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WARTOŚĆ V 

Wartość życia 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój moralny 

 2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY  

Umiejętność wartościowania 

 2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Ukształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych 

 2.4. PROPONOWANE TEMATY 

− Prokreacja u ludzi jest aktem nie tylko fizycznym, ale również duchowym. 

− Czy prawa człowieka mają rację bytu w świetle negacji prawa do życia? 

− Nietykalność ludzkiego życia i konieczność jego obrony. 

 2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

− Życie jest powierzone człowiekowi jako skarb i jako dar, który należy dobrze wykorzystać i 

którego nie wolno zmarnować. 

− Każdy będzie musiał rozliczyć się przed Panem Bogiem ze swojego życia. 

− Akt samobójstwa ma zawsze wymiar społeczny. 

Zasady 

− Troska o własne życie jest obowiązkiem wobec mnie samego, moich najbliższych i 

społeczeństwa. 

− Jestem świadomy, że niszcząc swoje życie, niszczę także tych, którzy są ze mną związani. 

− Nie zostawiam bez pomocy moich kolegów przeżywających problemy egzystencjalne. 

 2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 



2 

Program wychowawczy > Klasa VI > Wartość V > Wartość życia 

 

 

Normy 

− Życie jest największą i niepowtarzalną wartością. 

− Nie wolno zabić drugiego człowieka nawet wtedy, gdyby sam o to prosił. 

− Przykazanie „nie zabijaj” ma nie tylko wymiar negatywny, jest ono także wezwaniem do troski 

o życie własne i innych. 

Zasady 

− Dostarczam moim dzieciom argumentów naukowych i teologicznych świadczących o tym, że 

istota ludzka od samego poczęcia jest osobą. 

− Swoim przykładem ukazuję dzieciom wartość cierpienia, które uszlachetnia człowieka oraz 

może być najwyższym wyrazem miłości wobec bliźnich. 

− Każde nowe życie w rodzinie przyjmuję z nadzieją i radością. 

 2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

− Pozbawienie życia człowieka nigdy nie może być zaakceptowane. 

− Autentyczne współczucie drugiej osobie skłania do solidarności z nią, ale nie dopuszcza 

możliwości ingerencji w jej życie. 

− Życie człowieka rozpoczyna się od momentu poczęcia i trwa do jego naturalnej śmierci. 

Zasady 

− Dbam o przekazanie uczniom wyczerpujących informacji oraz argumentów naukowych  

i teologicznych, które świadczą o tym, że istota ludzka od samego poczęcia staje się osobą. 

− Organizuję pogadanki, dyskusje, pokazy i panele uświadamiające uczniom wartość życia 

człowieka, od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. 

− Rozmawiam z moimi wychowankami o problemach: depresji, myślach samobójczych, 

przemęczeniu; przedstawiam je w duchu katolickiej nauki i wiary. 

 2.8. SPOSÓB REALIZACJI  

 Filmy: 

Wojna światów − aborcja, reż. G. Górny, Polska 2005, 

Cywilizacja aborcji, reż. G. Górny, Polska 2005, 

Niemy krzyk, reż. B. Nathanson, USA 1990. 
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 2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Przyjęcie moralnych zasad ludzkiego życia, jego promocji, integralności i nienaruszalności 

ma przede wszystkim ogromny wpływ na samego człowieka i jego otoczenie. Człowiek jest 

przygotowany na przyjęcie powołania do macierzyństwa i ojcostwa. Zaangażowanie w promocję 

ludzkiego życia zmniejsza ryzyko tragicznych skutków psychicznych (depresji, nieufności, agresji, 

lęków), które są naturalnymi następstwami: aborcji, prób samobójczych, eutanazji. Młody 

człowiek wychowany w rodzinie, w której panuje duch poszanowania życia ludzkiego, ma 

ułatwione warunki dojrzewania do miłości i odpowiedzialności, jest zdolny do aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym, umie budować trwałe więzi międzyludzkie, wypełnia go 

radość. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Brak wiedzy na temat rozwoju osoby od chwili poczęcia. Nieznajomość praw człowieka, 

skutków i zagrożeń wynikających z wszelkich interwencji godzących w nienaruszalność ludzkiego 

życia. Poważnym niebezpieczeństwem jest brak przyjęcia perspektywy życia zmierzającego ku 

wieczności i odpowiedzialności każdego człowieka za własne czyny.  

 

 


	WARTOŚĆ V
	Wartość życia
	II. Prospekt wartości
	2.1. CEL OGÓLNY
	2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY
	2.3. CEL WYCHOWAWCZY
	2.4. PROPONOWANE TEMATY
	2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE
	Normy
	Zasady

	2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW
	Normy
	Zasady

	2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY
	Normy
	Zasady

	2.8. SPOSÓB REALIZACJI
	2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY
	2.10. ZAGROŻENIA



