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WARTOŚĆ II 

Moja godność jako człowieka (homo sapiens) 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój samoświadomości 

2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

Poznanie własnej godności i wartości 

2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Zrozumienie powołania wynikającego z otrzymanej godności człowieka 

2.4. PROPONOWANE TEMATY 

 Właściwością rozumu ludzkiego jest dociekanie istoty rzeczy, czyli dążenie do prawdy. 

 Dzięki rozumowi człowiek działa w sposób świadomy i wolny. 

 Godność indywidualna człowieka rozciąga się na wszystkich ludzi. 

2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

 Odkrycie swej podmiotowości prowadzi do uznania podmiotowości innych. 

 Spośród wszystkich stworzeń ziemskich, tylko człowiek potrafi przekroczyć siebie poprzez 

samoświadomość i autorefleksję. 

 Rozum jest elementem konstytutywnym sumienia. 

Zasady 

 Uczę się odpowiedzialności za własne decyzje. 

 Nie jestem biernym owocem ślepego przeznaczenia: sam mogę wybierać i kształtować swój 

los. 

 Aby postępować dobrze, unikać zła, stale muszę odnawiać i pogłębiać wiedzę etyczno-moralną. 
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2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

 Dzięki władzy rozumu człowiek jest panem samego siebie. 

 Człowiek stanowi część świata przyrody, przynależy do natury, jednak swoim rozumem ją 

przerasta. 

 Rozum dany jest po to, by panować nad sobą i swoimi zmysłami. 

Zasady 

 Uświadamiam mojemu dziecku konsekwencje lekkomyślnych i nieprzemyślanych wyborów i 

decyzji. 

 Uczę młodego człowieka rezygnacji z doraźnych przyjemności dla wyższych wartości. 

 Rozmawiam z młodym człowiekiem o odpowiedzialnym podejściu do własnej seksualności. 

2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

 Tylko człowiek zdobywa wiedzę nawet dla niej samej, choćby nie dostrzegał w niej 

bezpośredniej i doraźnej korzyści dla siebie. 

 Człowiek, ze względu na swoją rozumną naturę stale się rozwija, udoskonala także zastany 

porządek rzeczy. 

 Praca jest naturalną potrzebą człowieka. 

Zasady 

 Staram się zaciekawić uczniów danym tematem i pozostawiam im możliwość dalszego, 

samodzielnego dociekania. 

 Kształtuję w uczniach umiejętności samodzielnego myślenia. 

 Przypominam uczniom o konieczności stałej pracy nad sobą: ćwiczeniu intelektu, rozwoju 

osobowości i wiary. 

2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Uczniowie mają za zadanie wyszukać filozoficzne podstawy wybranych systemów 

polityczno-społecznych. Celem tego studium jest przygotowanie odpowiedzi na pytanie:  

Jakie konsekwencje historyczne ma błędna koncepcja człowieka? 
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2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Uczeń jest świadomy swego wyjątkowego miejsca pośród istot stworzonych, wie, że z tej 

godności płynie także zobowiązanie do życia na miarę swego człowieczeństwa. Nie wolno 

człowiekowi zniżać się do poziomu życia wegetatywnego. Młody człowiek potrafi twórczo 

korzystać z wiedzy zdobytej podczas edukacji szkolnej. Świadomość godności osoby zobowiązuje 

do patrzenia na innych ludzi z należnym szacunkiem i miłością. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Brak wiedzy dotyczącej człowieka i podstawowego odniesienia wobec osoby jest 

przyczyną braku poszanowania drugiej osoby, agresywnych zachowań wobec niej, poniżania, 

przemocy itp. Przeszkodą w budowaniu relacji osobowych jest także nacisk propagandy 

kulturowo-medialnej, która każe upatrywać najwyższe źródło szczęścia i ludzkich pragnień w 

ulotnych doznaniach zmysłowych, silnych przeżyciach emocjonalnych i uczuciowych wrażeniach. 

Pozbawienie rozumu kierowniczej roli nad emocjami skazuje człowieka na działania 

nieprzemyślane, manipulacyjne, pozbawione odpowiedzialności.  

 

 


