
Zalety dobrej komunikacji w rodzinie 
 

 

Komunikacja od dawna decyduje o postępie świata, bez niej niemożliwe jest 

rozwiązanie wielu problemów. 

Zagadnieniom dialogu, dyskusji i komunikacji międzyludzkiej poświęcono w literaturze 

pedagogicznej wiele miejsca. Warto przyjrzeć się temu tematowi z bliska. 

 

 

Rozmowa prowadzi do rozwiązania sporów, jest kluczem do porozumienia między dwiema 

skłóconymi osobami. Dzięki niej możemy przekazać to, co czujemy, a przede wszystkim,                    

o czym myślimy. Ludzie mają wrodzoną zdolność do tworzenia i podtrzymywania więzi                          

z innymi. Więź międzyludzka jest ważna dla człowieka, a zwłaszcza dla dziecka. Rodzice 

powinni być odpowiedzialni za stworzenie sprzyjającej atmosfery w domu, a właściwemu 

klimatowi w rodzinie powinno towarzyszyć wyrażanie uczuć   i odpowiednie ich formułowanie, 

w zależności od nabytych przez dzieci umiejętności komunikowania. Takie umiejętności 

nabywają w czasie „bycia ze sobą”, czyli podczas rozmowy, wypoczynku, wspólnych posiłków 

czy wypełniania domowych obowiązków. 

 

Jaka powinna być dobra rozmowa? 
 

W wychowaniu małego człowieka komunikacja ma ogromne znaczenie, jest istotnym 

elementem dobrego współżycia i właściwego wychowania, a często i jedynym sposobem 

przekazania i wpojenia właściwych norm i wartości. Funkcjonując na co dzień porozumiewamy 

się dosłownie wszystkim: tonem głosu, wyrazem twarzy, spojrzeniem, gestem, mową, 

milczeniem. W odniesieniu do ludzkiego porozumiewania się należy raczej mówić                                     

o komunikowaniu niż o rozmawianiu, gdyż sporo treści przekazujemy w sposób niewerbalny. 

Komunikacja jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania różnym problemom i konfliktom 

oraz ich rozwiązywania. 

W dobie postępującej techniki i wciąż przyspieszającym tempie życia coraz mniej czasu 

znajdujemy na rozmowę. Zaburzona jest zwłaszcza komunikacja dzieckiem a rodzicem,co jest 

odzwierciedleniem tego, w jaki sposób żyjemy i ile czasu poświęcamy rodzinie. 

 

Dobra rozmowa powinna być dialogiem, a to oznacza skupienie uwagi nie tylko na tym, co ja 

myślę i chcę powiedzieć, ale także na tym, co myśli i chce powiedzieć druga strona.                                   

W potocznym rozumieniu „komunikacja” to „przekazywanie swoich myśli” lub „sprawianie, 

że jest się rozumianym”. Często uważamy, że komunikacją jest to, co robimy my, i nie 

uwzględniamy przy tym zupełnie drugiej osoby – naszego słuchacza, bez którego komunikacja 

byłaby niemożliwa. Komunikacja nie zachodzi wówczas „pomiędzy”, lecz wewnątrz 

komunikującego (takie sytuacje często można zaobserwować w życiu). Komunikacja kształtuje 

charakter wzajemnych relacji, uważa się ją za najważniejszy czynnik w interakcjach 

międzyosobowych w rodzinie. Szczera i bezpośrednia komunikacja w rodzinie to najlepszy 

sposób na zapobieganie problemom i wyeliminowanie uzależnień. 

