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trosce o dobro dziecka, jego prawidłowy, harmonijny i wszechstronny rozwój, 
rodzina i przedszkole winny ze sobą ściśle współpracować. Praktyka uczy, że 
nawiązanie bliskiego kontaktu nauczyciel – rodzic, opartego na wzajemnym 

zrozumieniu, zaufaniu i służeniu wspólnej sprawie, którą jest dobro dziecka, nie jest łatwe. 
Problemy rodzą się na wielu płaszczyznach, spośród których na szczególną uwagę zasługuje: 
a) obszar znajomości przez rodziców zasad organizacji pracy przedszkola; 
b) obszar znajomości celów i zadań, jakie stoją przed przedszkolem jako instytucją edukacyjną; 
c) obszar uwarunkowań osobowościowych partnerów (nauczyciel – rodzic – dziecko); 
d) obszar znajomości przez nauczyciela i rodziców cech dziecka; 
e) obszar świadomości wzajemnych relacji między nauczycielem a dzieckiem oraz 

rodzicem a dzieckiem.  
W poniższych rozważaniach chciałam się skupić właśnie na tym ostatnim obszarze, a zwłaszcza 

na zagadnieniu rodzicielskiej świadomości własnych zachowań wobec dziecka.  

*   *   * 

Rzeczywistość, z którą często spotykają się nauczycielki przedszkola, charakteryzuje się 
niską świadomością rodziców, co do własnych zachowań wobec dzieci. Rodzice nie są 
świadomi charakteru swoich postaw rodzicielskich, nie zastanawiają się nad nimi, nie 
dokonują ich oceny, często są bezkrytyczni wobec swojego stosunku do dziecka. Słaba jest 
wśród rodziców wiedza o tym, czym w ogóle jest postawa rodzicielska, jaka ona powinna 
być, aby wspomagała rozwój dziecka. W potocznym rozumieniu postawa rodzicielska to 
najczęściej jakieś mniemanie o dziecku. Ale to nie jest pełny obraz. Postawa rodzicielska 
to również zachowanie rodziców wobec dziecka oraz świadomość uczuć i emocji, które 
rodzą się w kontakcie rodzica z dzieckiem. W psychologii postawę rozumie się jako 
„tendencję do zachowania się w specyficzny sposób wobec jakiejś osoby, sytuacji czy 
problemu”.1 Ta tendencja stanowi układ poznawczo-emocjonalno-działaniowy. Tak więc 
postawy rodzicielskie należy rozumieć jako zespół trzech komponentów, które warunkują 
zachowanie się rodziców wobec dziecka. Postawy te są względnie trwałe na określonym 
etapie rozwoju dziecka. Dynamizm rozwojowy powoduje, że stosunek rodziców do 
dziecka również ulega szybkim zmianom. Wyróżnia się postawy rodzicielskie plastyczne 
i możliwe do zmiany, zwłaszcza, że uwarunkowane są sytuacją rodzinną, relacjami między 
członkami rodziny, rodzajem więzi panujących w rodzinie, miejscem rodziny w najbliższej 
społeczności lokalnej itd., itp.  

                                                 
1  M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, wyd. II, Warszawa 1972, s. 31. 
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Wśród zadań przedszkola, w płaszczyźnie współpracy z rodzicami, dużego znaczenia 
nabiera dostarczanie rodzicom wiedzy o rodzajach, charakterze, typach różnych 
postaw wobec dzieci. Najtrudniejsze jest uświadomienie rodzicom specyficznych cech 
postaw właściwych i niewłaściwych, wskazanie tych, które pomagają dziecku rozwijać się 
harmonijnie, i tych, które blokują rozwój dziecka, wypaczają ten rozwój, w efekcie czego 
formuje się niedojrzała osobowość dziecka. W grupie tych ostatnich Maria Ziemska tak 
opisuje wybrane przykłady: „Przy nadmiernym dystansie – kontakt agresywny – «robienie 
z dzieckiem porządku» bez wnikania w jego potrzeby czy motywy jego zachowania 
(rodzice «przeciw dziecku») lub też unikanie, wycofywanie się z kontaktu z dzieckiem 
(«rodzice poza dzieckiem» czy «obok», ale nie «ku dziecku») przy nadmiernej koncentracji 
uczuciowej – uporczywe i sztywne dążenie do korygowania zachowania dziecka (rodzice 
«nad dzieckiem») albo trzymanie dziecka przy sobie i ograniczanie innych kontaktów 
społecznych («rodzice przy dziecku»)”2.  

