
Ambicja - Twoja czy dziecka? 

 

     Ambicja jest bardzo cenną cechą, ale tylko wtedy, gdy występuje w rozsądnych dawkach. 

W czasach, gdy tak ważne jest wykształcenie, znajomość języków obcych, rodzice bardzo 

często chcieliby, by ich pociecha w wieku lat osiemnastu znała biegle trzy języki, wygrywała 

wszystkie olimpiady i na dodatek dobrze wiedziała, co chce w życiu robić i by studia, które 

wybierze, były jak najbardziej elitarne i perspektywiczne. Co jednak, gdy ambicje rodziców 

przerastają możliwości dziecka? 

     Wiadomo, że każde dziecko potrzebuje zachęty, dobrej rady i pomocy ze strony rodziców. 

Oczywistością jest, że to właśnie oni kierują rozwojem swojej pociechy od samego początku. 

Wskazują, co warto robić, czego się uczyć, to oni wysyłają na lekcje języków obcych              

i dodatkowe zajęcia sportowe czy też muzyczne. Dla jednych wszystkie te czynności są 

wielką przyjemnością, ale niestety są też tacy, którzy nie czerpią z tego najmniejszej radości. 

Są jednak pod silną presją rodziców, nie mogą więc z nich zrezygnować. Taką postawę 

wymusza na nich ambitna mama i tata. Rodzice myślą, że dziecko z wiekiem doceni ich 

zaangażowanie i podziękuje za dobre ukierunkowanie. Często jednak skutki są odwrotne.  

Niestety często zauważa się, że wszystko to, co robi dziecko, jest odbiciem niezrealizowanych 

planów i marzeń rodziców. Pociecha nie realizuje więc własnych marzeń i nie rozwija swoich 

pasji, ale robi to, czego nie udało się dokonać rodzicom, albo to, co jest w ich środowisku 

aktualnie na czasie. Mama i tata, zafascynowani postępami dziecka, nie zauważają, że 

pociecha się męczy, robi, co jej każą, ale wyłącznie dlatego, że nie chce ich zawieść. Gdy coś 

nie idzie po ich myśli, odbierają to, jako swoją wielką porażkę.  

Małe dziecko może się zbuntować lub też cierpliwie wpisywać się w plan wychowawczy 

rodziców, jednak największe problemy pojawiają się, gdy pociecha dorośnie i wyczuje coraz 

większą potrzebę samodzielności. Rodzi się wówczas wielki żal do rodziców, frustracja          

i konflikty, pozostają pretensje za zabicie indywidualizmu. 

     Wynika to głównie z tego, że rodzice nie chcą poznać talentów i zainteresowań dziecka. 

Uważają, że oni znają życie i potrafią wskazać najlepszą drogę. Oczywiście nie można 

umniejszać roli ich rad, jednak w przypadku, gdy są one wyłącznie odbiciem własnych 

ambicji, a nie obserwacji dziecka, może to wywołać odwrotny skutek. Co więcej, może to się 

negatywnie odbić na psychice dziecka. Jeśli dziecko za wszelką cenę pragnie sprostać 

wymaganiom stawianym przez rodziców, a zwyczajnie nie jest w stanie – nie ma talentu do 

języków obcych, czy też nie jest na tyle zdolne, by wygrywać olimpiady z matematyki 

(mimo, że tatuś ma ich kilka na swoim koncie), wzrasta poczucie niepewności i strachu. 

Dziecko czuje się gorsze, boi się o uczucia rodziców. Największy problem pojawia się wtedy, 

gdy uświadomi sobie, że całe dotychczasowe życie było realizowaniem planu rodziców, a nie 

jej własnego. Wtedy dopiero zaczyna się stres, tysiące wątpliwości i pytań, jak dalej układać 

sobie życie.  



     Kierowanie rozwojem dziecka polega zatem przede wszystkim na rozpoznaniu jego 

talentów, wyczuciu, czym się zainteresuje i co sprawi mu przyjemność. Realizowanie 

życiowych celów tylko wtedy daje satysfakcję, jeśli robi się to dla siebie, a nie po to, by 

zadowolić najbliższych. Można dziecku ułatwić odkrycie pasji, pokazać, jakie są możliwości, 

a ono samo zdecyduje, co zechce robić. Często rodzice przekazują swoje pasje pociechom, ale 

staje się tak jedynie wtedy, gdy odbywa się to w sposób naturalny, a nie poprzez przymus.  

Wiadomo, że rodzice są dla każdego dziecka najważniejsi i to od nich najwięcej zależy. Tym 

bardziej powinni oni w rozsądny sposób dawać wskazówki i kierować rozwojem pociechy.   

A uczenie podejmowania decyzji i pokazywanie wielu możliwości, jakie oferuje życie, 

powinny być więc bardzo istotną wiedzą, jaką wyniesie się z rodzinnego domu. Ambicja jest 

wyjątkowo cenną cechą, ale pod warunkiem, gdy wychodzi ona od dziecka. Pociecha 

wyczuwa, gdy ambicje rodziny przewyższają jej możliwości i wywołuje to wieczne poczucie 

winy, niedowartościowanie i brak pewności siebie. A przecież największą ambicją każdego 

rodzica jest chyba szczęście swojego dziecka. 

 

Rodzicu pamiętaj! 

 Kieruj, nie nakazuj! 

 Ułatwiaj odkrywanie pasji! 

 Pokazuj wiele możliwości, jakie oferuje życie! 

 Rozsądnie dawaj wskazówki! 

 Ucz samodzielnego podejmowania decyzji!  

 Nie przekazuj swoich pasji na siłę! 
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