 

 

 

 

 



Skuteczne kontakty z otoczeniem 

 
Rodzice odgrywają istotną rolę w opanowaniu sprawności komunikacyjnych przez dziecko                               

i tym samym stają się odpowiedzialni za jego skuteczne kontakty z otoczeniem. Różnica 

między ogólną międzyludzką komunikacją a porozumiewaniem się w rodzinie polega na tym, 

że przed rodziną i jej problemami niestety nie da się uciec. Umiejętność komunikowania się 

jest istotna dla okazywania własnych uczuć, a przede wszystkim dla rozwiązywania problemów 

oraz zaistniałych konfliktów. Dzieci i rodzice usiłują wymazać z życia rodzinnego pewne 

tematy czy problemy, jednak one nie giną na skutek tego, że się o nich nie rozmawia, wręcz 

przeciw - nie – milczenie uruchamia fantazje i domysły podsuwające całkowicie irracjonalne 

uzasadnienia istniejącego stanu. 

Najlepszym sposobem na stworzenie bezkonfliktowej i kochającej się rodziny jest pozwolenie 

każdemu jej członkowi na swobodę mówienia o tym, co czuje, co widzi oraz czego pragnie. 

Niezwykle pomocne są przy tym takie działania, jak słuchanie siebie i sprawdzanie, czy 

wysyłany przez nadawcę komunikat werbalny jest jednoznaczny z niewerbalnym – co pomaga 

odebrać prawidłowo komunikat bez czytania w myślach i snucia domysłów, które są najczęściej 

nietrafne. 

 

Unikanie komunikowania jest formą komunikatu i jest sprzeczne z założeniami rodziny – 

tam, gdzie szukamy wzajemnego zrozumienia, optymalnych, ale nieznanych rozwiązań, 

wszędzie, gdzie chodzi o przezwyciężanie konfliktu, kryzysu, poszukiwanie i odnalezienie 

kompromisu – wprowadzenie wzorców prawdziwie partnerskiego komunikowania się jest 

podstawowym i koniecznym warunkiem powodzenia. Jednak część współczesnych rodziców 

uważa, że wystarczającym „partnerem” do rozmów dla ich dziecka jest komputer, Internet, 

dziś już rzadziej telewizor czy rozmowa z rówieśnikami. A dlaczego nie rodzic? Warunkiem 

rozmowy, pomagającym we wzajemnym porozumieniu się, jest partnerstwo.                                     

Jeśli w rozmowie z dzieckiem rodzic nie przyznaje tych samych praw i obowiązków sobie 

co dziecku, jego styl komunikowania się nie ma charakteru partnerskiego. 

 

Innym równie istotnym czynnikiem mającym wpływ na przebieg rozmowy jest otwartość oraz 

kontrolowanie jej przebiegu. Według Stanisława Górskiego, nie zrozumiesz drugiej osoby, 

jeżeli nie poznasz i nie zrozumiesz samego siebie! 

Umiejętność skutecznego porozumiewania się musi być kształcona każdego dnia m.in. poprzez 

konstruktywne problemów komunikacyjnych i dzięki wypracowanej płynnej komunikacji jej 

członków. 

 

Dobremu porozumieniu się sprzyja otwarta komunikacja interpersonalna, życie rodzinne jest 

bowiem często skomplikowane, pełne problemów, niezależnie od tego uwikłań i powiązań. 

Jeśli nie uświadomimy sobie, że kontrola wszystkich powiązań nie jest możliwa, w rozmowie 

będziemy czuć względem siebie zakłopotanie i skrępowanie. 

Najwcześniejsze lata życia i zdobyte w tym czasie doświadczenia mają istotny wpływ na 

późniejsze funkcjonowanie w kontaktach z otoczeniem. Kontakty z najbliższymi osobami                   

z rodziny, zwłaszcza podczas rozmów, odgrywają istotną rolę w kształtowaniu osobowości 

człowieka. Rozsądna, czujna, konsekwentna i wymagająca, a jednocześnie wyrozumiała miłość 

i czas na rozmowę z dzieckiem – to podstawowe warunki jego prawidłowego rozwoju. Obok 

miłości i zrozumienia, akceptacja ze strony najbliższych jest jedną z podstawowych potrzeb 

każdego człowieka (zwłaszcza dziecka), otwiera bramę do zdrowych relacji w rodzinie. 

