Gdy wszystko staje na głowie…
Pewnie wszyscy zgodzimy się z tym, że wychowywanie nie należy do łatwych
umiejętności. Nie ma tu recepty na każdą sytuację, nie ma gotowych rozwiązań, nie ma
instrukcji postępowania. Jednak niektórzy z nas całkiem nieźle radzą sobie w tej materii, a
innym nie udaje się. Czasem wręcz szkodzą, zamiast kształtować młodego człowieka i
pomagać mu w rozwoju. Jak to więc jest… rodzimy się z umiejętnościami wychowawczymi
czy uczymy się ich w trakcie pełnienia roli rodzica, nauczyciela, opiekuna?
Uczestnicy kursu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (grupa 10, Toruń) dzielili się
swoimi poglądami. Padały stwierdzenia, że podświadomie potrafimy opiekować się
dzieckiem, dbać o nie, chronić je. Z drugiej jednak strony, wielu rzeczy w tym zakresie
musimy się nauczyć, aby zrozumieć na czym polega sztuka wychowywania. Na pewno
doświadczenia pozwala zweryfikować swoje postępowanie. Wiedza i umiejętności zdobyte
podczas szkoleń ułatwiają rozwiązywanie życiowych problemów związanych z
wychowaniem. Na umiejętności wychowawcze wpływają osobowość danej osoby i jej
temperament. Ważnym elementem jest zdolność obserwacji dziecka i wyciągania wniosków.
Niebagatelną rolę odgrywają wzorce wyniesione z domu rodzinnego. Jako rodzice
powielamy to, czego doświadczyliśmy będąc dziećmi. Niestety zdarza się, że powielamy
błędy popełniane przez naszych rodziców. Jedna z osób stwierdziła, że umiejętności
wrodzone dotyczące wychowywania w mniejszym procencie decydują o sukcesie niż
umiejętności nabyte podczas, np. szkoleń. Wychowywanie to ciągła nauka – mówiła inna
uczestniczka szkolenia: „Żeby stawać się coraz lepszym i wygrać walkę o dobrego człowieka,
warto się uczyć”. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń i rozmowy są potrzebne, aby uczyć się
od siebie. Odpowiedzialność dorosłych: rodziców, nauczycieli, opiekunów, jest tym większa,
że dzieci obserwując ich, potem starają się postępować podobnie. Jeśli dzieci miały dobry
przykład, jest większe prawdopodobieństwo, że same będą dobrymi wychowawcami.
Zakończę rozważania na temat wychowywania dowcipnym cytatem z wypowiedzi
jednego z nauczycieli: „Niekiedy przychodzi taki czas, kiedy wszystko staje na głowie”. Skąd
to znamy?
Jak radzić sobie w takich sytuacjach, mówiły trenerki, prowadzące zajęcia podczas
kursu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.
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