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It ai tr udłeiej wjsckow frć własłte dzi ecko
WARSZTATYE}LAUCBR.YCE|R8§}Z§€8W

Rodzic -to brzrni bardzo dumnie i jedtlocześnie zo-
bou'iąz-rrje do długotrr.ł,ałej prac;, i niedające,i się opisac
rł' słolł'ach odporviedzialności. Kiedv otrzl,muj emv rvia-
domoŚĆ, że zostanięml,rodzicami, rł,_rdaje się nani, że
nic nie moze zmącić naszęgo spokoju i szczęścia, Wspol-
ne zvcie Z naszą pociechąma być u,esołe i łahr e, Żaden
z roiJziców nie zakłada, ze rł, całym długiril procesie, ja-
krm jest §l,chou,anie, napotka na jakieś porvazne trud-
noŚci i nie poradzi sobie z r,łłasn,vm dzieckiem. Narvet
lł'Órvczas. gdv pojawią się jakieś kłopo§., to będąmiaĄ'
one Przej Ściorł,1, charakter i przy, zachow,aniu zdrorvego
rozsądku albo stosolvaniu rad swoich mam iub babc,
spokojnie im sprostamy.
Kiedy rodzice zaczynają
obserworłać niepokoją-
ce sygnĄ w zachowa-
niu swojej pociechy lub
otrzymują takie infor-
macje od osób z otoczę-
nia {zwłaszcza specjali-
stów - naucąlcieli, peda-
gogów), iż z dzieckiem
dzieją się rzeczy, które
nie zdarzająsię u irmych
w tym wieku (nadruchli-
wość, płaczliwość, defi-
cyt uwagi, nieśmiałośó),
naturalną rzeczą j est, ze
zaczynają poszukiwać
przycryn tych trudności.

Sposoby rozumie-
nia problemów i zacho-
wań dziecka ptzez rodzi-
ców bywaj ą bard,zo
rÓżne. W społeczeń-
sfwie doąjluje bardzo
stereotypor4le myśłenie,
iz rodzic, który nie radzi
sobie z własnym Skarbem, to osoba niewydolna, nie-
poradna, sama mająca problemy emocjonalne lub psy-
chiczne. Dlatego częstym zjawiskiem, spotykanlłnw na-
sze^j PraĘce, jest zwykle obwinianie samego siebie jako
rodzica - ,,co takiego zrobiłem nieprawidłowo, jakie
błędY Popełniłem, że tak bardzo skrzywdziłem swoje.
dziecko, że nie rozwĘa się ono jak rówieśnicy".
OPiekunorn towarzyszy- wówczas lęk, poczuci ebęnad-
noŚci i reąlgnacja. To uczuciablokujące dziŃania,ktare
zdecYdora,ąnie utrudniają poszukiwanie pomocy dla sie-

W społeczeństwie dominuje bardzo stereo-

typowe myślenie, iż rodzic, który nie radzi sobie

z §yłasnym Skarbem,to osobaniewydolna, niepo-

radna, Śu*u mająca problemy emocjonalne iub

psychiczne. Dlatego częstym zjawiskiem, spoĘ-

kanym w naszej praktyce, jest nr,ykle obwinianie

samego siebie jako rodzica - ,,co takiego zrobi,

łem nieprańdłowo, jakie błędypopehiłem, że tak

bardzo skrzywdziłem swoje dziecko, że nie ror-

wija się ono jak róńeśnicsf'. Opiekunom towarzy-

szy wówczas lęk, poczucie bezradności i rery-
gnacj a. To uczucia blokuj ące dzińania, któr e zde-

