Drodzy Rodzice!
Zwracamy się do Mam i Ojców naszych uczniów, ponieważ zauważamy, że
dzieci i młodzież coraz częściej stają przed narastającymi zagrożeniami współczesnego
świata. Dzieje się tak niezależnie od wieku dziecka, a często też od środowiska rodzinnego.
Wymaga to od nas wszystkich szczególnej troski. To właśnie Państwo jesteście pierwszymi
i najważniejszymi osobami w życiu swoich pociech. Możecie powstrzymać dziecko przed
wejściem na drogę uzależniania, czy zawieraniem przez niego złych, niszczących znajomości.
Zagrożenia czyhające na dziecko są bardzo zróżnicowane. Czasami nie jesteśmy
w stanie przez dłuższy okres zauważyć, że z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego. Młody
człowiek staje się mniej rozmowny, ciągle gdzieś znika, nie bierze udziału w życiu
rodzinnym, nerwowo reaguje na próby nawiązania kontaktu. Niektórzy widzą w tym
zachowaniu cechy charakterystyczne dla okresu dorastania, zawsze jednak warto bardziej
dogłębnie zastanowić się, czy przyczyna nie leży gdzieś indziej?
Wielu naszych uczniów deklaruje spędzanie czasu wolnego w domu, oglądając
seriale i programy w TV, a także korzystając z komputera i telefonu. Życie znacznej części
młodzieży przenosi się z świata realnego do wirtualnego stworzonego przez Facebook i inne
media społecznościowe. Możemy zadać sobie pytanie, czy znamy internetowych przyjaciół
naszych dzieci, czy wiemy, jakie zdjęcia, opisy i komentarze zamieszczają oraz z jakich stron
internetowych korzystają?
To tylko niektóre zagrożenia, na jakie narażony jest młody człowiek. Pozostaje
problem uzależnień i stosowania dopalaczy. Ludzie młodzi sięgają po używki z bardzo
różnych przyczyn. Najczęściej po prostu mocno pogubili się w życiu, próbują uciec od
stresów, czy dostarczyć sobie nowych wrażeń nie zwracając uwagi na koszty poniesione na
zdrowiu.
Codzienne problemy naszych Dzieci niejednokrotnie przerastają ich odporność
psychiczną. Często, choć o tym nie mówią wprost, bardzo mocno przeżywają swoją sytuację
edukacyjną, czy trudne wydarzenia w rodzinie. Na drodze pokonywania przez dziecko
różnych
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zawsze

rodzic.

Nauczyciel

może

zasygnalizować pewien problem, udzielić delikatnych wskazówek, ale to właśnie Mama
i Ojciec są dla dziecka oparciem i siłą do pełnego rozwoju.
Kochani Rodzice! Widzimy ile wysiłku wkładacie w wychowanie dzieci
i zapewnienie im jak najlepszych warunków życia. Ciężka praca, a w domu kolejne
obowiązki… Kto z dorosłych nie marzy o chwili wytchnienia? Prosimy Was jednak
poświęcajcie dzieciom jak najwięcej czasu, one naprawdę o tym marzą. Z radością

opowiadają o wspólnych wakacjach, spacerach, czy rodzinnym gotowaniu. W takich
naturalnych sytuacjach łatwo o wymianę poglądów, gesty bliskości, rozmowy na tematy
wesołe, a czasem też bardziej poważne. Z drugiej strony brak czasu zabija spontaniczną
radość bycia ze sobą i okazywanie sobie miłości. Małe dziecko krzykiem domaga się
zainteresowania i zrealizowania jego potrzeb, duże dziecko też czasem woła o uwagę i znów
tylko wrażliwe serce Mamy i Ojca usłyszy i zrozumie ten głos najlepiej.
Dziękujemy za przeczytanie tego listu i zapraszamy do korzystania z nowej
zakładki na naszej stronie internetowej poświęconej informacjom dotyczącym współczesnym
zagrożeniom rozwoju dzieci i młodzieży!
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