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WARTOŚĆ II 

Autonomiczność i zależność w moim życiu 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój społeczny 

 2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

Umiejętność współżycia w grupie 

 2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Samokontrola i opanowanie emocji za pomocą rozumu i poddanie ich pod osąd sumienia 

 2.4. PROPONOWANE TEMATY 

− Wolność jako dar i zadanie. 

− Wolność ku, czy wolność od – dwie koncepcje wolności. 

− Im więcej człowiek czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym. 

 2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

− Granicą indywidualnej wolności jest wolność i dobro własne oraz drugiej osoby. 

− Wolność czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje czyny. 

− Wolność jest skierowana do prawdy i dobra. 

Zasady 

− Uzgadniam moją wolę z głosem sumienia. 

− Przed dokonaniem konkretnych poczynań, staram się przewidywać następstwa moich decyzji. 

− Podczas egzekwowania swojego prawa do wolności, pamiętam o szacunku wobec praw  

i potrzeb innych. 
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 2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

− Wychowanie do wolności jest wychowaniem do odpowiedzialności. 

− Ocena dobra i zła ma charakter obiektywny. 

− Prawo moralne jest gwarantem rozwoju wolności ludzkiej. 

Zasady 

− Podczas rozstrzygania danych problemów, wsłuchuję się w racje przedstawiane przez moje 

dziecko, zapoznaję się z kontekstem sytuacji, o jakiej opowiada i staram się o obiektywizm  

w ocenie. 

− Udzielając dziecku przestróg lub porad, unikam postawy autorytarnej. 

− Nie próbuję zatrzymać procesu usamodzielniania się mojego dziecka. 

 2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

− Wychowanie jest procesem prowadzenia osoby ku wolności – prawa do samostanowienia. 

− Normy prawne i zasady postępowania są odbiciem porządku moralnego. 

− Rozum przedstawia człowiekowi daną rzecz jako wartość i wyzwala jego decyzję od przymusu. 

Zasady 

− Egzekwując od uczniów wykonywanie moich poleceń i zadań, wystrzegam się metod 

zastraszania i przemocy. 

− Nakłaniając młodzież do konkretnych postaw, wyborów, muszę być wewnętrznie przekonany  

o ich słuszności. 

− Wykorzystuję postaci z literatury i historii do promocji właściwie pojmowanej wolności 

człowieka. 

 2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Film na podstawie powieści Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego, Crime and 

Punishment, reż. Menahem Golan, Polska – Rosja – USA, 2002, może być pretekstem do dyskusji 

na temat: Prawo naturalne – zniewolenie, czy prawda wpisana w naturę ludzką? 
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 2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

W naszej epoce ludzie coraz bardziej uświadamiają sobie godność osoby ludzkiej i swoje 

prawa. Powstają placówki pomagające osobom uwikłanym w uzależnienia, czy też doznającym 

przemocy, jak również ośrodki informacji, które upowszechniają profilaktykę. Społeczeństwo uczy 

się asymilować takich ludzi zamiast ich odrzucać. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Zagrożeniem dla naturalnego rozwoju młodego człowieka jest niesprzyjające środowisko 

rodzinne, szkolne lub każde inne, w którym panuje atmosfera przemocy. Skutkiem takich 

uwarunkowań jest lęk przed samostanowieniem, utrwalona postawa zależności od osób silniejszych 

i prześladowców oraz podatność na manipulację. Ponadto następuje zanik idei uniwersalnej prawdy 

o dobru oraz subiektywistyczna interpretacja osądu moralnego. Człowiek kreuje własny „kodeks” 

norm i zasad, orzeka, co jest dobre, a co złe. Zamęt moralny podsycają także tendencje liberalne 

promowane w ośrodkach życia kulturalnego, społecznego i politycznego, traktujące prawo moralne, 

stanowione a nawet naturalne – jako ograniczenie autonomii. Skutkiem tak pojętej wolności jest 

wyzwolenie się spod wszelkich nakazów i zakazów, które porządkują życie społeczne, rodzinne i 

osobiste. 
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