Kolejne trudne zadanie, które stoi przed przedszkolem, to uświadomienie rodzicom, 
że od ich postawy, każdego zachowania, gestu, mimiki, słowa skierowanego do 
dziecka zależy rozwój jego osobowości. Stały rodzaj oddziałujących bodźców 
w postaci reakcji na dziecko modyfikuje jego cechy. Badania empiryczne (np. badania, 
które prowadzili Baldwin, Karlhorn i Breese) wskazują, że utrwalone postawy wobec 
dziecka, które wzmacniają określone rodzaje wzajemnych zachowań (typy interakcji) 
modyfikują powstawanie określonych cech osobowości dziecka, zarówno w odniesieniu 
do jego uczuciowości, umysłowości, jak i zdolności społecznego funkcjonowania3. 
Ogromne znaczenie postaw rodzicielskich dla kształtowania się osobowości dziecka 
potwierdzają m.in. badania, które przeprowadził psychiatra dziecięcy – Kanner. Jego 
obserwacje pozwoliły na stworzenie wymownego obrazu typów postaw rodzicielskich 
(tabela 1).  

Tabela 1. Główne typy postaw rodzicielskich wg Kannera4 

Postawy 
Charakterystyczne 

wypowiedzi 
Traktowanie  

dziecka 

Reakcje 

dziecka 

Akceptacja  
i uczucie 

„Dzięki dziecku dom 
jest ciekawy”. 

Okazywanie czułości, 
zabawa, cierpliwość. 

Poczucie bezpieczeństwa; 
normalny rozwój 
osobowości. 

Jawne 
odtrącenie 

„Nienawidzę go,  
nie chcę się dręczyć 
z jego powodu”. 

Zaniedbanie; cierpkość  
i unikanie kontaktu; 
surowe kary. 

Agresywność; wykolejenie; 
zachwianie rozwoju uczuć 
wyższych.  

Perfekcjonizm 
Nie chcę go takim, 
jakim jest. Muszę 
uczynić go «naj»”. 

Dezaprobata; obwinianie, 
wymuszanie. 

Frustracja; brak zaufania 
we własne siły, obsesje. 

Nadmierne 
chronienie 

Oczywiście, że go 
lubię, widzicie, jak się 
dla niego poświęcam”.  

Psucie dziecka; ustawiczne 
wtrącanie się, zbytnia 
pobłażliwość lub 
przytłaczanie autorytetem.  

Opóźnienie dojrzałości 
i usamodzielnienia; 
zależność od matki; 
zachowanie typu  
„zepsute dziecko”. 

  

                                                 
2  Tamże, s. 54–55.  
3  Por. tamże, s. 40– 55. 
4  Tamże, s. 42. 
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Typologia ta jest prosta, czytelna, krótko i dobrze pokazuje zróżnicowanie postaw i ich 
modyfikujące działanie w odniesieniu do dziecięcej osobowości. Nauczycielki mogą 
z powodzeniem wykorzystywać ją do zapoznawania rodziców z kierunkiem, siłą oraz 
efektem przyjmowania określonej postawy wobec dziecka. Analizując z rodzicami tę 
typologię ukierunkowują ich refleksję na bogactwo zachowań wobec dziecka, a także 
autorefleksję – pozwalają rodzicom zastanowić się nad rodzajem własnego stosunku do 
dziecka. 

Badań, które potwierdzają tezę o sile wpływu postaw rodzicielskich na rozwój 
osobowości jest bardzo dużo, równie wiele jest typologii postaw. Nauczycielka dysponuje 
bogatym materiałem z badań i przykładami rodzicielskich zachowań, które może 
wykorzystywać odpowiednio do specyfiki osobowościowej rodziców, z którymi 
współpracuje. 

