
1 

Program wychowawczy > Klasa VIII > Wartość IV > Współudział i współpraca w rodzinie 

ludzkiej 

 

 

WARTOŚĆ IV 

Współudział i współpraca w rodzinie ludzkiej 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Rozwój społeczny 

 2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

Umiejętność współżycia i współpracy z ludźmi 

 2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Kształtowanie postaw uczestnictwa i odpowiedzialności 

 2.4. PROPONOWANE TEMATY 

 Wspólnotowy charakter powołania człowieka w planie Bożym. 

 Bezinteresowny dar z siebie samego jest najpełniejszym wymiarem współudziału w rodzinie 

ludzkiej. 

 Każda osoba w rodzinie ludzkiej ma swoje miejsce i znaczenie. 

 Współżycie i współdziałanie z innymi jest warunkiem samorealizacji osoby. 

 2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

 Uczestnictwo w życiu wspólnotowym musi opierać się na bazie wartości, które będą pociągały  

i skłaniały do służenia drugim. 

 Kiedy troszczę się o dobro moich bliźnich, walczę tym samym o swoje dobro. 

 Autentyczna wspólnota międzyludzka opiera się na miłości, solidarności, prawdzie i wolności. 

Zasady 

 Uczę się współpracy poprzez działanie, które polega na przyznaniu każdemu równych praw  

i zadań do wykonania. 
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 Unikam zbytniego pouczania i krytyki w ocenie działań innych ludzi, staram się zawsze 

dostrzec ich pozytywne cechy. 

 2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 

Normy 

 Uczestnictwo w życiu społecznym jest obowiązkiem moralnym człowieka. 

 Postawa konformizmu, życie bez ambicji sprzyja zamykaniu się człowieka na innych. 

 Należy uwrażliwiać młodych ludzi na problemy życia społecznego, uczyć ich solidarności 

ludzkiej i zobowiązania do służby wspólnocie ludzkiej. 

Zasady 

 Pilnuję, by u moich dzieci nie ukształtowała się postawa dominacji nad młodszym 

rodzeństwem i chęć wysługiwania się nim.- udzielając dziecku przestróg lub porad, unikam 

postawy autorytarnej. 

 Inicjuję gry i zabawy, np.: piłka nożna, żeglarstwo, które angażują wszystkich członków 

rodziny. 

 Uczę moje dziecko poświęcenia i wyrzeczenia na rzecz potrzebujących. 

 2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

 Należy kształtować postawę wielkoduszności. 

 Postawa solidarności stwarza najlepsze warunki do równomiernego rozwoju wszystkich ludzi, 

eliminuje wyzysk i niewłaściwą konkurencję. 

 Należy uczyć młodzież, że ważniejsze od tego, co człowiek wnosi w życie społeczne, jest to, 

kim on jest oraz kim się staje uczestnicząc w życiu społecznym. 

Zasady 

 Dbam o atmosferę życzliwości i poszanowanie każdego ucznia w klasie. 

 Uczę młodych ludzi odwagi w walce o dobro wspólne i solidarność. 

 Okazuję dezaprobatę wobec postaw konformizmu i wobec lęku przed własnym 

zaangażowaniem. 
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 2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Konkretyzacją opisanych postaw mogą być wszelkie przedsięwzięcia i organizacje 

grupowe (wyjazdy, wycieczki), ale także sytuacje trudne, wymagające integracji uczniów, dające 

doskonałą okazję do polaryzacji postaw i przejścia od teorii do praktyki – autentycznego 

współdziałania  

w duchu pomocniczości. Może to być także wzajemna pomoc uczniów w zrozumieniu danego 

tematu czy zagadnienia. 

 2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Młody człowiek, dzięki umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, czuje się 

domownikiem środowiska, w którym żyje. Potrafi nawiązywać szczere i głębokie relacje z 

wieloma osobami. umie współpracować w grupie, w której dobrze się czuje. Nie wycofuje się z 

sytuacji trudnych i konfliktowych, potrafi odważnie stawić im czoła. Potrafi poradzić sobie  

z problemem przy pomocy innych osób. 

2.10. ZAGROŻENIA 

Przeszkodą we włączeniu się w pracę rodziny ludzkiej jest przyjęcie postawy 

indywidualistycznej. Przejawia się ona w skoncentrowaniu uwagi i sił na swoim rozwoju, bez 

troski o dobro wspólne. Rozwijanie zainteresowań, talentów staje się owocem nieprzyjaznej 

rywalizacji  

i zwalczającej się konkurencji. Osiągnięcia własnej pracy natomiast zostają zazdrośnie skrywane 

przed innymi. Współczesne tendencje subkulturowe oraz uwarunkowania ekonomiczno-społeczne 

są niesprzyjające dla rozwoju współpracy międzyludzkiej. Atomizacja oraz przemieszanie 

społeczeństwa, odrywanie ludzi od ich historycznego kontekstu, przywiązania do ziemi, 

znajomości i kultywacji etosu narodowego i rodzimych tradycji, wreszcie umiłowania Ojczyzny – 

osłabiają więzi międzyludzkie. Ludzie zaczynają obawiać się siebie nawzajem, co przejawia się w 

lęku przed podejmowaniem trwałych, opartych na miłości, wierności i darze z siebie relacjach: 

przyjaźni, narzeczeństwa i małżeństwa. Namiastką relacji interpersonalnych staje się bierne 

obcowanie  

z obrazem wykreowanym przez media, które nie wymagają zaangażowania ze strony odbiorcy. 