Óydowanie utrudniają po szuki]^/anie pomocy dla

siebie i pociechy, Skutkiem takiej sytuacji jest po-

głębianie się problemów dziecka i rodzica, jak rów-

nieZ sytrracie dramatyc zne, I<J:ore możemy obser-

wować w mediach (ucieczki z domóĘ samo-

bójstwa, zabójstwa, demoralizacja dzieci),

bie i pclci.-ch1. Skurkiern takiej sl tiLacj i jest poglębiallie

się piobiełlórl rjzięclta i rodzica, jak rórlrłlez svttl3cje

dramatvczIre, które możeIrrl obsetr,vorł,ać rv nrediach

(uci eczki z domóu,. sanrobó_i strł,a- zabój snł,a, demora ii-

zacja dzieci)
lnną tendencją którą mozna zaobserrvolvac u Lo-

dzicór,l,, jest poszukirłanie i przerzucanie odpou,iedzial-

ności za niervłaścirve zachorvania dziecka na ze$,nątrz

- na przedszkole, naucz,ycieli, 1ekarza rodzirrnego, Taki

rodzaj rr,l,jaśnienia jest bezpiecznie_jsz;, dla samoocen1,

rocizicielskie.j, ale generrrje on postarł,ę roszczeniową bez-

kry,tl,czną czpsami agres\,$lrtą. W rezultacie jedyną

osobą skierorł,aną do te-

cko oraz pozwoląodnaleźc satysfakcję w nowo budowa-

nej relacj i . lrJiełatwym zadaniem dla rodzicajest prosió o po-

,noc, ptzyznać się do błędów wychowawczych, a tym

bardziejpodjąć intenspvną pracę nad samym sobą,

Rodzice i opiekunowie, którzy trafili w tym roku

szkolnym na,,Warsztary- dla Dobrych Rodziców", nie-

jednokrotni e przeszlidfugą drogę, aby na nowo podjąć

wyzwan i e, j akim j est saĘsfakcj onuj ące i szczęś liwe ro-

dzicielsfwo. Spotkania z rodzicami realizowane byĘ
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku prz1,

rapii jest dziecko. Ocze-
kiwania wobec terapeu-

Ę sątakie, aby tylko je

zmienió. Trudno nato-

miastjest włączyc do tej

wspóĘracyrodzinę i śro-

dowisko, w którym ono

stale przebywa. Efekty
taki ej pracy te r ap euty cz-

nej, która nie obejmuje

lvewnętrznych schema-

tów myśleniaidziŃania
całego środowiska dziec-

ka - zwłaszcza jego ro-

dziny-ąnvyklenieza-
dowalająpe i mniej trwałe.

Jednym ze sposo-
bów poradzenia sobie
z p ov,ry,żsąmi problema-

mi jest wsparcie rodzi-
ców i wyposazenie ich
w takie natzędzia i me,
tody oddziaływań, które

wzmocnią ich wiarę
w siebię iwe własne dzie-
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ulicy Narutowicza 9. Odbiorcami spotkań mogĘ być

wszystkie osoby dorosłe odpowiedzialne za wychcwa-
nie dzięci: rodzice, naucryciele, dziadkowie, ZajęciabyĘ
skierowane do rodziców dzieci zADHD. Powodem ta-

kiego doboru grupy warsźatowej był fakt, iż jestto za-

burzenie neurorozwojowe, które w ostatnim okresiejest
jedną z najczęstsrych diagnoz, stawianych dzieciom
w młodszym wieku szkolnl,rn. ponadto objawy zespołu

naĘobudliwości psychoruchowej, często są mylnie in-

terpretowane, jako niepożądane zachowania, które tak

naprawdę leżą paza samokontrolą dziecka z powodu

ADHD.
Spotkania w ramach warsźatów odbywĄ się cy-

klicmie, raz w tygodnia, przez cńery miesiące. Prowa-
dzanebyĘ ptzez dwóch psychologów tuĘszej Poradni:

Monikę Walczak i Małgorzatę Gierszewską. Regularne
uczestnictwo rodzica w zajęciach stanowiło pierwszy

kok do nauczenia się konsekwencji i wprowadzania
mlian w Ęcie caĘ t odziny,

Wspaniałym doświadczeniem była dla nas, jako pro-

wadzących, ptacazradzicami, którzy w rezultacie wspól-
nych, często negatywnych doświadczeń, które były.przy-

crynąichzSoszenia do udziafu w warsńatach, stworzyli
bardzo zgr aną druĄnę i terapeuĘcmą grupę wsparcia.
Rodzice nawzajem potrafi li wymieniać się metodami, któ-

re wypróbowali i doświadczeniami, które przryniosły suk-

ces w pracy z dziećmi. Szczególne uznanię nalezy się
palom małżeńskim, które tak potrafiły zorganizować
swój czas i zapewnić opiekę dzieciom, aby stworzyć
wspólny, jednolĘ system oddziaływańw domu,