 Najtrudniejsze z zadań przedszkola w omawianym obszarze jest wspomaganie 
rodziców w umiejętności określania, jakie są ich typowe zachowania wobec 
dziecka oraz dostrzegania reakcji dzieci na nie. Realizacja tego zadania związana jest 
z bardzo złożonym problemem świadomości siebie rodziców i ich samooceną. 
Nauczycielki, chcąc pomóc rodzicom w poprawnym i uczciwym rozpoznawaniu swoich 
postaw wobec dzieci, winny zacząć od uświadomienia rodzicom, czym jest zjawisko 
samoświadomości i samooceny oraz jaki ono ma charakter w ich życiu. Powinny 
przybliżyć rodzicom wiedzę o tym, że samoświadomość nie jest dana człowiekowi od 
urodzenia, lecz kształtuje się stopniowo. Najpierw dziecko uświadamia sobie to, co 
stanowi jego „ja” czy nie „ja”, następnie tzw. „ja” spostrzegane, z którym styka się na co 
dzień i dopiero na końcu uświadamia sobie pojęcie własnego „ja”, będącego jądrem jego 
tożsamości.5 W miarę wzrostu i nabywania doświadczenia u jednostki dochodzi do 
ukształtowania się tak zwanego „ja” świadomego. Obraz samego siebie obejmuje „ja” 
idealne i „ja” realne. Ja idealne „wyraża to wszystko, co składa się na taką osobowość, jaką 
jednostka chciałaby reprezentować lub jaką, w jej przekonaniu, być powinna w świetle jej 
wyobrażeń, ideałów, pragnień i norm moralnych.[...] Ja realne wyraża to wszystko, co 
jednostka przeżyła lub przeżywa i co stanowi sumę jej życiowych doświadczeń wraz 
z odniesionymi sukcesami i porażkami”6. 

Konieczne jest, aby rodzice poznali, że świadomość samego siebie to nie tylko 
poznanie siebie, ale także samoocena polegająca na świadomym ustosunkowaniu się 
i wartościowaniu zarówno swoich fizycznych oraz psychicznych cech, jak i możliwości. 
Samoocena stanowi istotny składnik świadomości samego siebie, gdyż bez samooceny 
niemożliwe byłoby ani określenie własnej istoty, ani też wyodrębnienie siebie ze 
środowiska. Odgrywa bardzo ważną rolę nie tylko w poznaniu samego siebie, ale także 
w kierowaniu swoim zachowaniem oraz w realizacji planów i dążeń życiowych7. 
Pojmowanie siebie na podstawie całokształtu wiedzy, wyobrażeń i pojęć jednostki o sobie 
umożliwia zrozumienie samego siebie i poruszanie się w świecie oraz warunkuje mniej lub 
bardziej krytyczny stosunek do własnej osoby8. Zależnie od nastroju i rozmaitych 
okoliczności jednostka ocenia siebie ciągle inaczej. Podejmując trud uświadomienia sobie 
swoich myśli i uczuć wobec siebie, osoby często przeżywają silne emocje, rodzą się 

                                                 
5  M. Kulig , Samoocena – jej rodzaje i rola w funkcjonowaniu ucznia w zespole rówieśników, „Życie Szkoły” 1988, nr 7–8, s. 419. 
6  Z. Niebrzydowski, O poznaniu i ocenie samego siebie, Warszawa 1976, s. 41. 
7  M. Kulig, Samoocena..., s. 419. 
8  L. Godzwon, Samoocena a pozycja społeczna wychowanka w nieformalnej strukturze zakładu poprawczego, „Opieka Wychowanie 

Terapia”, Warszawa 1999, nr 2, s. 10. 
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sprzeczności, z którymi nie umieją sobie radzić. Naturalne jest występowanie rozbieżności 
między postawą samooceny a umiejętnością jej dokonywania. Częste są skrajności 
w samoocenie, w wyniku których występuje bądź przecenianie siebie, bądź niedocenianie 
siebie i swoich możliwości9.  