 

 



Warunkiem rozmowy, pomagającym we wzajemnym porozumieniu się, jest 

partnerstwo. 

Jeśli w rozmowie z dzieckiem rodzic nie przyznaje tych samych praw i obowiązków sobie 

co dziecku, jego styl komunikowania się nie ma charakteru partnerskiego. 
 

Niezależnie od tego, czy komunikacja jest spójna, czy nie, proces komunikacji w rodzinie 

między dzieckiem i rodzicem będzie trwał, ponieważ każdy nadaje i odbiera komunikaty. Jeżeli 

komunikacja jest niespójna, zachowujemy się nieadekwatnie i chaotycznie, w wypadku 

komunikacji spójnej natomiast nasze działania są na ogół twórcze i odpowiednie do zaistniałej 

sytuacji. Na skuteczny przebieg komunikacji mają wpływ jeszcze dwa czynniki: 

przezroczystość – osobowość autentyczna oraz empatia – umiejętność współodczuwania, 

podejmowania wysiłku, by zrozumieć świat przeżyć drugiego człowieka (ze względu na 

różnicę wieku jest to trudne zadanie, ale konieczne do utrzymania prawidłowych relacji rodzice 

–dziecko). Aby widzieć – wystarczą oczy, aby wczuwać się i rozumieć – trzeba kochać. 

Wypowiedzi dziecka podczas rozmowy bądź monologu, uzupełnione wynikami obserwacji 

jego zachowania, ułatwiają wnikliwe poznanie dzieci, kierowanie właściwym rozwojem, stają 

się podstawą bliskiego kontaktu tak bardzo potrzebnego i rodzicom, i dzieciom. 

 

Rozmowa okazją do poznania dziecka 
 

 

Pojęcie rozmowy jest równoznaczne, a niekiedy mylone z pojęciem dialogu. Rozmowa rodzica 

z dzieckiem, traktowana jako bliski kontakt psychiczny, wymiana myśli, przekonań, 

doświadczeń, jest okazją do poznania dziecka, jednym ze źródeł wiedzy o nim. Każda taka 

rozmowa zawiera pierwiastki: psychologiczny i pedagogiczny, poznawczy i wychowawczy. 

Współczesnym rodzinom brakuje czasu na rozmowy z dziećmi. Różne sprawy do załatwienia, 

prace, obowiązki są ważniejsze od wzajemnej komunikacji, a nasze dzieci najbardziej nas 

potrzebują, kiedy chcą porozmawiać, podyskutować, o coś zapytać, i to właśnie w wieku 

wczesnoszkolnym. 

 

Czasem przeszkodą w komunikacji jest brak chęci, nastroju, a przecież nie tylko dzieci poprzez 

rozmowę uczą się od nas, również my, rodzice, uczymy się od, pogłębiając  i wzbogacając swe 

życiowe, niekiedy ubogie doświadczenie. 

Wychowując do dorosłości, posługujemy się językiem i mową danej społeczności, są to 

narzędzia ogólnodostępne bądź też nazywane formami zachowań składających się na czynności 

porozumiewania się. Dobrego komunikowania uczymy się zazwyczaj przez całe życie. 

 

Jak widać z moich rozważań proces porozumiewania się jest tak skomplikowany, sam człowiek 

i relacje międzyludzkie. Tak więc często komunikacja, będąca efektem spotkania z drugim 

człowiekiem, jest bardzo trudna, potrafimy bowiem zaskakiwać, ranić, niepokoić, zwłaszcza w 

kontaktach z osobami nieznajomymi, o odmiennym sposobie patrzenia na siebie                                    

i świat, innymi aspiracjami, nadziejami oraz potrzebami ,o innym doświadczeniu postrzeganiu 

świata. 