CeIe, jakie miaĘ zostac ztealizowanę nawanńa-
tach, miĄ charakter wielowyniarowy. Głównym zało-

zęniem była przede wszystkim pomoc rodzicom w zro-
zumieniu świ ata dzięęka z ADHD, Opiekunowie mi el i

okazję usystematyzowaó swoją wiedzę na temat pro-

blemu nadpobudliwości, ponieważ sama diagnoza jest
zaledwie wstępem do dfugokwałej i ciężkiej pracy. Ro-
dzice zostali zapomani z objawami nadpobudliwości psy-

choruchowej,. zaburzeniami koncentracji uwagi, nadru-
chliwością objawami impulsyvności, co ufrudnia dziecku
proces uczenia się oraz sprawia duże trudności w na-
wiązywaniu relacji rówieśniczych. Nie nalezy to do za-

dań łatwych, jeżeli doĘchczas postrzegaliśmy swoje
dziecko iako uparte, złośliwę i niegrzeczne. Dodatkowc,
ten rodzaj myślenia o d zięciach z nadpobudliwościąpod-

trzym}nvany jestprzez środowisko szkolne i rówieśni-
cze. Często dzieci te stająsię,,kozłami of,lam,vmi" w naj-

b|l,zsz_vm otoczeniu, mają zaniżaną samooc€nę, co
porvoduje, że pojawiająsię wtórne trudności emocjonał-
ne typu; ataki i rvy,buchy złości, histerie, zachowania
apozycyjne. Zamierueniem warsztatów było równiez to,

aby opiekunowie potrafi |i rgzxóżmiac zachowania dziec-
ka, wynikające z jego deficytów neurorozw,ojo*rych, od
zachow ań n iep ożądanych, czyi i zakładać tzw.,, oku l ary

n a obj awy". D op iero p owy ższa urniej ętn oś ć pozw alŃa
na podjęcie interwencji w odpowiednim czasie i zasto-

sowanie poĄdanej strategii radzenia sobie w określonej

rytuacji.
Ponadto szczegól*ąuwagę poświęcono charakte-

rowi relacj i i komunikacj i na pŁaszczyźnie radzic,dziec-
ko. Niestety w naszej pracy obserwujemy często, jak
poptzez trudności napoĘkane w procesie wychowaw-
cąrm, w rodzicach narasta frustracja, zniechęcenie do
podejmowaniakolejnego wysiłku w pracy ze swojąpo-
ciechą które burząto, co najcenniej sze - zaufanie i bli-
skośó. Rodzice poprzezodgrywane na zajęciach scęnki
i ćwiczenią uczyli się:
r chwalić terapeutycznie swoje dzieci (wskazy-

wać, jak przejawiane przez dziecko zachowanie,
ksńałtuje określone cechyjego charakteru i podno-
si samoocenę),

r organizować czas wolny dziecka poprzezwspóLną
zabawę,

r motywować (inaczej niz materialnie) swoje dziec-
ko do podejmowania wyztvań dnia codziennego,

r komunikować polecenia i dążryć do ich wyegze-
kwow*nia, bęz stosowania metody kzyku czy prze-
mocyftzlcmej.
Były to bardzo emocjonalne, często spontaniczne

sytuacje, kiedy rodzice mogli wrócić do swoich wspo-
mnień zlat dziecięcych i porównać je z własnymi do-
świadczeniam i, czy|i metodami wychowawczymi swo-
ichrodziców.

Dzięki mętodom behawioralnym, oparfym o pod-
stawowe prawa uczenia się, a wykorzystywanym
w głównej mierze na warsztatach, rodzice mogli nauczyć
się sposobów reagowania w sytuacjach niewłaściwych
zachaw ań pr zejaw iarry ch pr zez dzięc i. S ą to szcze gó ł -

nie trudne momenty dla opiekuną które wywołująw nim
poczucie winy, w związku koniecznością ustalenia ja-
snej granicy i wyciągnięcia konsekwencji. Często takie
slćuacje sąrównież powodem wsĘdu przed opiniąoto-
czenia, kiedy wybuch złości zdarzy się w miejscu pu-
blicznym. Rodzice zachęcani byli do analizy moĘwów
i przycrynniepożądanych zachowań swoich dzieci, gdyż
w przypadku impulsywności, stanowiącej jeden z klu-
czowych objawówADHD, tylkc dobra majomośó dziec-
ka ponvala przewidzieó jego zachowanie. Rodzice ucryli
się rórvniez, jak zastępować wymuszające zachowania
swoich dzieci pażąóanymi zachowaniami prospołeczny-
mi. Bardzo często zapominamy o łm, iżnaszę pocie-
chy ucząsię w głównej mierze poprzeznaśladorvnictwo
i idenryfikacjęznami, dlategc tak wazne jest, ab,yśmy

my sami byli dobrymi wzorcami radzenia sobie ze stre-
setn i napięciem emocjona}nym.

