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WARTOŚĆ XXIX 

Nauka, jej znaczenie w życiu indywidualnym i społecznym 

II.  PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1.  CEL OGÓLNY 

Rozwój intelektualny 

2.2.  CEL SZCZEGÓŁOWY 

 Poszukiwanie prawdy 

2.3.  CEL WYCHOWAWCZY 

Rozwijanie własnych talentów 

2.4.  PROPONOWANE TEMATY 

 Nauka prowadzi do poznania prawdy. 

 Nie ma sprzeczności pomiędzy nauką i wiarą1. 

 Społeczne znaczenie nauki. 

2.5.  ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

 Nauka pomaga w poznaniu samego siebie, drugiego człowieka2 oraz otaczającego świata. 

 Nauka kształtuje moją osobowość. 

 Postęp naukowy i techniczny świadczy o poziomie rozwoju danego społeczeństwa. 

Zasady 

 Staram się rzetelnie przygotowywać do zajęć, korzystam ze zdobytej wiedzy. 

 Uczestniczę w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych. 

 Poszerzam wiedzę zgodnie z moimi zainteresowaniami i talentami. 

                                                 

1 „We wszystkich dyscyplinach wiedzy badanie metodyczne, jeśli tylko przebiega w sposób prawdziwie naukowy 

i zgodny z norami moralnymi, nigdy w istocie nie będzie sprzeczne z wiarą, ponieważ sprawy świata i sprawy wiary 

pochodzą od tego samego Boga”. KDK 36. 
2 „Warto podkreślić, że w takiej relacji międzyosobowej głównym przedmiotem poszukiwania nie są prawdy 

dotyczące faktów ani prawdy filozoficzne. Szuka się tu raczej prawd o samej osobie, tego, kim jest i co ujawnia 

z własnego wnętrza”. FR 32. 
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2.6.  ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

 Obowiązkiem rodzica jest interesowanie się postępami dziecka w szkole. 

 Rozwój nauki przyczynia się do poszanowania praw człowieka.  

 Nauka wspomaga człowieka w oddziaływaniu na życie społeczne. 

Zasady 

 Dzielę się z dzieckiem moją wiedzą i doświadczeniem. 

 W miarę możliwości staram się stworzyć dziecku warunki do pogłębiania jego wiedzy. 

 Dostrzegam w dziecku zdolności i talenty, wspieram je. 

2.7.  ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

 Na nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za prawdę zawartą w przekazywanej wiedzy. 

 Nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz także przekazywanie wartości poprzez 

wychowanie. 

 Nauki humanistyczne (psychologia, pedagogika, socjologia, antropologia) pomagają 

w zrozumieniu i wychowaniu uczniów3.  

Zasady 

 Pomagam rozwijać talenty i zainteresowania uczniów. 

 Stale się dokształcam, by moja wiedza była wyczerpująca. 

 Pokazuję zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania ze zdobyczy wiedzy. 

2.8.  SPOSÓB REALIZACJI 

Uczniowie, którym nauka przychodzi bez trudu, wspomagają, w ramach pozalekcyjnych 

spotkań, mniej zdolnych kolegów. Zajęcia mogą odbywać się w domach, w warunkach bardziej 

kameralnych niż w szkole, przez co spotkania zyskują również wymiar integracyjny.  

                                                 

3 „Znaczący wkład w naukę społeczną Kościoła wnoszą również nauki humanistyczne i społeczne: ze względu na 

udział prawdy, jakiej jest nosicielem, nie można wykluczać żadnej dziedziny wiedzy. Kościół uznaje i przyjmuje 

wszystko to, co przyczynia się do zrozumienia człowieka w coraz szerszej, zmieniającej się i coraz bardziej złożonej 

sieci relacji społecznych. Jest on świadomy faktu, że do głębokiego poznania człowieka nie dochodzi się jedynie 

przez teologię, bez wkładu wielu dziedzin wiedzy, do których sama teologia się odwołuje”. KNSK 78. 
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2.9.  OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Uczniowie odpowiedzialnie podchodzą do nauki. Starają się być zawsze przygotowani do 

zajęć. Potrafią dzielić się swoją wiedzą i zdolnościami z kolegami. Rozwijają swoją wiedzę 

również poza szkołą, uczestnicząc w kołach zainteresowań. Poszerzają swoje horyzonty, 

korzystając z oferty kulturalnej dzielnicy, miasta, regionu. 

2.10.  ZAGROŻENIA 

Uczniowie traktują naukę wyłącznie w kategoriach teoretycznej wiedzy szkolnej. Nie 

dostrzegają możliwości jej praktycznego zastosowania. Często nie pogłębiają swojej wiedzy, nie 

rozwijają zainteresowań i talentów. Uczą się dla stopni, by zadowolić dorosłych, nie dostrzegając 

sensu i wartości nauki. Szkoła ogranicza swoją rolę jedynie do przekazywania wiedzy. Nie ma 

aspiracji, żeby również wychowywać i wskazywać wartości. Rodzice nie dzielą się z dziećmi 

swoją wiedzą i doświadczeniem. 

 

 

 

 

 


