Niezmiernie trudno dać krótkie, praktyczne i skondensowane rady jak wychowywać
dzieci. Z reguły spotykamy się publikacjami wycinkowo analizującymi problemy albo z
naukowymi opracowaniami. W ostatnich latach coraz częściej moŜemy spotkać ciekawe
ksiąŜki adresowane do rodziców i nauczycieli w których autorzy opisują w sposób bardzo
ciekawy i zrozumiały swoje doświadczenia pedagogiczne i wychowawcze. W jednej z
takich publikacji pt. „Czego potrzebują dzieci” autorka Mia Kellmer Pringle mające bogate
doświadczenie wychowawcze i pedagogiczne proponuje bardzo jednoznaczne,
nowoczesne, krótkie, a zatem warte prezentacji oraz propagowania.
„Dziesięć przykazań wychowania dzieci”.
1 OkaŜ twojemu dziecku trwałą, nieustającą miłość i opiekę – jest to tak waŜne dla jego
umysłowego i duchowego zdrowia, jak poŜywienie dla ciała.
2 Bądź hojny w poświęcaniu dziecku swojego czasu i okazywaniu mu twojego
zrozumienia – bawienie z dzieckiem lub czytanie na głos liczy się o wiele więcej niŜ
uporządkowane, funkcjonujące bez zakłóceń gospodarstwo domowe.
3 UmoŜliwiaj twojemu dziecku zdobywanie nowych doświadczeń i juŜ od pierwszych dni
jego Ŝycia „zanurz” je w mówionym języku – wzbogaca to jego duchowy rozwój.
4 Zachęcaj dziecko do zabawy w kaŜdej formie: w pojedynkę, z innymi dziećmi, do
badania świata, naśladowania, eksperymentowania, budowania, kreatywnego tworzenia.
5 Chwal częściej i głośniej wysiłki niŜ osiągnięcia.
6 Powierzaj dziecku stale rosnącą odpowiedzialność – podobnie jak inne umiejętności
trzeba je wciąŜ trenować.
7 Pamiętaj o tym, Ŝe kaŜde dziecko jest wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju – sposób, w
jaki traktujesz jedno i który jest dla niego zupełnie w porządku, dla drugiego moŜe być
niewłaściwy.
8 Pokazuj swoją dezaprobatę i niezadowolenie w taki sposób, który nie będzie oznaczał
dla wieku, osobowości i rozumienia dziecka zbyt wygórowanych wymagań.
9 Nigdy nie uŜywaj groźby pozbawienia dziecka miłości albo Ŝe je komuś oddasz. MoŜesz
odrzucać i nie akceptować jego zachowania, ale nie pozwól nigdy, aby zrodziło się w nim
podejrzenie, Ŝe moŜesz odrzucać jego osobę.
10 Nie oczekuj wdzięczności. Twoje dziecko nie prosiło się, Ŝeby przyjść na świat – to
była twoja decyzja.
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