Czas na naukę rodzicielstwa
Uczestnicy kolejnej grupy kursu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”
(Bydgoszcz S9) dzielili się refleksjami na temat, czy wychowywanie to wrodzona
umiejętność, czy można się jej nauczyć. Prezentujemy ciekawe wypowiedzi
nauczycieli.

W moim przekonaniu, możemy mówić o umiejętności
wychowywania jako nabytej, tylko w kontekście przejęcia jej od swoich
rodziców. Jednak nie zawsze działania naszych opiekunów podjęte w ramach
wychowywania były trafione, właściwe. Kształtowanie młodego człowieka to
odpowiedzialny proces. Przydatnymi są szkolenia, podczas których można
dowiedzieć się, jak rozmawiać i postępować z dziećmi. Myślę jednak, że duże
znaczenie mają predyspozycje ku temu. (I. Nawrocka)


Wychowanie to umiejętność nabyta w trakcie życiowych
doświadczeń. Rodzimy się z umiejętnością pięknego śpiewania, z umiejętnością
szybkiego biegania, itp. Wychowanie to proces długotrwały. Biorą w nim udział
nasi najbliżsi: rodzice, rodzeństwo, a także ludzie, których spotykamy w naszym
życiu: nauczyciele, przyjaciele. Czerpiemy wzory, naśladujemy, uczymy się na
własnych i cudzych błędach. Przez całe życie człowiek się uczy. (Aleksandra
Kempińska)


Wychowywanie nie jest wrodzoną umiejętnością. Jeśli traktować
wychowanie jak zadanie, które mamy do wykonania, to oczywistym wydaje się,
że powinniśmy się do tego przygotować. Możemy to zrobić poprzez udział w
szkoleniach, odpowiednią lekturę, rozmowy z pedagogiem. Niestety,
przygotowanie to nie jest obowiązkowe, a rodzice nie chcą poświęcać czasu na
takie samokształcenie. Sądzę, że w wielu domach wychowywanie dzieci
odbywa się „metodą prób i błędów”. Dopiero poważne trudności
wychowawcze skłaniają rodziców do pogłębiania wiedzy na ten temat. Czasami
jest już za późno. (Marlena)


Myślę, że wychowania uczymy się wtedy, gdy zostajemy rodzicami.
Nowa sytuacja uczy nas odpowiedzialności za drugiego człowieka i dojrzałości.


Nie zawsze potrafimy odnaleźć się w zaistniałej sytuacji. Dlatego tez
wychowywania uczymy się przez całe życie. Na każdym etapie rozwoju dziecka
uczymy się, na bieżąco, rozwiązywania problemów, zaspokajania potrzeb,
właściwego zachowania i kształtujemy charakter. To, kim będzie młody
człowiek – w znacznej mierze – zależy od nas, od naszej wiedzy, naszego
zaangażowania i chęci. Uważam, że tylko mądrzy rodzice przez cały czas
poszukują dobrych rozwiązań poprzez studiowanie fachowej literatury,
szukanie pomocy u specjalistów. Rodzicem może być każdy, ale nie każdy może
być dobrym i mądrym rodzicem. (Alina)
Kobieto – matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości
i trudzie jednego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym
uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego
pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na
naszej drodze życia - Jan Paweł II: List do kobiet


Wychowanie to proces, od którego zależy życie poszczególnych ludzi, narodów i
społeczeństw. Dzięki niemu potrafimy tworzyć i kształtować wzorce osobowe,
przekazywać kolejnym pokoleniom naszą wiedzę, kulturę, sztukę. To
umiejętność nabyta, którą zdobywamy w trakcie różnorodnych doświadczeń.
Są jednak osoby, które mają szczególne predyspozycje do wychowywania
innych.
Macie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali – Jan Paweł II
Warto podkreślić, że bardzo ważne jest również samowychowanie, które ma
wielki wpływ na proces wychowywania. (Elżbieta)
 Na wychowanie – moim zdaniem – składa się ogrom zjawisk
związanych z oddziaływaniem środowiska społecznego na dziecko. Wpływ na
efekt wychowania ma zarówno środowisko szkolne, rodzinne jak i
oddziaływanie grupy rówieśniczej. Dziecko rodzi się z jakimś wrodzonym
potencjałem, jednak – według mnie – to środowisko w przeważającym stopniu
kształtuje jego osobowość.
Wychowywanie można porównać do umiejętności uczenia się
języka obcego. Część z nas ma wrodzone zdolności w tym kierunku, pozostali
muszą ciężko pracować, aby właściwie władać jakimś językiem. Odpowiedniego


podejścia do młodego człowieka, zrozumienia jego zachowań i przeciwdziałania
niepożądanym postawom można nauczyć się śledząc literaturę oraz poprzez
uczestnictwo w różnego rodzaju kursach. Dziecko nie rodzi się z instrukcją
obsługi. Wielu rodziców nie potrafi poradzić sobie z problemami
wychowawczymi. Przeznaczamy kilka lat na edukację związaną ze zdobyciem
zawodu, a tak niewiele na naukę rodzicielstwa.
 Wychowanie to proces długotrwały i systematyczny. Najważniejszą
formę wychowania otrzymuje dziecko w rodzinie, dzięki kontaktom z dorosłymi
i atmosferze, jaka w niej panuje. Rodzice są wzorem do naśladowania. Często
błędy wychowawcze popełnione przez rodziców powielane są przez młode
(wychowane) pokolenia. Dziecko wychowywane jest także przez środowisko:
szkołę, nauczycieli, rówieśników. Wszyscy powinniśmy pamiętać o tym, że
każdego dnia napotykamy w swoim otoczeniu człowieka, którego
wychowujemy.
 Trudno powiedzieć. Do wychowywania trzeba mieć predyspozycje,
ale… metod wychowania można się nauczyć. Przynajmniej ci, którzy tego chcą.
Jednak 40 godzinny kurs, to zbyt mało. Na to potrzeba znacznie więcej czasu.
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