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W rozwoju człowieka sfera uczuciowa jest niezmiernie delikatna i wymaga wielkiej 

troski oraz uwagi ze strony rodziców i wychowawców. Dojrzałość emocjonalna jest 

bardzo trudna do kształtowania przez programowe, planowe i rozumowe działanie. 

Obszar życia emocjonalnego człowieka od dawna jest przedmiotem badań 

psychologów, jednak na wiele pytań z tej dziedziny nie ma jeszcze odpowiedzi. 

Rozwój emocjonalno-społeczny jest spontaniczny. Dokonuje się on okazjonalnie w 

różnych sytuacjach naszego życia. Emocje i uczucia to przeżywanie stosunku do 

otoczenia oraz do samego siebie. Ustosunkowując się do świata nadajemy mu 

emocjonalne zabarwienie. Formowanie sfery emocjonalnej jest istotnym elementem 

wychowania. Emocje i uczucia pełnią bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Są 

jednym z podstawowych sposobów kontaktowania się z samym sobą oraz ze 

środowiskiem, motywują do działania i dodają energii. Doświadczony wychowawca 

wie, że sfera emocjonalna jest często przyczyną problemów związanych z 

funkcjonowaniem dzieci w szkle, takich jak: konflikty z rówieśnikami, agresja słowna 

i fizyczna, trudności adaptacyjne, dyscyplinarne, kłopoty w nauce.  

  

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem kształtującym życie uczuciowe  

"Bez pogodnego dzieciństwa całe życie jest potem kalekie." /J.Korczak /  

 Dom rodzinny to pierwsze, najważniejsze środowisko rodzinne odgrywające 

najistotniejszą rolę w rozwoju osobowości dziecka. Można powiedzieć, ze ten dom 

jest prognozą i nadzieją na szczęśliwy los. Inne poza rodzinne środowiska pojawiają 

się później, a trafiające do nich dziecko ma już ukształtowane zalążki osobowości. 

Dzieciństwo to okres tworzenia się zasadniczych umiejętności emocjonalnych. W tym 

czasie mózg rozwija złożone struktury w bardzo szybkim tempie, a co za tym idzie 

procesy uczenia się umiejętności emocjonalnych przebiegają dużo łatwiej niż w 

późniejszym okresie życia. W okresie dojrzewania umacniają się powiązania nerwowe 

oraz dojrzewają pola mózgu mające decydujące znaczenie dla sfery emocjonalnej. Na 

modelowanie tych połączeń istotny wpływ mają powtarzające się nabyte w 

dzieciństwie zwyczaje, które zostają utrwalone w podstawowych połączeniach 
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synaptycznych sieci nerwowej i później jest je trudno zmienić (M. A. Leopold "Życie 

rodzinne a kompetencje emocjonalne dziecka"). Biologiczne kompetencje 

emocjonalne wchodzą w interakcje z oddziaływaniem środowiska. Rozwój reakcji 

emocjonalnych zależy od otoczenia społecznego oraz od tego jak na to środowisko 

reagują inne osoby. Prawidłowe komunikaty przekazywane przez rodziców mają 

ogromny wpływ na kształtowanie trafnego wyrażania i odczytywania przekazów 

emocjonalnych. Jeżeli rodzice reagują nieprawidłowo, czy tez unikają lub zaprzeczają 

niektórym emocjom np. negatywnym, wówczas dzieci te mogą mieć zaburzone wzory 

emocjonalnego reagowania. W rodzinie rozgrywają się najważniejsze wydarzenia dla 

dziecka. Tu okazuje ono emocje, mówi o nich i je rozpoznaje. Rodzice powinni 

wykazać zainteresowanie i odpowiednio reagować na przejawy tak pozytywnych jak i 

negatywnych emocji swojego dziecka. Dorośli, aby uczyć emocji sami powinni się 

dobrze w nich orientować, powinni być dojrzali emocjonalnie. 

 Rodzice powinni umieć:                                            

- rozpoznawać doświadczane emocje;                                                                                               

- odróżniać emocje;                                                                                                                             

- mówić o emocjach i je opisywać;                                                                                                       

- odpowiadać na pytania dzieci dotyczące emocji;                                                                                         

- wyrażać i kontrolować emocje.  

