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WARTOŚĆ III 

Rozum, dusza i emocje w moim życiu 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój intelektualny, duchowy, emocjonalny 

 2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

Umiejętność prawidłowego postrzegania rzeczywistości zewnętrznej oraz odczytywania swoich 

stanów emocjonalnych 

 2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

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

 2.4. PROPONOWANE TEMATY 

 Człowiek poznaje rzeczywistość przez zmysły i rozum. Rozum docieka sensu, istoty rzeczy, 

emocje nadają poznaniu zabarwienie subiektywne. 

 Dojrzałość emocjonalna podstawą trwałych i głębokich więzi międzyludzkich. 

 Co dominuje w moim życiu: posługiwanie się rozumem, emocjami, czy kierowanie się 

sumieniem? 

 2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

 Emocje są istotnym elementem w budowaniu relacji interpersonalnych. 

 Reakcje emocjonalne ukształtowane w dzieciństwie rzutują na percepcję i ocenę w życiu 

dorosłym. 

 Zranienia i wstrząsy emocjonalne zniekształcają odbiór rzeczywistości.  

Zasady 

 Własne odczucia weryfikuję z obiektywnymi kryteriami oceny rzeczywistości. 

 Staram się utrzymywać równowagę emocjonalną, nie daję się naiwnie unieść emocjom 

pozytywnym lub negatywnym. 
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 Zachowuję pewien dystans wobec własnych stanów emocjonalnych i uczuć, które mogą mieć 

wpływ na podejmowanie pochopnych decyzji. 

 2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

 Poprawne relacje w rodzinie są podstawą prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka. 

 Rodzice są przykładem, jak radzić sobie z emocjami. 

 Rodzina jest bezpiecznym środowiskiem kształtowania życia emocjonalnego dziecka. 

Zasady 

 Problemy emocjonalne mojego dziecka pobudzają mnie do refleksji nad moją postawą  

i rodzinną atmosferą. 

 Nie strofuję młodego człowieka za to, że zbyt otwarcie okazuje swoje emocje. Razem  

z dzieckiem omawiam ich przyczyny oraz zastanawiam się nad sposobem radzenia sobie  

z nimi. 

 Stosunki między rodzicami są przykładem dojrzałości emocjonalnej. W ich relacjach 

impulsywne, spontaniczne reakcje podporządkowane są miłości i wspólnemu dobru. 

 2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

 Religijność jest nieodzownym elementem ludzkiej osobowości, ma decydujący wpływ na 

charakter człowieka. 

 Nauczyciel jest obeznany z obronnymi reakcjami emocjonalnymi młodych ludzi, potrafi je 

zrozumieć, zinterpretować oraz odnaleźć źródło takich zachowań. 

 Wychowanie młodego człowieka polega na stworzeniu mu odpowiednich warunków do 

ukształtowania w nim spójności myśli, słowa i czynu. 

Zasady 

 Czuwam nad konfliktami w klasie i uczę jak rozwiązywać je w duchu opanowania, 

przebaczenia i dobra wspólnego. 

 Nigdy nie kieruję się osobistą sympatią lub antypatią w ocenie moich podopiecznych. 
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 Wykorzystuję naturalne predyspozycje charakteru i usposobienia uczniów, wyznaczając im 

odpowiednie funkcje i zadania w klasie, przez które mogą rozwijać swoje zdolności. 

 2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Można zorganizować dramę, w której trzy grupy prezentują odmienny sposób 

przeżywania, postrzegania i oceny jednej sytuacji: czysto emocjonalny, czysto rozumowy  

i duchowy. Dramę kończy dyskusja nad zasadnością integralnej postawy wobec rzeczywistości. 

 2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Równowaga i harmonia między sferą racjonalną, emocjonalną i duchową jest przejawem 

osiągnięcia dojrzałości osobowej. Emocjonalność czyni osobę bardziej wrażliwą, racjonalność 

wpływa na opanowanie i podporządkowuje normom współżycia społecznego. Dojrzałość duchowa 

pozwala na pełne przeżycie, zrozumienie i panowanie nad poznaną rzeczywistością. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Supremacja racjonalności nad sferą emocjonalną może doprowadzić do ujarzmienia 

naturalnej ekspresji, stłumienia uczuć, z kolei przewaga sfery emocjonalnej powoduje 

impulsywność w działaniu i niestałość w podejmowanych decyzjach. Często młodzi ludzie 

poprzez ekstrawaganckie zachowania i reakcje ukrywają głębsze problemy, których nie potrafią 

rozwiązać.  

 

 


