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List do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka
Wielce Szanowni Państwo,

Międzynarodowy Dzień Dziecka to jeden z najpiękniejszych dni w roku – święto
dziecięcej radości i uśmiechu. Najmłodsi powinni spędzać go na beztroskiej zabawie,
zaś dla dorosłych to jest bardzo dobry moment na refleksję czym tak naprawdę jest
dzieciństwo i czy rzeczywiście – jako rodzice, opiekunowie i wychowawcy –
dokładamy wszelkich starań, aby dla naszych podopiecznych było ono szczęśliwe.
Nie ma wątpliwości, że prawa dziecka są fundamentem dziecięcego szczęścia
oraz prawidłowego procesu dorastania. Tak rozumiane powinny być
kierunkowskazem i filarem dla wszystkich decydujących o losach najmłodszych.
Uznając ideę praw dziecka łatwiej troszczyć się o jego rozwój, edukację,
zabezpieczyć elementarne potrzeby, a także ochronić przed przemocą
i wykorzystywaniem. Musimy wszyscy pamiętać – prawa dziecka nigdy nie stoją
w sprzeczności z prawami dorosłych, lecz je uzupełniają i uszlachetniają. Mamy
również obowiązek przekazania tej wiedzy najmłodszym, aby potrafiły głośno
upominać się o ich przestrzeganie zarówno wobec siebie, jak i każdego innego
człowieka.
Podczas licznych spotkań z dziećmi zadaję im jedno ważne pytanie: „które prawo
dziecka jest dla Was najważniejsze?” Odpowiedź jest prawie zawsze taka sama: to
prawo do wyrażania własnego zdania i prawo do prywatności. Wsłuchajmy się w te
słowa. Podejmijmy rozmowę. Nie oznacza to, że musimy się z dziećmi we wszystkim
zgadzać lub zawsze ulegać ich prośbom, jednak starajmy się osiągnąć porozumienie
i nie bójmy się usłyszeć ich głosu. Uczmy dialogu, podejmowania samodzielnych
decyzji, odważnego wyrażania poglądów. Tylko tak zbudujemy najlepsze z
możliwych relacji rodzic – dziecko, nauczyciel – uczeń, wychowawca – wychowanek.
W tym szczególnym dniu dzieciom życzę mądrze kochających rodziców, a dorosłym
umiejętności rozpoznawania i szacunku dla potrzeb dzieci. Życzę także jak najwięcej
wspólnie spędzanego czasu oraz wielu rozmów o tym co ważne.
Z wyrazami szacunku
Marek Michalak
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