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Miedzy nauczycielami a uczniami. miedzy doroslymi a niedoroslymi jeszcze

czlonkami spoleczenstwa, ... ogólnie rzecz biorac pomiedzy osobami wychowuja-

cymi a wychowywanymi. Owa przestrzen "pomiedzy" najczesciej wypelniona jest

slowami. zdaniami, wykrzyknikami, rozkazami oraz nastepujacymi po nich emo-

cjami. Warto zadac sobie pytanie o to. jaka jest jakosc owych zdan i wykrzykników

w toku zwyklego codziennego zycia? Pytanie to powinny zadac sobie te osoby,

które nie tylko posiadaja codzienny (profesjonalny. badz tez nieprofesjonalny) kon-

takt z dziecmi. lecz przede wszystkim te osoby, którym zalezy na poprawieniu

efektywnosci porozumiewania sie oraz odkryciu satysfakcji plynacej z kontaktów

pomiedzy doroslymi a dziecmi. Z wielkim przerazeniem oraz poglebiajaca sie wraz

z czasem niemoca obserwujemy, ze jako rodzice przestalismy mówic. a zaczelismy

krzyczec; jako profesjonalni wychowawcy nie potrafimy dogadac sie z dziecmi;

natomiast jeszcze jako studenci, przygotowywani teoretycznie do przyszlej pracy

z nimi, stajemy przerazeni i bezsilni w grupie dzieci z którymi po prostu nie umiemy

rozmawiac. Dzieci, prawie codziennie. doprowadzaja nas do pasji swoimi humorami,

jak nam sie wydaje smiesznymi obawami oraz nieznosnym zachowaniem. Jak za-
zwyczaj reaguja dorosli? ...Znamy to nader dobrze z autopsji: krzyk. bezowocne

tlumaczenie, zlosc, az w koncu grozby. Zazwyczaj zwykla blahostka przeradza sie

w calymi dniami trwajacy konflikt, nad którym ciazy zlowrózbna i zlosliwa atmo-
sfera.

Jakie jest wyjscie z tak klopotliwej sytuacji? Jakze czesto zdarza sie, ze przy-

zwyczajamy sie do pracy, której nie znosimy. Natomiast jako rodzice, z czasem
coraz bardziej znerwicowani modlimy sie, zeby nasze kochane pociechy jak naj-

szybciej dorosly. Wierzymy. ze metody wychowawcze przez nas obrane sa najlepsze

sposród wielu pozostalych, a celu do którego zmierzamy nie da sie osiagnac droga

pokojowego porozumienia i wspólpracy.

Wychodzac naprzeciw utartym stereotypom, Ginott dostarcza nam w swojej
ksiazce wielu dowodów na to, ze w rzeczywistosci nie rodzimy sie ani dobrymi

rodzicami, ani tym bardziej dobrymi wychowawcami. TEGO PO PROSTU TRZE-
BA SIE NAUCZYC! A jest od kogo.
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Jak dowiadujemy sie ze wstepu, Haim G. Ginott jest doktorem nauk psy-

chologicznych - specjalista w dziedzinie psychologii dzieciecej i mlodziezowej,

który zajmowal sie wiele lat psychoterapia oraz poradnictwem rodzinnym (grupo-

wym i indywidualnym). Wydane w latach szescdziesiatych dwie ksiazki tegoz autora

"zapoczatkowaly nowa ere w wychowaniu i komunikowaniu sie miedzy rodzicami

a dziecmi. Za fundamentalne elementy stworzonego przez siebie systemu wycho-

wania, dr Ginott uznal: zrozumienie sposobu myslenia dziecka, wzajemny, niekla-

many szacunek obu stron oraz porozumiewanie sie jasnym, prostym i nienapastli-

wym jezykiem" (Ginott, 1998: wstep). Metoda komunikacji miedzy rodzicami i

dziecmi, opracowana przez Ginotta, wskazuje rodzicom oraz wszystkim doroslym

majacym codzienny kontakt z nimi sposób efektywnego oraz "humanitarnego" poro-

zumiewania sie, bez stosowania grózb, nakazów oraz jakiegokolwiek innego rodzaju

przemocy, do której tak przywyklismy zarówno MY rodzice, jak i MY dorosli.