Bazując na psychologicznej i socjologicznej analizie zjawiska samoświadomości 
i samooceny nauczycielki mogą pomóc zrozumieć rodzicom, że jeżeli znają swoje 
możliwości, swoje słabe i mocne strony, a przy tym są przekonani o słuszności własnej 
drogi życiowej, zdolni do zajmowania elastycznego stanowiska, znają swoje miejsce 
w świecie, to interesują się innymi ludźmi, nie dążą do dominacji nad innymi (w tym nad 
dzieckiem), uczciwie oceniają innych (w tym dziecko), zmieniają swoje stanowisko 
uwzględniając potrzeby innych (w tym potrzeby dziecka), są odpowiedzialni za swoje 
działanie (w tym odpowiedzialni wobec dziecka). 

Nauczycielki mogą także pomóc zrozumieć rodzicom, że brak świadomości siebie 
i niska, negatywna ocena samego siebie pociąga za sobą brak pewności siebie, rodzi w nich 
stany niepokoju, lęku przed negatywną oceną społeczeństwa, a to może prowadzić do 
negatywnych zachowań (także wobec dziecka), takich jak agresja, izolacja, obojętność bądź 
podporządkowanie się bezkrytyczne innym (także dziecku). Uświadamiając rodzicom, że 
jeżeli zmienią na lepsze pojęcie o samych sobie i jeżeli to polepszenie wpłynie na 
zwiększenie akceptacji innych i przez innych, wówczas nowy przyjemniejszy świat otworzy 
się przed nimi (jak twierdzi B. R. McCandless)10, a ich postawa wobec innych (w tym 
wobec dziecka) będzie pełna sympatii, tolerancji, życzliwości, przyjaźni, przy zachowaniu 
zdroworozsądkowego, krytycznego ich obrazu i wzajemnych wymagań. 

Nauczycielki przedszkola uświadamiając rodzicom, jak duży wpływ na rozwój dziecka 
ma poziom ich własnej samooceny winny podkreślać, że dobrze dzieje się, jeśli dziecko 
znajduje w swoim otoczeniu odpowiednie osoby, które mogą stać się przedmiotem jego 
uwielbienia. Najlepiej, jeśli takim wzorem może być matka, ojciec, którzy pewni swej 
rzeczywistej wartości, świadomi swoich mocnych i słabych stron stają się permanentnie 
oddziałującym wzorem osobowym. Wartość wychowawcza wzorów osobowych jest 
olbrzymia, to dzięki nim, przez porównanie, dziecko poznaje własne słabe i mocne strony, 
swoje sukcesy i niepowodzenia w codziennych działaniach – zabawie i nauce. Działa tu 
psychologiczne prawo identyfikacji z osobami, które są bliskie, kochane, i które kochają 
(dzieci chętnie mówią o sukcesach swoich rodziców, a ukrywają przypadki niepowodzeń)11. 

W sytuacji, w której uda się nauczycielkom przedszkola wspomóc rodziców 
w rozpoznawaniu siebie, w rzetelnym określeniu charakteru zachowań wobec dziecka, 
odnalezieniu swojej postawy wobec dziecka na kontinuum: postawa właściwa – postawa 
niewłaściwa, stają nauczycielki przed kolejnym zadaniem. Jest ono równie trudne, jak 
poprzednie i sprowadza się do oddziaływania na postawy rodzicielskie tak, aby 
niewłaściwe pomóc przekształcić we właściwe, a te właściwe doskonalić. 

Czynników, warunków i sposobów oddziaływania na postawy rodzicielskie jest wiele, 
przy czym konieczne jest kierowanie się określonymi zasadami. Nauczycielki winny 
pamiętać o następujących zasadach:  

 zasada akceptacji,  

 zasada życzliwego zrozumienia,  

                                                 
9  M. Żebrowska, (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1979, s. 769. 
10 Tamże, s. 771. 
11 L. Niebrzydowski, O poznaniu..., Warszawa 1976, s.165, 178 i in. 
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 wzajemnego zaufania i dyskrecji,  

 zasada uczestnictwa,  

 zasada indywidualizacji,  

 zasada samouświadomienia12. 