 

W pedagogice komunikowanie to relacje interpersonalne, jednak specyficzne, gdyż dotyczące 

nauczyciela i ucznia, co wcale nie wyklucza, że nauczycielem może być rodzic.                           

Wiedza przekazywana jest za pomocą sygnałów, a sygnałem jest każde zachowanie, które 

zostało zauważone przez drugą osobę. Dzieci komunikują z dorosłymi przez naśladownictwo, 

a dorośli albo odtwarzają i powielają sposoby komunikowania, których nauczyli się w swym 

domu rodzinnym, albo zmieniają styl komunikowania i uwalniają się od uwarunkowań czy 



nawyków z przeszłości, próbując wcielić w życie nowe sposoby. Efekty zadowalające daje 

przebywanie wśród osób, które komunikują w sposób otwarty, pogodny i serdeczny.                                   

Tak powinno być również w rodzinie, warto bowiem zachowywać to, co było dobre                          

w sposobie komunikowania, jakiego wyuczyliśmy się w domu rodzinnym, oraz modyfikować 

to, co przeszkadza nam w harmonijnej komunikacji tu i teraz. 

 

Językowy obraz świata 
 

W mojej pracy bardzo ważną funkcję pełni rozmowa, a co za tym idzie – kod językowy, jakim 

dziecko porozumiewa się ze swymi rodzicami. Niewłaściwe zachowanie dziecka, będące 

skutkiem wadliwego oddziaływania ze strony rodziców, powoduje, że popełniają oni coraz 

więcej nowych błędów, prowadzących do poważnych trudności wychowawczych. 

Niezwykle ważny jest również sposób konwersacji, mający wpływ na kształtowanie się 

osobowości, wartości, którymi dziecko będzie się kierowało w przyszłości. 

 

Według niektórych badaczy, wspólną płaszczyzną komunikowania się pokoleń w rodzinie jest 

tzw. mowa potoczna, w której ramach realizuje się większość naszych zachowań językowych. 

Język, którym posługują się rodzice na co dzień, ma niebanalny wpływ na rozwój dziecka.                            

W sposobie wysławiania się człowieka zawiera się wiele informacji o nim, o jego                                

i rozumieniu świata. 

 

Jak wykazałam wcześniej, dziecko uczy się poprzez naśladownictwo, obserwując na co dzień 

rodziców i ich sposób myślenia, który przejawia się w ich sposobie wysławiania. Dowodzi to, 

jak ważny jest kontakt werbalny między rodzicem a dzieckiem. Jeżeli odbiorca w wyniku 

interpretacji dochodzi do odkrycia intencji nadawcy, można założyć, iż taka konwersacja jest 

udana. Tak odczuwa również dziecko po rozmowie ze swym rodzicem czy nauczycielem. 

 

W wielu rodzinach panuje zasada, że dziecko ma się odzywać, gdy jest o to poproszone, dziecko 

ma być widziane, a nie słyszane, dziecko ma być posłuszne każdemu dorosłemu bez zadawania 

pytań, ponieważ pytanie się jest aktem nieposłuszeństwa. W związku z tym, że następują tak 

wielkie przeobrażenia kulturowe w sposobie patrzenia na świat, na rodzinę, na wartości, 

zmienia się również sposób wychowywania dzieci w XXI wieku. W tych trudnych dla rodziców 

czasach dziecko jest równoprawnym członkiem rodziny, rodzice nie obwieszczają mu 

bezdyskusyjnie swojej woli, ale rozmawiają z nim o jego problemach. 

 

 

Dzieci komunikują się z dorosłymi przez naśladownictwo, a dorośli albo odtwarzają                              

i powielają sposoby komunikowania, których nauczyli się w swym domu rodzinnym, albo 

zmieniają styl komunikowania i uwalniają się od uwarunkowań czy nawyków                                          

z przeszłości, próbując wcielić w życie nowe sposoby. 