,oWarsztaĘ dla Dotlrych Rodzicółv'o, które stł-
nowią bardzo intensywny trening rodzicielski, ab-
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serwacje prowadzone na zajęci ach oraz prace do-
m ow€, wykonywa ne przez rodziców, zdec|dowanieporłalają stwierdzić, że każdy z nas może być na-
Prawdę Dobrym Rodzicem i skutecznym przerł.od-nikiem swojego dziecka.,Rodzice często obawiają się,iż postawienie jasnej granicy, ot ."Sił,i" zasadi$.ycią-
gnięcie konsekwencji, będzie rórvn ornu"rn" z odrzuce-niem i nienawiściąze strony arl""t u- Ńi. bardziejmyl-nego. Świat bez granic jest moZe 

"i"ku*rry, a!ę też
b at dziej nar aża na n iebeipie"r"ńr*;, zw iązane z nie-przewidywaniem sytuacji, trakiem odpowiedzia lnaści zasiebie i innych, a w konsekw*";i ,rrir.ruczeniem spo-
łe c znym. Dzi ec i ęca p ott zeb a p oL ru"ii b 

" 
zp i e c zeństw a,a§rm samym miłości iakceptĄi,wiąe siize stałościąprzew idyw alnością i p owtar złhośc ią zachowań osóbdqrosłych. Rodzic 

:hJu: u* ;;;,yŃ"y* i pozyĘw_nym wzorcem, musi wykreśIić ." ,ią"go słownika za-sad: wyjątki od reguĄ; przymykanir"oń 
"rvskracanieIu?. U",r* y r o dzic iw,^ j"k #;;; i.iu-" 

; 
"rt 

urtu-
|anie, 

a 
1awet spisywan ie z dzięómi, zasadobowiąują-

cych w domu oraz dokładne ot *Si*ii" konsekwencji
tych, poąłyrłłlych, jak i n"guty*nr"' zachowań. Dlakazd ego dzi ecka 

" "j |9n1"+ ffi ;;j ;;; uw aga rc dzicądlatego teź w sy,tuacji, tieay ;"#i;i; będą zwracali

lj_iii,T rT*"' 1qońb 1chwalenie, Josftzeganie sta-l dI l l w{ozoneso wvsiłku), naszedziecko będziJwalczy-ło o nas w baidzo 
"9vrŹaa^łiil;;, ;"o rzezzacho-wania wrogie, złośliwe, u nu*.t ugr".}i"ny, bo są onePrawdziwie skuteczne i pozwalająJd razu odzyskać n-Ęteresowanie.

W środowisku rodzinnym dziecko poptzezobser-
.Wu"j ę pozn aj e postępowan i", o d.ioi*,i oj ęc ie dobra,kształfuje podstawowe formy ,u"ho*uńusię, tj.: na,rłyk i, przyzwyczaj enia, ru"łdy, rffi p".'upowania.Pod wpĘrłem oddzi afującego środowiska rodzi nn ego,
:1ud1innymi Ęlagań o|'iekunów, ń*usię for-Ęować u dziecka obraz własn"j ;;;, il ótego waż-nYm składn ikiem j e st .u.noo""ni. Akceptacj aemocj o-
:llnu, połączona z prawidłowymi p;;il"rri wycho-wawcą,mi rodzi cóą spr zyj aro*o*unlu s ię poą.Ęrv-nej i realistycznei samooceny u pociechy, Dlatego takPrioryłetowlłn zadan iem jeridllr".' *.1i".u n i. rodzi-
|l* * 1rr"łr ian i u i 

"h 
ńr; ;;;;;; ;"d;' w ztn acnia-nte rł,ychow awczej funkcji, oariry.

_,., ,Kol"jlu edycja warsztatów ruszyławdrugiej poło-
,ij,:il]:g" 

bieącego roku. Uczes;lk;.olrO* dla ro-_<l\,uw zyczymy wyrwałości w ksztaŁowaniu nowych
l:niejęmości i sukcesóww budowaniu |.uJało*y.rr r"-l acj i w rodzi ni e. Wszvstkich 

^"łręiłłi a'o' 
=upo.nuniusie z ofeltą po*o"o*ą PPP w Słupsku,*

Monika Walczak i Małgorzata Gierszewsia
P or adn i a P syc ho l o g i"* o- r, iogo|]' 

"rrow Słupsku
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