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WARTOŚĆ IX 

Postawa altruistyczna 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój społeczny 

2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY  

Umiejętność współżycia z ludźmi 

2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Kształtowanie cnót społecznych 

2.4. PROPONOWANE TEMATY 

− Człowiek jest istotą społeczną i może się rozwijać prawidłowo jedynie w społeczeństwie. 

− Postawa altruizmu może wyrażać się w poświęceniu dobra osobistego na rzecz dobra 

społecznego, a także w odwadze zaangażowania się w obronę słusznych praw bliźniego. 

− Czy potrafię poświęcić swój czas potrzebującemu? 

2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

− Miłość jest bezinteresownym służeniem drugiej osobie. 

− Im bardziej człowiek realizuje się przez bezinteresowny dar z siebie, tym bardziej staje się 

wolny; im bardziej poddaje się dążeniom egoistycznym, tym bardziej zniewala siebie i innych. 

− Wychowanie indywidualistyczne sprzyja samorealizacji bez pomocy lub kosztem innych ludzi. 

Konsekwencją tego jest samotność, wyobcowanie, izolacja. 

Zasady 

− Uczę się przełamywać nieśmiałość i wygodnictwo i wychodzę naprzeciw problemom innych 

ludzi. 

− Pomagam, na ile mogę, moim kolegom w ich trudnościach. 

− Dzielę się z innymi moimi talentami, umiejętnościami, wiedzą czy dobrami materialnymi. 
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− Uczę się rezygnować z moich zachcianek, interesów lub planów na rzecz drugiego. 

2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

− Kształtowanie w dziecku postaw altruistycznych jest podstawą jego poprawnego współżycia  

z innymi. 

− Okazywanie dziecku miłości przez rodziców kształtuje u niego pozytywny stosunek do innych 

ludzi. 

− Rodzina stanowi grupę społeczną, w której dziecko przyswaja sobie normy społeczne, zasady 

współżycia i współdziałania. 

Zasady 

− Czuję się odpowiedzialny za wszechstronny rozwój całej rodziny. 

− Mój stosunek do dzieci powinien być pełen serdeczności, zaufania, delikatności i uprzejmości. 

− Wymagam od młodego człowieka postawy pomocniczości oraz altruizmu i jednocześnie sam 

jestem przykładem poświęcenia i oddania wobec mojego dziecka. 

2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

− W procesie kształcenia ogromną rolę odgrywa wychowanie postaw społecznych: 

współdziałania, życzliwości, sprawiedliwości oraz altruizmu. 

− Odpowiedzialność nauczyciela za wychowanie ucznia ma znaczenie w dalszym życiu 

wychowanka. 

− Wychowanie do wartości musi być połączone ze świadectwem własnego życia. 

Zasady 

− Kształtuję u uczniów postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych ludzi. 

− Zachęcam uczniów do wzajemnej pomocy i bezinteresownego dzielenia się swoimi 

zdolnościami, talentami, umiejętnościami i rzeczami materialnymi. 

− Czuwam nad tym, by między wychowankami nie dominowały postawy dążenia do sukcesu 

kosztem uczniów słabszych. 
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2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Praktycznym wymiarem postawy altruistycznej jest zaangażowanie się uczniów 

(indywidualne lub grupowe) w różne formy wolontariatu. Mogą to być zajęcia z dziećmi 

przebywającymi w domach dziecka, pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicach, czy też 

odwiedzanie dzieci w hospicjach. 

2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Altruistyczne wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi wyrywa człowieka ze zbytniej 

koncentracji na własnych problemach, które są częstą przyczyną smutku, zniechęcenia i depresji. 

Świadcząc bezinteresownie dobro bliźnim, człowiek zjednuje sobie przyjaciół, buduje pozytywne  

i harmonijne więzi międzyludzkie. 

2.10.  ZAGROŻENIA 

Nie zawsze młody człowiek uświadamia sobie istotę postawy altruistycznej. Istnieje 

zagrożenie zatracenia się w postawie altruistycznej. Taki człowiek obwinia siebie za wszelkie zło 

wokół siebie i czuje się powołany do jego naprawy. Problemy innych przedkłada nad swoje 

obowiązki i prawa. Zagrożeniem dla zdrowej postawy altruistycznej jest postawa konformizmu, 

gdy człowiek zgadza się bezkrytycznie z zasadami i normami dla własnej wygody, nie angażuje 

się w pomoc drugiemu. W imię utrzymania własnego stanu posiadania (stanowiska, dóbr 

materialnych, sławy, dobrego imienia) rezygnuje z uczciwości, szczerości i prawdy, 

podporządkowuje swoje myślenie i działania tym, od których zależy jego stanowisko. Takie 

postępowanie sprzyja wykształceniu się postawy egoistycznej − kierowanie się tylko własnym 

dobrem. Kolejnymi zagrożeniami są: postawa uniku − wycofywania się od odpowiedzialności oraz 

działania na rzecz innych z lęku, by się nie narazić na ewentualne trudności. Skutkiem takich 

zachowań jest otępienie, brak przyjęcia konkretnego stanowiska oraz zobojętnienie na sprawy 

drugiego człowieka. 
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