 

 

Dialog jest wielką sztuką. W dobrym dialogu ważną rolę, obok miłości i zaufania, odgrywają 

trzy czynniki: akceptacja, empatia i autentyczność. Dzięki rozmowie dziecko jest bliżej 

rodziców, rozmowa bowiem spełnia nie tylko funkcję czynnika wspomagającego, ale                           

i budującego bliskość, a przede wszystkim jest także narzędziem wychowawczym. 

Rozmowa jest ważna nie tylko wówczas, kiedy służy przekazaniu jakichś informacji, ale 

również wtedy, kiedy przeradza się w burzliwe negocjacje czy konstruktywną kłótnię. Moim 

zdaniem każda forma bycia razem powinna służyć rozwojowi więzi między członkami danej 



rodziny. Pamiętajmy, że dzieci najchętniej wsłuchują się w słowa tych, którzy najbardziej je 

kochają i szanują, a nasze komunikowanie się polega na wyrażaniu swoich idei i wartości. 

 

Warto zatem przyjrzeć się krytycznie naszemu komunikowaniu się z dziećmi, bo bycie 

rodzicem to nie tylko radość czerpana z każdego dnia spędzonego z dzieckiem, ale także ciężka 

praca związana z wychowaniem młodego człowieka. Najlepszą i najskuteczniejszą metodą 

wypełniania tych wszystkich obowiązków jest rozmowa, która do łatwych nie należy. 

Rozmawiając z dorosłymi, dzieci wypowiadają się chętnie i szczerze, dopóki dorosły ich do 

tego nie zrazi. 

 

Szczególnie trudno jest prowdzić rozmowę z dziećmi mającymi zaburzenia logopedyczne – 

rozmowa taka często przechodzi w paplaninę; tolerujemy ją jako jedno z ćwiczeń narządów 

mowy, a eliminujemy stopniowo w miarę rozwoju dziecka, nie dopuszczając m.in. do 

gadulstwa. Ale nie na tym rzecz polega, aby zwracać uwagę, ale żeby zachęcać, choć rady            

i wskazówki są cenne. Rodzice powinni, a raczej muszą, codziennie znaleźć czas na choćby 

krótką rozmowę z dzieckiem; winna ona być rzeczowa, przebiegać w kulturalnej formie,                    

z zachowaniem wzajemnej życzliwości i serdeczności, z akcentem humorystycznym 

– zależnie od tematu. Każdy zaproponowany przez dziecko temat – chociażby najbardziej 

wstydliwy czy błahy – musi być przez rodziców podjęty i wyjaśniony w mądrej rozmowie, 

na poziomie dostosowanym do stopnia rozwoju dziecka. Należy zatem podsuwać różne tematy 

do rozmowy, nie tylko dla zachęty, ale również ze względu na aspekt wychowawczy                         

i poznawczy. 

Pożądane jest, aby temat rozmowy wynikł w sposób naturalny z określonej sytuacji lub 

bezpośrednio z zainteresowań dziecka. 

 

Środowiskowe uwarunkowania agresywności mogą wynikać m.in. z zaburzonych kontaktów 

między rodzicami a dziećmi. W rodzinach, zwłaszcza patologicznych, podczas dialogu 

swobodna rozmowa niekiedy zostaje zastąpiona tzw. przesłuchiwaniem, a to zniechęca dzieci 

do wypowiadania się i otwierania rodzicami. Z dialogu wychodzi wtedy monolog. Takie 

dziecko traci zaufanie swego rozmówcy. Inaczej jest, gdy rozmowa przeradza się  w dyskusję 

i prezentację poglądów, bez upartego obstawania dorosłego przy swoim zdaniu i narzucania 

swoich racji. Tak prowadzona rozmowa budzi zainteresowanie dziecka, pomaga                                           

w samowychowaniu, wdraża do refleksji. 