Czym w istocie jest ów ginettowski system wychowania i czy faktycznie mozna

go nazwac systemem wychowania? Jak podaje slownik pedagogiczny (Okon, 1992),

aby pewien zespól pogladów i praktyk mógl byc uznany za system wychowawczy,

musi on przedstawiac nie tylko metody wychowawcze, ale równiez i cele do których

one zmierzaja. Miedzy rodzicami a dziecmi Ginotta stanowi z pewnoscia zreczny

poradnik metodyczny, niemniej czytelnik na prózno moze poszukiwac jasno sfor-

mulowanych celów wychowania. Ksiazka w swej naj glebszej istocie koncentruje

sie na komunikacyjnym oraz emocjonalnym podlozu relacji pomiedzy rodzicami

oraz dziecmi. Mysle, ze zawezenie pola problemowego tylko do relacji rodzinnych

jest niewystarczajace, poniewaz metody doktora Ginotta moga byc z równie dobrym

powodzeniem stosowane w kontaktach z ludzmi doroslymi, jak i przez wszystkich

doroslych, majacych kontakt z dziecmi, a w szczególnosci przez osoby pracujace

z nimi, w tym (przyszlych) pedagogów.

Poza pewna analiza teoretyczna zasad komunikacji dziecko-dorosly, pozycja

ta zawiera cala mase znacznie bardziej wyeksponowanych przykladów, a wlasciwie

dialogów ukazujacych "ginettowsko poprawny" sposób komunikacji, dzieki temu

mozemy odebrac ja bardziej jako podrecznik do praktycznego zastosowania, niz

jako rozprawe naukowa.

Ginettowski system wychowania (?) jest przykladem oddzialywan pedagogi-

cznych, które jak mi sie wydaje, mozna by umiescic pomiedzy tzw. wychowaniem

tradycyjnym a nader liberalna antypedagogika. Oprócz Ginotta mozna wymienic
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tutaj znane na polskim rynku serie ksiazek A. Faber i E. Mazlish, uczennic Ginotta,

czy tez pozycje J.e. Dobsona. Wszystkie one stanowia podreczniki wychowania

dzieci, czesto sa wrecz zeszytami cwiczen (A. Faber, E. Mazlish). Mozna by dlugo

zastanawiac sie nad wartoscia naukowa publikacji wymienionych autorów, niemniej

mysle, ze nie tutaj lezy istota problemu. Ksiazki te nie powstawaly z mysIa o

naukowcach, powstaly one dla zrozpaczonych wychowawcza impotencja rodziców,

do których nie trafia naukowy belkot. Powstaly dla tych ludzi, którym lezy na

sercu dobre wychowanie dzieci, bedacych pod ich opieka. Poza tym sa one po

prostu uniwersalnymi zasadami komunikacji interpersonalnej. W tym wlasnie lezy

wartosc tych ksiazek.

Zasadniczym przeslaniem ksiazki jest ukazanie innej drogi bycia z dziecmi.

Ma ona polegac przede wszystkim na wzajemnym poszanowaniu, zrozumieniu

i respektowaniu intymnej przestrzeni dziecka. W pierwszym rozdziale Ginott zwraca

uwage czytelnika na ukryte znaczenia dzieciecych wypowiedzi, podajac przy tym

liczne przyklady sposobów ich rozkodowywania. Niewatpliwie wymaga to duzej

cierpliwosci oraz praktyki. Dla niektórych moze okazac sie dosc zaskakujace za-

checanie dziecka do jawnego wyrazania ambiwalencji uczuc. Odczuwa ja kazdy z

nas, jednakze od dziecka przekonywano nas, ze brata mozna tylko kochac i, ze

nienawisc, która czasami gleboko zywimy tak naprawde nie jest nienawiscia, lecz

miloscia. Drugi rozdzial uswiadamia nam, ze pochwaly moga czasami budzic na-

piecie i prowokowac niewlasciwe zachowanie dziecka. Dowiadujemy sie przy tym

jakimi zasadami powinnismy sie kierowac nie tylko chwalac, ale i krytykujac dziec-

