
            Odpowiedzialność  

 

 

Odpowiedzialność jest ważną umiejętnością życiową, w którą każde dziecko powinno być 

odpowiednio wyposażone. Odpowiedzialność dodaje koloru do świata dziecka. Jako rodzic, 

powinieneś zacząć uczyć swoje dziecko odpowiedzialności?  

 

W celu nauczania małych dzieci odpowiedzialności bardzo ważną rzeczą, którą trzeba znać  

i rozumieć to podstawowe elementy i znaczenie tego terminu. Odpowiedzialność jest o bycie 

odpowiedzialnym za działania, które każdy z nas popełnił. Wiele osób stosunkowo łatwo 

przechodzi przez życie wymyślając wymówki i obwiniania innych za rzeczy, których 

doświadczają, myślą i czują. Jednakże osoba, która jest odpowiedzialna rozumie, że jest 

odpowiedzialna za to, co robi, myśli i czuje. Odpowiedzialność jest o zdobyciu i utrzymaniu 

kontroli nad sytuacją i doświadczeniem w naszym życiu. Bycie odpowiedzialnym idzie  

w parze z sukcesem i szczęściem. 

Daj.przykład 

 

Pierwszym sposobem nauczenia dziecka odpowiedzialności jest pokazanie mu dobrego 

przykładu. Wielu z was na pewno zastanawia się, co to oznacza, prawda? Otóż znaczy to, że 

w celu odpowiedniego nauczenia dziecka odpowiedzialności trzeba samemu być 

odpowiedzialnym. Jeśli będziesz osobą odpowiedzialną to Twoje dziecko nauczy się jej  

o wiele szybciej na Twoim przykładzie. Oznacza to bycie odpowiedzialnym dla siebie, swojej 

rodziny i dzieci oraz innych. Przyjęcie odpowiedzialności za samego siebie oznacza również 

radzenie sobie ze swoimi obowiązkami. 

Nauka na błędach 

Drugim sposobem nauczania małych dzieci odpowiedzialności jest pozostanie pozytywnym  

i efektywnym w każdej chwili. Dzięki wyposażeniu dzieci z wiedzę ogólną, ważne jest, aby 

wziąć odpowiedzialność, a następnie naleźć rozwiązanie problemów, z którymi mamy do 

czynienia w życiu, w sposób efektywny. To ty ustawiasz styl życia dziecka, który zapewni mu 



sukces przez całe jego życie. Błędy powinny być postrzegane, jako doświadczenie 

edukacyjne, a nie, jako coś negatywnego, za co dziecko będzie karane. Poprzez karanie 

dziecka, które popełniło błąd, hamujesz jego wzrost i rozwój zarówno mentalnie jak  

i emocjonalnie. Poprzez uczenie małego dziecka, że błędy są nieuniknioną częścią naszego 

życia uczysz go odpowiedzialności. 

Optymizm i podejmowanie nowych wyzwań 

Odpowiedzialność obejmuje szeroki wachlarz dziedzin. Obszary te obejmują nasze ciało 

fizyczne, mentalne zdrowie, samopoczucie, nasze interakcje społeczne, nasze finanse 

osobiste, nasze życie zawodowe, nasze prace… wszystko! Odpowiedzialność oznacza 

przejęcie kontroli nad tymi obszarami i zapewnienie, że wszystko jest pod kontrolą. Wymaga 

to znajomości odróżnienia dobra od zła, oraz nie pozwalania, aby proste błędy, stanęły nam 

na drodze do naszego szczęścia, naszego samopoczucia i naszych sukcesów w życiu. 

Odpowiedzialność składa się z optymizmu, nauki na błędach oraz stałemu zdobywaniu 

doświadczenia w różnych aspektach życia. Jeśli poświęcisz trochę czasu, aby nauczyć 

dziecko tej bardzo ważnej lekcji, możesz być pewna, że odniesiesz sukces w nauczeniu 

odpowiedzialności. 

 


