto zapominamy o tym, i¿ nasze pocie-
chy ucz¹ siê w g³ównej mierze poprzez na�ladownictwo
i identyfikacjê z nami, dlatego tak wa¿ne jest, aby�my
my sami byli dobrymi wzorcami radzenia sobie ze stre-
sem i napiêciem emocjonalnym.

�Warsztaty dla Dobrych Rodziców�, które sta-
nowi¹ bardzo intensywny trening rodzicielski, ob-
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serwacje prowadzone na zajêciach oraz prace do-
mowe, wykonywane przez rodziców, zdecydowanie
pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e ka¿dy z nas mo¿e byæ na-
prawdê Dobrym Rodzicem i skutecznym przewod-
nikiem swojego dziecka. Rodzice czêsto obawiaj¹ siê,
i¿ postawienie jasnej granicy, okre�lenie zasad i wyci¹-
gniêcie konsekwencji, bêdzie równoznaczne z odrzuce-
niem i nienawi�ci¹ ze strony dziecka. Nic bardziej myl-
nego. �wiat bez granic jest mo¿e ciekawszy, ale te¿
bardziej nara¿a na niebezpieczeñstwa, zwi¹zane z nie-
przewidywaniem sytuacji, brakiem odpowiedzialno�ci za
siebie i innych, a w konsekwencji z wykluczeniem spo-
³ecznym. Dzieciêca potrzeba poczucia bezpieczeñstwa,
a tym samym mi³o�ci i akceptacji, wi¹¿e siê ze sta³o�ci¹,
przewidywalno�ci¹ i powtarzalno�ci¹ zachowañ osób
doros³ych. Rodzic chc¹c byæ wiarygodnym i pozytyw-
nym wzorcem, musi wykre�liæ ze swojego s³ownika za-
sad: wyj¹tki od regu³y, przymykanie oka czy skracanie
kary. Uczymy rodziców, jak niezmiernie wa¿ne jest usta-
lanie, a nawet spisywanie z dzieæmi, zasad obowi¹zuj¹-
cych w domu oraz dok³adne okre�lanie konsekwencji
tych pozytywnych, jak i negatywnych zachowañ. Dla
ka¿dego dziecka najlepsz¹ nagrod¹ jest uwaga rodzica,
dlatego te¿ w sytuacji, kiedy doro�li nie bêd¹ zwracali
uwagi w pozytywny sposób (chwalenie, dostrzeganie sta-
rañ i w³o¿onego wysi³ku), nasze dziecko bêdzie walczy-
³o o nas w bardzo niepo¿¹dany sposób, poprzez zacho-
wania wrogie, z³o�liwe, a nawet agresywny, bo s¹ one
prawdziwie skuteczne i pozwalaj¹ od razu odzyskaæ za-
interesowanie.

W �rodowisku rodzinnym dziecko poprzez obser-
wacjê poznaje postêpowanie rodziców, pojêcie dobra,
kszta³tuje podstawowe formy zachowania siê, tj.: na-
wyki, przyzwyczajenia, zasady, normy postêpowania.
Pod wp³ywem oddzia³uj¹cego �rodowiska rodzinnego,
miêdzy innymi wymagañ opiekunów, zaczyna siê for-
mowaæ u dziecka obraz w³asnej osoby, którego wa¿-
nym sk³adnikiem jest samoocena. Akceptacja emocjo-
nalna, po³¹czona z prawid³owymi postawami wycho-
wawczymi rodziców, sprzyja formowaniu siê pozytyw-
nej i realistycznej samooceny u pociechy. Dlatego tak
priorytetowym zadaniem jest dla nas wspieranie rodzi-
ców w wype³nianiu ich codziennych zadañ i wzmacnia-
nie wychowawczej funkcji rodziny.

Kolejna edycja warsztatów ruszy³a w drugiej po³o-
wie lutego bie¿¹cego roku. Uczestnikom spotkañ dla ro-
dziców ¿yczymy wytrwa³o�ci w kszta³towaniu nowych
umiejêtno�ci i sukcesów w budowaniu prawid³owych re-
lacji w rodzinie. Wszystkich zachêcamy do zapoznania
siê z ofert¹ pomocow¹ PPP w S³upsku.ö

Monika Walczak i Ma³gorzata Gierszewska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w S³upsku
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