Zasada akceptacji jest zaprzeczeniem negacji, zatem nauczyciel musi zrozumieć 
rodziców, wysłuchać uważnie ich wypowiedzi o postawach wobec dziecka, wykazać 
zainteresowanie tym, co matka czy ojciec mówią o dziecku, o sobie, o innych członkach 
rodziny. Powstrzymać się od sądów oceniających typu „Źle pani/pan zrobiła/ł!”, „Tak się 
nie postępuje!”, „To poważny błąd!” itp. Nauczyciel nie może stawiać się w pozycji 
nieomylnego, wszystkowiedzącego specjalisty – sędziego. Nie może pokazać swoim 
zachowaniem negatywnego nastawienia do rodziców i ich wypowiedzi. Stara się zrozumieć 
przedstawiane stanowisko, szukać odpowiedzi na pytanie, skąd taki osąd pochodzi, jakie są 
źródła opisywanego lub obserwowanego zachowania wobec dziecka. Jeżeli jest taka 
konieczność, pomaga modyfikować stosunek rodziców do dziecka, z wyczuciem, 
taktownie przedstawia swoje zdanie, swój obraz i osąd dotyczący innej, jego zdaniem 
właściwszej postawy, do której przyjęcia zachęca rodziców.  

 Zasada życzliwego zrozumienia jest związana z poprzednią i sprowadza się do 
konieczności wytworzenia relacji wzajemnego zrozumienia. Relacje tego typu nie są 
równoznaczne z ujednoliceniem postaw i opinii. Zasada ta pozwala modyfikować 
komponent emocjonalny postawy wobec dziecka, a w następstwie zachowanie rodziców 
wobec dziecka. Ważnym warunkiem tej przemiany jest życzliwa atmosfera emocjonalna 
w kontaktach nauczyciel – rodzic. 

Modyfikację postaw rodzicielskich ułatwia zasada wzajemnego zaufania  
i dyskrecji. Bez przekonania rodziców, że okazywanie swojej rzeczywistej postawy wobec 
dziecka, opisywanie warunków jej krystalizowania się będzie do wiadomości tylko 
nauczycieli, że informacje i fakty, które podają, bez ich zgody nie będą nikomu 
udostępnione (tak z rodziny, jak i z najbliższego, sąsiedzkiego otoczenia), nie nastąpi 
uczciwe poznanie prawdziwych cech i uwarunkowań postawy, a tym samym sensowność 
działań modyfikacyjnych. Dyskrecja nauczycieli rodzi zaufanie rodziców, co owocuje 
dzieleniem się rodziców z nauczycielami informacjami o bardzo osobistym charakterze. 
Informacje te pozwalają zrozumieć postawy rodzica wobec dziecka i rodzą koncepcję na 
efektywną pomoc ich zmiany lub doskonalenia. 

Starając się pomóc rodzicom w zmianie czy doskonaleniu postawy wobec dziecka, 
nauczycielki muszą aktywizować rodziców. Największy wysiłek nauczycieli, logiczny, 
prakseologicznie bardzo dobry, obudowany różnorodnymi środkami sposób pracy 
nauczycieli nie będzie nigdy skuteczny, jeżeli rodzice nie zostaną włączeni do działania. 
Pamiętając o tym stosują się oni do zasady uczestnictwa. Rodzice muszą chcieć zmian 
i muszą działać, mocno zaangażowani emocjonalnie, we wskazanych kierunkach, 
zmierzających do przywrócenia właściwego stosunku do dziecka.  

Ułatwieniem w uzyskaniu świadomego uczestnictwa rodziców w działaniach 
zmieniających postawy jest uwzględnianie zasady indywidualizacji. Nauczyciel winien 
się powstrzymywać od szybkiego etykietowania, szufladkowania charakteru, typu postawy, 
co grozi zbyt schematycznym sposobem oddziaływania. Pomagając rodzicom formować 
właściwe postawy wobec dziecka, nauczyciele muszą działać kreatywnie, zróżnicować 

                                                 
12 M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1969, s. 235–238. 
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indywidualnie do każdego rodzica swoje działania, mnożąc nowe pomysły, szukając 
oryginalnych sposobów – na miarę każdego z nich. 