 

Mądry dialog w rodzinie 
 

Wzorem dla formującego się języka dziecka jest, był i będzie język rodzicielski. Pilnujmy więc, 

by nie przechodził on w pełen zdrobnień szczebiot. Tak być nie powinno nawet wówczas, gdy 

dzieci są małe. Tylko rzeczowa i poprawna mowa uczy dziecko formułowania logicznych myśli 

i bogaci zasób jego słownictwa. Niejasne i wybełkotane polecenia i wymówki rodziców 

znajdują odzwierciedlenie w niedbałej i mało komunikatywnej mowie dziecka. 

Niedopuszczalne są również przekleństwa rodziców, są one bowiem wyrazem lekceważenia 

ludzkich wartości. 

 

Nie ma słów pedagogicznie obojętnych, każde słowo skierowane do dziecka ma swój rezonans 

wychowawczy. Mądry dialog w rodzinie polega na uczeniu się kontaktu z twardą 

rzeczywistością i na coraz lepszym rozumieniu przez danego człowieka zarówno samego 

siebie, jak i otaczającego go świata. Owoce dialogu nie zależą oczywiście jedynie od techniki 

prowadzenia rozmowy, równie ważne jest słuchanie drugiego, ponieważ dialog nie powinien 

ograniczać się jedynie do prezentacji własnych idei czy poglądów. 



 

Wielu rodziców uwierzyło w mit, że nie istnieje żadna rzeczywistość, i w związku z tym żadna 

prawda, lecz wyłącznie subiektywne przekonania poszczególnych ludzi. Takie stwierdzenie 

jest błędne. Komunikacja rodzinna ma polegać na rozmawianiu z dzieckiem, a nie tylko na 

mówieniu do niego – a to wielka różnica. Powinna wynikać z potrzeby serca, a nie z obowiązku. 

Ważne jest także poczucie odpowiedzialności, tęsknota, zwłaszcza w dzisiejszych czasach 

ciągłej nieobecności rodziców. 

Rozmowa dziecka z rodzicem powinna się odbywać w klimacie bezpieczeństwa, dyskrecji, 

życzliwości i cierpliwości ,jakby to była rozmowa przyjaciół, a nie wrogów. Odnoszenie się do 

siebie z serdeczną miłością i troską, posługiwanie się językiem miłości, bez ataków agresji czy 

ironii, bez kłamstwa i manipulacji – oto dewiza kochającej się i rozumiejącej rodziny. 

Rozmowy między rodzicami a dziećmi to naturalna konsekwencja ich wzajemnej miłości, 

a komunikacja jest takim „wychowywaniem przez słowo i przykład”. Istotą takiej komunikacji 

jest fascynowanie dzieci życiem w prawdzie, wolności i miłości, bez uprzedzeń. 

 

Na komunikację w rodzinie negatywny wpływ mają bariery komunikacyjne, tj.: 

przezywanie, stawianie diagnozy, osądzanie, chwalenie połączone z oceną, dawanie 

gotowych rozwiązań, rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, doradzanie, zadawanie 

niewłaściwych pytań, unikanie zaangażowania w sprawy drugiego człowieka poprzez 

odwracanie uwagi, uspokajanie, logiczne argumentowanie. 

 

Jedną z typowych barier istniejących w komunikacji w rodzinie jest posługiwanie się 

sprzecznymi znaczeniami tego samego słowa, wówczas mowa staje się źródłem 

nieporozumień. Błędna forma komunikacji, na przykład komunikacja ironizująca, szydercza,                    

z elementami agresji i wyśmiewania – to bariera druga, bariera trzecia zaś wynika                                         

z odmiennej interpretacji przyczyn i skutków danej sytuacji. Bariera czwarta to tzw. 

komunikacja paradoksalna, czyli taki sposób komunikowania, w którym ukryta jest jakaś 

sprzeczność. Istnieje jeszcze tzw. komunikacja równoległa, która oznacza, że rozmawiające ze 

sobą osoby nie słuchają siebie nawzajem. Taki stan rzeczy podczas komunikacji dziecko – 

rodzic nie powinien istnieć. 