Regulatorem społeczno-emocjonalnego rozwoju dziecka są emocje wyrażane przez 

rodziców. To rodzice pokazują, jaka jest wartość i intensywność danych doświadczeń 

oraz jak można modelować swoje przeżycia o charakterze emocjonalnym stosownie 

do sytuacji. Dzieci lepiej rozumieją emocje wówczas, gdy ich rodzice wyrażają je 

przejrzyście ucząc jednocześnie jak i kiedy ujawniać oraz regulować swoje emocje. 

Ponadto dzieci emocjonalnych i ekspresyjnych rodziców charakteryzują się swobodą 

w wyrażaniu swoich emocji, a także lepszą komunikacją emocjonalną.  

Istotną sprawą w kształtowaniu życia uczuciowego jest styl wychowawczy 

rodziców.  
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Styl permisywny - to stawianie dziecku niewielu wymagań. Wychowanie to 

charakteryzuje się wrażliwością, skoncentrowaniem się na dziecku i jego akceptacją, 

oraz brakiem stawiania wymagań i brakiem kontroli. 

Styl zaniedbujący - to wychowanie niewymagające, niekontrolujące, niewrażliwe, 

skoncentrowane na rodzicu.  

Styl autorytarny - polega na kontrolowaniu zachowań i postaw dzieci tak, by 

odpowiadały one surowym zasadom. Wychowanie to jest odrzucające, niewrażliwe, 

wymagające, kontrolujące, skoncentrowane na rodzicu. 

Styl autorytatywny - kieruje aktywnością dzieci przez ustalanie reguł i standardów z 

jednoczesnym dyskutowaniem na ten temat oraz uzasadnianiem swoich decyzji. 

Wychowanie to jest akceptujące, wrażliwe, skoncentrowane na dziecku, ale jest ono 

jednocześnie wymagające, kontrolujące i konsekwentne.  

Styl autorytatywny jest najkorzystniejszym wychowawczym wzorem.  

Pozostałe style wychowania (permisywny, zaniedbujący, autorytarny) wpływają u 

dzieci na:  

- nieufność; 

 - nieposłuszeństwo;  

- niedojrzałość emocjonalną;  

- zmienność nastrojów;  

- brak odpowiedzialności społecznej; 

 - agresję; 

 - niski próg pobudzenia.  

Stosunek rodziców do doświadczeń emocjonalnych dziecka: 

 - zainteresowanie lub bak zainteresowania życiem emocjonalnym dziecka;  

- akceptacja lub odrzucenie emocji dziecka; 

 - przyzwolenie lub brak przyzwolenia na wyrażanie zarówno pozytywnych jak i 

negatywnych emocji.  

Korzystne dla dzieci jest, gdy rodzice są wrażliwi na ich sygnały emocjonalne, potrafią 

je interpretować oraz na nie odpowiadać. Dziecko musi wiedzieć, że jego emocje są 
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akceptowane i odwzajemnione. Od rodziców zależy, czy dziecko będzie wyrażać 

emocje, czy będzie tego unikać. Od nich może tez zależeć odczuwanie emocji przez 

ich dzieci.  

Wrażliwość rodziców to przede wszystkim: 

 - pomaganie w utrzymaniu pozytywnych emocji;  

- towarzyszenie w osłabianiu negatywnych stanów emocjonalnych.  

Dużym błędem popełnianym przez rodziców jest karanie dzieci za wyrażanie 

negatywnych emocji. Sfera emocjonalna rodziców i ich stosunek do emocjonalnego 

funkcjonowania dzieci mają wielki wpływ na charakter emocjonalnego wychowania. 

Należy podkreślić, że dzieci cechuje intensywność i zróżnicowanie życia 

uczuciowego. Są one pozytywnie nastawione do otoczenia, są pogodne, zaangażowane 

emocjonalnie w to, co dzieje się w otoczeniu, które coraz lepiej poznają i coraz lepiej 

się w nim orientują. Życie uczuciowe dzieci oscyluje między przyjemnymi a 

przykrymi przeżyciami, dlatego trudno im opanować gwałtowne reakcje i zachować 

równowagę. Dlatego tak ważna jest rola rodziców w procesie kształtowania ich 

dojrzałości emocjonalnej.  
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