Zasada samouświadomienia odnosi się do ciągłego oceniania się przez nauczycieli. 
Nauczyciele muszą mieć świadomość, co w ich działaniach jest słuszne z pozycji 
specjalistów, co jest słuszne z pozycji rodziców, a co pochodzi z ich osobistych nastawień. 
Również może się zdarzyć negatywne nastawienie albo przesadne zaangażowanie do 
rozmówcy, czy jego sytuacji rodzinnej, motywowane osobistymi przeżyciami nauczycieli. 
Ta zasada nakłada na nauczycieli konieczność przyglądania się osobistym uczuciom 
pozytywnym i negatywnym, które rodzą się w związku z poznaną postawą rodzicielską. 

Prowadzenie przez nauczycielki przedszkola pracy nad zmianą postaw rodzicielskich 
wymaga znajomości nie tylko wyżej zasygnalizowanych zasad, ale także określonych 
sposobów. Do podstawowych, najszerzej wykorzystywanych należy rozmowa. Aby była 
ona skuteczna należy: 

 prowadzić ją z obojgiem rodziców (niekoniecznie jednocześnie), 

 uważnie słuchać wypowiedzi, nie przerywać, 

 zachowywać stały kontakt wzrokowy, 

 podkreślać te elementy, które w zachowaniu rodziców wobec dziecka są słuszne, 

 unikać terminów naukowych słabo lub zupełnie nieznanych rodzicom, 

 nie poddawać krytyce postaw niewłaściwych, 

 nie akcentować nieprawidłowego zachowania się rodziców, 

 prawidłowo oceniać , jakie informacje można bezpośrednio podać, 

 podtrzymywać rodziców w roli rodzicielskiej, 

 zachować zasadniczą linię rozmowy (nie zmieniać tematu) i konsekwencję, 

 ocenić, które z rodziców może być oparciem dla działań modyfikujących,   

 poruszać potrzeby dziecka wynikające z fazy rozwojowej i z niewłaściwych postaw rodzicielskich.  

Nauczycielki przedszkola stopniowo włączają do sposobów modyfikowania postaw 
rodzicielskich zajęcia warsztatowe, elementy treningu interpersonalnego, dramę. 
Aktywność rodziców musi uzupełniać rolę słuchacza, który „dusi się” natłokiem informacji i nie 
ma możliwości doświadczyć lub zaobserwować ich w relacjach z innymi osobami, w tym 
z dzieckiem. Stosując te sposoby nauczycielki starają się kierować działaniem rodziców tak, aby 
mogli wykazać się swoimi dobrymi cechami, uwierzyć we własne siły, pozbyć się lęków, uwolnić 
od napięć. Ogólną metodą oddziaływania jest więc pomijanie własnych sił rodziców 
i wzmacnianie ich zdrowia psychicznego warunkującego zrównoważenie emocjonalne13. 

Zajęcia warsztatowe dotyczące modyfikacji postaw rodzicielskich, które prowadzą 
nauczycielki przedszkola, powinny być wyraźnie zdeterminowane określonym, 
konkretnym zadaniem dla rodziców. Zadania te mogą być do natychmiastowej realizacji 
w czasie zajęć bądź rozłożone w czasie, jako swoista „praca domowa”. Przykładem 
zadania do wykonania w czasie zajęć (realizowanego w parach: ojciec – matka, ale przez 
każde z osobna) jest np. takie: Scharakteryzuj swoje dziecko (chodzi o przedszkolaka, który 
jest znany nauczycielce) podając dziesięć jego cech zewnętrznych i dziesięć cech charakteru. Rodzice 
wykonują to zadanie na przygotowanych kartkach, na których jest po dwu stronach 
wykropkowanych dziesięć krótkich linijek po to, aby uniknąć wielosłowia w opisie 
dziecka, w którym najczęściej nie padają konkretne cechy lub powtarzane są w różnym 
sformułowaniu te same cechy. Układ i charakter graficzny strony do działania implikuje 