 

Na komunikację w rodzinie negatywny wpływ mają bariery komunikacyjne ,tj.: przezywanie, 

stawianie diagnozy ,osądzanie, chwalenie połączone z oceną, dawanie gotowych rozwiązań, 

rozkazywanie, grożenie, moralizowanie, doradzanie, zadawanie niewłaściwych pytań, unikanie 

zaangażowania w sprawy drugiego człowieka poprzez odwracanie uwagi, uspokajanie, 

logiczne argumentowanie. To wszystko blokuje rozmowę między członkami rodziny oraz 

obniża samoocenę, stanowiąc barierę komunikacyjną w procesie wychowania. Według mnie, 

wynika to między innymi z różnicy poglądów, wieku i ról w rodzinie. Młody człowiek często 

bowiem ma odmienne zdanie, sprzeczne z oczekiwaniami rodziców pomysły na świat. Reakcje 

rodziców są skrajne: albo pobłażliwe tolerowanie błędów, albo krzyki, moralizowanie                                  

i straszenie. W rozmowach współczesnej rodziny brakuje też nawiązywania do codziennych 

wydarzeń – tych prostych, rozpatrywanych w kategoriach dobra i zła, prawdy i miłości. 

 

Wychowywać przez mądre komunikowanie to po pierwsze komunikować wychowankowi, że 

jest kochany, po drugie zachęcać do działań i zadań, jakie stawia przed nim życie (ale nie 

według wskazówek i rad rodziców), i po trzecie – uczyć komunikować. Dziecko nabywa 

zdolności do coraz dojrzalszego komunikowania z innymi ludźmi w domu, w przedszkolu czy 

szkole, w grupie rówieśniczej. Ważna tu jest empatia, czyli zdolność trafnego wczuwania się 

w niepowtarzalny świat rozmówcy, psychiczne wejście” do wnętrza drugiego człowieka. 

 



Rozmowy z dziećmi nie należą do łatwych, zwłaszcza z dziećmi małymi oraz z tymi, które 

wkraczają w okres dojrzewania. Mądrość rodziców polega na dobieraniu takich argumentów, 

by przez rozmowę uczyć dziecko kochać, mówić i słuchać, myśleć i działać. Warto rozmawiać 

o tym i w taki właśnie sposób od wczesnego dzieciństwa. Na ogół gdy dziecko rozpoczyna 

rozmowę, to dotyczy ona najczęściej szkoły lub przedszkola oraz tematów związanych                                 

z życiem codziennym. Szczególnie dzieci w wieku wczesnoszkolnym lubią rozmawiać                               

o swoich problemach, dzielić się nimi, prosić o radę. Dzięki dobrej komunikacji 

każdy w rodzinie może się czuć wartościową osobą i ma możliwość zaspokojenia swoich 

potrzeb, gdyż potrafi je komunikować, potrafi o nich mówić i – co najważniejsze – jest otwarte 

na informację zwrotną. W czasach, w których przyszło nam żyć, dzieci coraz częściej 

„komunikują się” z telewizją, Internetem, grami komputerowymi, a nie z rodzicami, ponieważ 

ci większość czasu spędzają poza domem; ale nawet kiedy są w domu, komunikacja                          

w rodzinie nie wygląda tak, jak powinna. Dialog zatem jest rzadkością, a przecież jest 

najważniejszym elementem wychowania, które dokonuje się przez pozytywne więzi 

i wartości w rodzinie: miłość, zaufanie, bezpieczeństwo, prawdomówność, otwartość. 

 

Istotnym warunkiem dialogu wychowawczego jest znalezienie czasu i okazywanie 

bezinteresownej miłości – przez dzieci uczą się sztuki życia. Dialog powinien być oparty nie 

na zakazach i nakazach, ale na wspólnym z dzieckiem różnych postaw i ich naturalnych, 

niekiedy nieprzewidzianych, konsekwencji. Z punktu widzenia rodzica, uważne słuchanie 

dziecka polega na tym, że się go nie poprawia, nie prawi mu się kazań, nie grozi. 