ko. W nastepnym rozdziale Ginott instruuje czytelnika w jaki sposób powinien

unikac uparcie tkwiacych w nas, aczkolwiek niekorzystnych, metod postepowania

z dziecmi, takich jak: grozby, przekupstwo, obietnice, sarkazm oraz jak radzic

sobie z klamstwem, kradzieza i nieuczciwoscia dzieci. Rozdzial czwarty przedstawia

czytelnikowi zródla odpowiedzialnosci w procesie wychowawczym i z pewnoscia

nie upatruje ich w codziennym obowiazku wynoszenia smieci czy zmywaniu naczyn

po kazdym posilku. Autor nie pomija takze bardzo istotnej, tak dla dzieci, jak i
rodziców kwestii dyscypliny, czyli jasnego formulowania granic przyzwalania oraz

zakazywania. Rodzic jest tutaj zwolniony z roli policjanta - wymuszajacego, ale

i znienawidzonego. Dosc istotna kwestia w omawianej ksiazce jest wskazanie ro-

dzicom, w jaki sposób mozna pomóc dzieciom w radzeniu sobie z ich wlasnymi,

skadinad skomplikowanymi uczuciami (zloscia czy zazdroscia). W rozdziale ósmym
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Ginott zapoznaje czytelnika z róznorodnymi zródlami dzieciecych leków. Owo za-

poznanie nie ogranicza sie tylko i wylacznie do leków spowodowanych np. roz-

staniem, lecz zaglebia sie równiez w analize leku spowodowanego np. poczuciem

winy. Bardzo ciekawe informacje znajdziemy w rozdziale dotyczacym uswiado-

mienia seksualnego. Jako dosc kontrowersyjna odebralam tutaj sprawe identyfikacji

wlasnej plci przez dziecko. Ginott sugeruje. ze to dziewczynki sa przerazone gdy

odkryja brak penisa. natomiast chlopcy moga odczuc przerazenie jedynie wtedy,

gdy zaczna uswiadamiac sobie, ze dziewczynkom obcieto go za kare. Mozna by

zastanawiac sie dlaczego, zdaniem Ginotta, leki te nie przybieraja kierunku od-

wrotnego? Nowatorska dla mnie kwestia w tym rozdziale byly informacje dotyczace,

najczesciej nieswiadomego. procesu hamowania przez rodziców normalnego roz-

woju seksualnego i emocjonalnego dziecka. np. poprzez karanie klapsami. kiedy

to dziecko moze doswiadczyc pobudzenia seksualnego. Równiez interesujacymi

fragmentami ksiazki sa dwa ostatnie rozdzialy zwracajace uwage rodziców na sym-

ptomy wskazujace na to. kiedy dzieci lub, co wazniejsze. rodzice potrzebuja pomocy

specjalisty.

Mimo niewatpliwej wartosci pragmatycznej tej ksiazki, warto zasygnalizowac

kilka slów krytyki pod jej adresem. Rzecza, która uderzyla mnie juz od pierwszego

rozdzialu lektury, bylo uczynienie ze slowa, które w sposób przemyslany i niezwykle

precyzyjny wydobywa sie z ust rodzica. czarodziejskiego balsamu. który w kazdej

sytuacji przemienia wybuchajacy w dziecku gniew w milosc, strach w szczescie,

natomiast zlosc we wspomnienie o niej. Pytanie, jakie sie tutaj nasuwa brzmi, czy

rzeczywistosc moze byc az tak idealna? Poza tym, skoro nikt nie rodzi sie dobrym

wychowawca, ale dopiero sie nim staje - musi przestrzegac pewnych podstawowych

zasad komunikacji. Tutaj niezbednym okazuje sie spelnienie dwóch warunków:

a) wypowiedzi nie naruszaja szacunku do samego siebie ani dziecka, ani rodziców;

b) okazanie zrozumienia poprzedza rady i polecenia doroslego. Nie musze dodawac

jak wielkiego opanowania, jak wielkiej cierpliwosci oraz sily woli wymaga od

osoby doroslej wyrobienie w sobie takiego wlasnie nawyku reagowania. Spelnienie

owych warunków nastrecza szczególnych trudnosci w sytuacji, kiedy oboje rodzice

maja do czynienia ze swoim dzieckiem najczesciej po osmiogodzinnym, wyczer-

pujacym dniu pracy; natomiast tzw. wychowawcy profesjonalni pracuja w warun-

kach nie sprzyjajacych efektywnemu wychowaniu oraz na nisko platnych posadach.