                                                 
13 Tamże, s. 244 i in. 
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koncentrację uwagi rodziców na dziecku, refleksję i samokontrolę. Po wykonaniu zadania 
rodzice zamieniają się kartkami, odczytują swoje opisy, oceniają stopień podobieństwa 
własnych charakterystyk, patrzą na swoje dziecko oczyma drugiego. W przypadku 
rozbieżności, pod kierunkiem nauczycielki, z jej pomocą, starają się dostrzec źródła tych 
rozbieżności, wyrażając pośrednio lub bezpośrednio postawę wobec dziecka. Daje to 
nauczycielce okazję do poznania tych postaw i przedstawienia sugestii innych zachowań, 
emocji, informacji o swoim dziecku, a rodzicom pozwala uświadomić sobie względność 
i nie zawsze adekwatność własnego osądu dziecka i postaw wobec niego. Efekt wykonania 
prostego zadania staje się punktem wyjścia dla rodziców do pogłębiania autorefleksji 
o swojej rodzicielskiej roli, a w przyszłości być może do modyfikowania postaw. 

Inny jest charakter zadań do realizacji w dłuższym odcinku czasu, np. 3 do 6 miesięcy. 
Takie działanie wymaga od rodziców silnej woli działania, cierpliwości, systematyczności, 
wytrwałości, uważnego przyglądania się sobie, umiejętności krytycznego widzenia siebie 
(ale także tych cech uczy). Na przykład postawienie rodzicom wykonania swoistego 
„rachunku sumienia”. Zadanie o treści: Zaznacz na przygotowanym arkuszu każde dostrzeżone 
swoje zachowanie wobec dziecka, jest do wykonania poza zajęciami w przedszkolu. Rodzice 
wypełniają sporządzony przez nauczycielkę arkusz w każdej możliwej sytuacji – w domu, 
na spacerze, z wizytą. Czynią to dyskretnie, być może też po pewnym czasie, 
przypominając sobie, że określone zachowanie miało miejsce w poprzednich dniach. 
Operatywne narzędzie, jakim jest arkusz samoobserwacji (mała kartka, np. formatu A5 na 
określoną jednostkę czasu – np. tydzień, dwa tygodnie lub na pierwsze dni tygodnia i na 
weekend, z wypisanymi możliwymi zachowaniami wobec dziecka, które odpowiadają 
określonym typom postaw) pozwala rodzicom przyjrzeć się sobie i relacjom z dzieckiem. 
Po wypełnieniu arkuszy na dany czas – 3,4 czy więcej miesięcy, spotyka się nauczycielka 
z rodzicem i przyglądają się wspólnie, jaki rodzic jest w zachowaniach wobec dziecka: jaki 
dominuje sposób zwracania się do dziecka, jak często pojawiają się określone sposoby 
reakcji, w jakim stosunku pozostają do siebie reakcje pozytywne i negatywne, akceptowane 
i nieakceptowane przez dziecko itd., itp. Wkład pracy rodzica w wykonanie takiego 
„rachunku sumienia” jest wyjątkowo efektywny – powstaje autoportret postawy 
rodzicielskiej, prawdziwy, niewymyślony czy kreowany według odczucia powinności, ale 
taki, jaki jest rzeczywiście w codziennym obcowaniu z dzieckiem. Na jego bazie może 
rodzic prowadzić autokorektę czy też nauczycielka pracę wspierającą modyfikację.  

