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WARTOŚĆ XXX 

Wartość rozwoju materialnego 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój integralny osoby 

 2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

Umiejętne korzystanie z dóbr materialnych 

 2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Kształtowanie równowagi pomiędzy potrzebą, a pragnieniem posiadania 

 2.4. PROPONOWANE TEMATY 

− Jakie są współczesne formy działalności w zakresie pomocy społecznej? 

− Czy „być” to „mieć”? 

− Charakterystyka współczesnego rozwoju materialnego. 

 2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

− Właściwe korzystanie ze zdobyczy techniki pomaga godniej żyć. 

− Wartości materialne współistnieją z wartościami duchowymi; nie wykluczają się. 

− Zasada prymatu osoby nad rzeczą. 

Zasady 

− Z szacunku dla ludzkiej pracy dbam o rzeczy materialne. 

− Zachowuję równowagę pomiędzy duchową, a materialną sferą mojego życia. 

− Korzystanie z dóbr materialnych nie ogranicza mojej wolności. 

 2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

− Praca człowieka ma wymiar podmiotowy, nie przedmiotowy. 
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− Rzeczy materialne są odzwierciedleniem ludzkich zdolności i wysiłków. 

− Dobra materialne mają służyć dobru człowieka. 

Zasady 

− Uczę dziecko, że to człowiek jest podmiotem wszelkiej pracy i wszelkich zdobyczy 

cywilizacyjnych. 

− Przypominam, że dbanie o dobro wspólne to wyraz szacunku dla samego siebie i drugiego 

człowieka. 

− Uświadamiam dziecku, że człowieka ceni się za to, kim jest, a nie za to, co posiada. 

 2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

− W zdrowym pragnieniu posiadania nie ma miejsca na zazdrość i zawiść.  

− Uczciwa praca jest środkiem zdobywania dóbr materialnych. 

− Szkoła uczy, że rzeczywistość materialna powinna służyć rozwojowi człowieka. 

Zasady 

− Wychowuję uczniów tak, aby dobra materialne traktowali jako środek do celu, jakim jest rozwój 

godności osoby. 

− Uczę hierarchii wartości, w której dobra materialne pełnią funkcję służebną. 

− Pilnuję, aby w szkole nie były eksponowane różnice materialne. 

 2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Proponuję uczniom porównanie sytuacji dzieci i młodzieży z krajów trzeciego świata, 

dotkniętych biedą i głodem, z sytuacją ich rówieśników z Europy czy Ameryki Północnej. Dyskusję 

prowadzę w kierunku refleksji, że dobra materialne nie stanowią o „byciu” człowiekiem, ale muszą 

służyć celom wyższym niż zaspokajanie przyjemności i zachcianek. Wspólnie zastanawiamy się,  

w jaki sposób można wykorzystać zdobycze nauki, techniki, by ułatwić życie innym ludziom. 

 2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Młody człowiek wykorzystuje dobra materialne tak, że służą mu one jako środek do celu, 

jakim jest rozwój jego własnej osobowości. umiejętnie posługuje się osiągnięciami technicznymi, 

zabiega o nie, zdobywa je, również po to, aby pomagać innym ludziom. uczeń rozumie także, że 
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człowieka nie można oceniać po tym, co posiada. Dobra materialne nabierają dla niego wartości, 

kiedy nadaje się im wymiar służebny1. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Zachwiana równowaga pomiędzy wartościami materialnymi a duchowymi kieruje młodego 

człowieka ku cywilizacji konsumpcyjnej2, w której człowieka ocenia się po tym, co posiada. 

Dobrobyt materialny może stać się jedynym kryterium sensu życia i działania człowieka. Korzyści 

płynące z pracy stają się ważniejsze niż dobro człowieka, a młodzież zaczyna cenić tylko tych, 

którzy imponują im wyłącznie rzeczami materialnymi. W ten sposób budowane relacje są nietrwałe 

i nie dają poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. 

                                                 
1 „Te właśnie podstawowe stwierdzenia o pracy wyłaniały się zawsze z zasobów chrześcijańskiej prawdy, zwłaszcza  

z samego orędzia «ewangelii pracy», stwarzając zrąb nowego myślenia, wartościowania i postępowania ludzi.  
W epoce nowożytnej, od samego początku kształtowania się ery przemysłowej, chrześcijańska prawda o pracy musiała 
się przeciwstawić różnym kierunkom myślenia materialistycznego i ekonomistycznego”. LE 7. 

2 „Jedynym celem, który się bierze pod uwagę, jest własny dobrobyt materialny. tak zwana «jakość życia» jest 
interpretowana najczęściej lub wyłącznie w kategoriach wydajności ekonomicznej, nie uporządkowanego 
konsumpcjonizmu, atrakcji i przyjemności czerpanych z życia fizycznego, natomiast zapomina się o głębszych – 
relacyjnych, duchowych i religijnych – wymiarach egzystencji”. EV 23. 
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