Z pewnoscia bardziej podatnym podlozem. na którym "ginettowskie ziamo" ma
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szanse wyrosnac beda rodzime autorowi Stany Zjednoczone, niz polska posttrans-

formacyjna rzeczywistosc.

Zakladajac jednak, ze wychowawca znajdzie w sobie od czasu do czasu tyle

sily i podola metodzie ,.czarodziejskiego slowa" - czy zostanie wynagrodzony osiag-

nieciem celu, czy zazegna przeciazona narastajacym konfliktem sytuacje? Jestem

swiecie przekonana, ze tak wlasnie sie stanie - nieraz dzieki Ginottowi udalo mi

sie dokonac cudu z wlasnymi dziecmi - lecz niestety nie zawsze. Tutaj, jak mi

sie wydaje, istnieja dwie mozliwosci: albo, po pierwsze: popelnialam i nadal po-

pelniam nie znany mi dotad blad natury technicznej, np. nieodpowiednia intonacja

glosu; badz tez ginottowskie metody sa skuteczne tylko w niektórych sytuacjach.

Pomimo wrodzonemu tak mi, jak i kazdemu czlowiekowi przypisywaniu sukcesów

swojej wlasnej zaradnosci, natomiast doszukiwania sie przyczyn wlasnej porazki

u innych zródel, druga opcja wydaje mi sie bardziej prawdopodobna. Argumentujac

swoje stanowisko, pozwole sobie posluzyc sie przykladem zaczerpnietym z oma-

wianej ksiazki: "Maly Eric, lat 9, przyszedl do domu rozgniewany. Jego klasa

miala pojechac na piknik, ale tego dnia padal deszcz. (u.) Zwykle gdy chlopiec
wracal do domu rozzloszczony (...) spokój w domu mógl zapanowac dopiero wtedy,

gdy Eric polozyl sie spac. Tym razem matka postanowila zareagowac w nowy

sposób. "Z wielkim poszanowaniem oraz empatia zaczela potwierdzac rozczaro-
wanie chlopca. Po zaledwie dwukrotnej wymianie zdan typu: ,.Miales juz wszystko

przygotowane, a tu nagle ten paskudny deszcz", zlosc chlopca .....wyparowala i

przez reszte popoludnia Eric nie sprawial klopotów. Nie radzilabym czytelnikowi
bezwzglednego polegania na tej metodzie. Wydaje mi sie, ze autor pominal nie-

zwykle istotny, moim zdaniem, szczegól dotyczacy poziomu motywacji chlopca

do wyjazdu oraz sily jego oczekiwania na owo niewatpliwie kuszace wydarzenie.
Jezeli motywacja oraz sila oczekiwania chlopca na zdarzenie byly dosc niskie, to

mozemy faktycznie oczekiwac, ze metoda ,.przytakiwania" okaze sie calkiem sku-
teczna. Jednakze osmielam sie twierdzic, ze zlosc nie ,.wyparowalaby" tak latwo,

gdyby radosc z wyjazdu oraz oczekiwanie nan byly bardzo intensywne. Owo nie-
dociagniecie widoczne jest niestety w calym, niemalze dwustu stronicowym wy-
wodzie Ginotta.

Pomimo nadmienionych powyzej kwestii uwazam, ze ksiazka Ginotta jak i

pozostalych przedstawicieli nurtu (Faber, Mazlish) jest cennym podrecznikiem pra-
ktycznym dla wszystkich, nie tylko dla nieusatysfakcjonowanych wychowawców,
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lecz równiez, a moze przede wszystkim, dla studentów psychologii wychowawczej

i pedagogiki, którzy dopiero ucza sie sposobów ..bycia" z dziecmi.

Katarzyna Lubiewska


