Częstochowa, 10 listopada 2010 r.
W dniu 21 października 2010 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowa
odbyło się pierwsze spotkanie rodziców uczniów częstochowskich szkół w ramach Akademii
Rodzica. Tematem była rola rodziców w karierze szkolnej dziecka. Mimo późnego,
deszczowego popołudnia rodzice przybyli i szczelnie wypełnili dużą salę sesyjną. Wielu
uczestników występowało w podwójnej roli – rodzica i nauczyciela. Niestety, jak to zwykle
bywa, także w praktyce szkolnej, Akademię Rodzica właściwie można by nazwać Akademią
Matek, gdyż to one liczniej przybyły do Urzędu Miasta.
Zgromadzonych pięknie powitała muzyczna rodzina Aleksandry i Marii Bielców.
Słuchając klasycznych utworów muzycznych wykonanych przez skrzypaczki – matkę i córkę,
nasuwały się już pierwsze refleksje, jak duży i efektowny może być udział rodziców
w karierze szkolnej dziecka poprzez wspieranie jego talentów, uzdolnień i predyspozycji.
Wykłady zaproszonych gości poprzedził krótki film z zarejestrowanymi
wypowiedziami matek (!) uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Panie wypowiadały
się na temat tego, co dla nich oznacza kariera szkolna dziecka i jak postrzegają swój wpływ
na jej przebieg. Pobieżnie rzecz ujmując można stwierdzić, że kariera szkolna dziecka kojarzy
się po prostu ze szczęśliwym przebiegiem nauki w szkole, a udział rodziców sprowadza się do
dopilnowania odrobienia lekcji, na co dzień najczęściej nie kojarzymy nauki dziecka w szkole
ze słowem kariera.
Na szczęście z tak stereotypowego i uproszczonego patrzenia na karierę szkolną
dziecka i udziału w niej rodziców wyprowadził nas pierwszy gość, pani prof. Katarzyna
Popiołek – nauczyciel akademicki z Uniwersytetu Śląskiego. Pani profesor powitała rodziców
słowami ,,jeśli tu przyszliście, to znaczy, że kochacie swoje dzieci”. Jej wystąpienie było
mądre, ciepłe, nie pouczające, ale skłaniające do refleksji jakimi jesteśmy rodzicami, czy
kochamy dzieci takimi jakimi one są, czy takimi jakie jest nasze wyobrażenie bliskie
własnym ambicjom, niespełnionym marzeniom np.; ,,ja jestem wielka i ty też będziesz” lub
,,ja nie jestem (np. lekarzem), ale ty będziesz”? Nie tylko wiedza i mądrość, ale także prosty
język i poczucie humoru sprawiły, że słuchaliśmy pani profesor Krystyny Popiołek z wielką
uwagą, kiwaliśmy głowami, bo przecież my rodzice to wszystko wiemy – tylko nie
realizujemy. Cieszy mnie, że pani profesor zwróciła uwagę na konsumpcyjny styl życia
i wychowywania dzieci. Sklepy, galerie i telewizyjne seriale tak mocno absorbujące nasz czas
i przykuwające uwagę,nie sprzyjają nawiązaniu bliskości z dzieckiem, nie budują wspólnoty,
nie tworzą więzi, budzą podziw, ale dla przedmiotów. Czas poświęcony dziecku to znak
rodzicielskiej miłości, uwagi. Ten czas podkreślała pani Profesor pozwala mieć nadzieję,
a nawet pewność, że dziecko nie poszuka radości w dopalaczach i innych ryzykownych
,,rozrywkach”, ,,dziecko powinno uczestniczyć we wspólnych czynnościach, które są
rozwojowe (sklep nie jest!)”.
Pani Profesor zakończyła swoje wystąpienie pięknym, mądrym wierszem Andrzeja
Poniedzielskiego ,,Sielanka przydomowa” – nic dodać, nic ująć! Można tylko podziękować
i robić wszystko, aby nie zapomnieć tego co usłyszeliśmy.
Temat ,,Rola rodziców w karierze szkolnej dziecka” kontynuowała pani Elżbieta
Augustyniak-Brągiel – pedagog z Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie.
,,Poczucie wartości jest jak trampolina, od której dziecko powinno się odbić, aby
osiągnąć swoje życiowe cele” powiedziała pani E. Augustyniak-Brągiel – w moim odczuciu
to najważniejsza myśl, która powinna towarzyszyć rodzicom w wychowywaniu dzieci.
Dlaczego? Bo ,,zdrowe” poczucie własnej wartości pozwala uwierzy, zaufać i bezwarunkowo
pokochać samego siebie, a od takiej miłości zaczyna się akceptacja i miłość drugiego
człowieka. Trudno czasami wychowywać dzieci bez rywalizacji, porównywania,
krytykanctwa. Być może takie nastawienie rodziców powoduje, że mają czasami problem

z mówieniem o swoim dziecku dobrze, z obserwacją tego, co dziecko cieszy, interesuje,
czego potrzebuje. Pani E. Augustyniak-Bragiel w przekonujący sposób mówiła o tym, jak
ważne są pochwały i koncentracja rodziców na tym, co dobre. Swoje wystąpienie zakończyła
stwierdzeniem, że ,,jeśli oczekujemy, że dziecko spełni nasze oczekiwania to odmawiamy mu
prawa do bycia sobą”.
Mam nadzieję, że następne spotkania w Akademii Rodzica będą równie interesujące
jako to, które odbyło się 21 października 2010 r.
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