We współpracy przedszkola z rodzicami w omawianym obszarze działań pojawiają się też 
elementy treningów interpersonalnych różnego rodzaju, które pomagają rodzicom 
i nauczycielkom w formowaniu siebie i wzajemnych relacji oraz relacji z dziećmi. 
Do najefektywniejszych zalicza się treningi asertywności, komunikowania, wrażliwości na 
potrzeby dzieci, treningi wrażliwości emocjonalnej, treningi radzenia sobie z agresją itd. Ten 
rodzaj zajęć jest tylko przez nauczycielki proponowany, one przygotowują rodziców od strony 
gotowości do udziału w takich treningach, przygotowują je od strony organizacyjnej (czas, 
miejsce, przestrzeń itd.). Merytoryczna odpowiedzialność spoczywa na doświadczonych 
psychologach, terapeutach wyspecjalizowanych w określonym typie treningu. 

Coraz częściej nauczycielki w swojej pracy edukacyjnej z dziećmi sięgają do dramy. 
Przekonane o jej wielu walorach włączają ją do współdziałania z rodzicami. Drama jako 
metoda oddziaływania wychowawczego dzieci i młodzieży może być z dobrym skutkiem 
prowadzona z rodzicami. Walory dramy14, jako metody oddziałującej na całą osobę 

                                                 
14  M. Królica, Drama i happening w edukacji przedszkolnej, Kraków 2006, s. 31–52. 
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uczestnika, czynią ją efektywną także w zakresie modyfikowania postaw rodzicielskich. 
Podstawą tej metody jest działanie rodziców na pograniczu dwu światów – rzeczywistości 
i fikcji. Działanie to inspirowane jest określonymi problemami, z którymi spotykają się, lub 
mogą spotkać, rodzice dzieci przedszkolnych. Do udziału w dramie nauczycielki 
przedszkola muszą rodziców przygotować, zapoznać z jej charakterem, sensem 
stosowania, korzyściami z udziału w niej. Po wprowadzeniu w istotę dramy stawia się 
rodzicom do wykonania proste zadania, np. w technice scenki improwizowanej, 
pantomimy, stop-klatki itp15. W atmosferze bezpieczeństwa, w formule rodzącej zabawne 
sytuacje rozładowujące napięcia czy lęki, rodzice poznają różne oblicza trudnych 
zachowań dzieci, reakcje swoje i innych osób, poznają wielość rozwiązań różnych 
problemów itd. W informacjach zwrotnych, które zamykają rozwiązanie zadania 
dramowego, następuje możliwość uporządkowania doświadczeń i refleksji, możliwość 
podjęcia prób modyfikowania siebie, swoich zachowań, poglądów, emocji czy uczuć. 
Metoda ta, wolna od natrętnego dydaktyzmu, który wywołuje w rodzicach silny opór 
psychiczny, jest bardzo owocna w zakresie poznawania siebie i formowania właściwej 
samoświadomości oraz samooceny. Takie efekty skutkują również przebudowywaniem 
postaw rodzicielskich uczestników dramy. 

*   *   * 

Nauczycielki przedszkola podejmując trud oddziaływań na postawy rodzicielskie, 
muszą być świadome, że napotkają na tej drodze szereg różnorodnych trudności. Mają 
one wiele różnych źródeł. Niewątpliwie należą do nich wrodzone cechy charakteru 
(zarówno nauczycielek, jak i rodziców), cechy środowiska kulturowego, z którego 
wywodzą się i nauczyciele i rodzice, tradycje postaw rodzicielskich obecne w domach 
rodzinnych, warunki pracy przedszkoli (np. liczebność grup – czynnik bardzo istotny 
w przestrzeganiu zasady uczestnictwa czy indywidualizacji), przygotowanie merytoryczne 
i sprawnościowe nauczycielek do prowadzenia takich działań itd. Nauczycielki winny 
pamiętać, że te trudności są do pokonania, a sam proces ich przezwyciężania już jest 
sukcesem. W trudnej pracy nad modyfikowaniem rodzicielskich postaw nauczycielki 
koniecznie muszą one zapamiętać jedną prawdę, że szybko pojawiające się efekty w tym 
zakresie, szybko dostrzegane zmiany stosunku rodzica do dziecka nie oznaczają trwałego 
przekształcenia ich postawy. Zbyt szybka poprawa świadczy o pozornym, a nie 
rzeczywistym przekształceniu postawy rodziców wobec dziecka16. 

 Maria Królica 
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