 

Słuchając aktywnie, nie udzielamy rad, pozwalamy osobie mówiącej na samodzielne 

znalezienie rozwiązania dla jej problemów. Taki styl słuchacza powinien obowiązywać 

podczas rozmowy rodziców z dziećmi. Dobry słuchacz nie tylko utrzymuje kontakt wzrokowy 

ze swoim rozmówcą, ale również okazuje zainteresowanie i zachęca do kontynuowania 

wypowiedzi, konwersuje i z uwagą zadaje pytania. Stosowanie się do tych zasad z wyczuciem 

sprawia, że rozmówca czuje się zaproszony do wyrażenia swojej opinii czy uczuć podczas 

wypowiedzi. 

 

Klucz do budowania dojrzałych relacji 
 

Współcześni rodzice są ostatnim pokoleniem tych, którzy słuchali własnych rodziców,                             

i pierwszym, które słucha własnych dzieci. Z obserwacji rodzinnych konwersacji wynika, że 

sytuacja, kiedy rodzice słuchają własnych dzieci, nie jest dobra, i na ogół najbardziej tracą na 

tym dzieci. Jak pisałam wcześniej, rodzice słuchający z miłością swoich dzieci, dyskretni                        

i mądrzy doradcy, przyciągają dzieci i zachęcają do ponownej rozmowy. Umiejętność 

właściwego słuchania to klucz do budowania relacji dojrzałych, w których więcej będzie 

poczucia bezpieczeństwa i wzajemnej życzliwości. 

 

Przywrócenie właściwej rangi takim wartościom jak prawda, sprawiedliwość czy tolerancja jest 

fundamentem twórczego dialogu współczesnych pokoleń i szansą na prawidłowe wychowanie. 

Kluczem do wychowania jest zatem wzajemne słuchanie i rozumienie się nawzajem. Brak 

komunikacji powoduje zmniejszenie szans na porozumienie się, które przecież jest 

fundamentem rodziny. Przemyślana i mądra rozmowa to również wymiana emocji, 

konstruktywna różnica zdań czy poglądów i ciągłe negocjacje, a nie tylko informacja. Każda 

osoba w rodzinie (zwłaszcza dziecko) powinna być zdolna do wyrażania jasno i spójnie tego, 

co słyszy, czuje, widzi i myśli, powinna też poddawać krytyce i samoocenie zwłaszcza swoją 

osobę. 

 



Najważniejsze, aby rodzice wpoili dziecku otwartość, by mogło mówić, kierując się emocjami. 

Właściwie pokierowana ciekawość poznawcza dziecka może zaprocentować w przyszłości. 

Dialog, wzajemna komunikacja oparta na szacunku, życzliwości, zrozumieniu i zaufaniu 

stworzą znakomity fundament wychowania dziecka w poczuciu bezpieczeństwa i własnej 

wartości. Człowiek jest sam dla siebie i dla innych ludzi tajemnicą, której nigdy nie 

zrozumiemy do końca, bo tego fenomenu zbadać nie sposób. Jednak oprócz mówienia do dzieci 

potrzebna jest także umiejętność milczenia. Chodzi o milczenie, które jest skutkiem zdumienia 

i zamyślenia nad tajemnicą człowieka i jego życia, a nie o milczenie, które jest przyczyną lęku 

przed kontaktowaniem się z innymi ludźmi. Im więcej dziecko wie o rodzicu  i o jego tajemnicy, 

tym mniej mówi i tym rzadziej osądza. Jak wynika z obserwacji i badań, znacznie więcej trzeba 

wiedzieć, aby milczeć, niż aby mówić. 

I takie właśnie jest życie... 
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