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WARTOŚĆ IX 

Życie jako zadanie 

II. PROSPEKT WARTOŚCI 

2.1. CEL OGÓLNY 

Integralny rozwój osoby 

2.2. CEL SZCZEGÓŁOWY 

Rozwój fizyczny, intelektualny i duchowy 

2.3. CEL WYCHOWAWCZY 

Przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie i jego rozwój 

2.4. PROPONOWANE TEMATY 

 Życie ludzkie jest darem natury i Boga. 

 Obrona życia jest obowiązkiem każdego człowieka. 

 Człowiek nie jest twórcą życia, lecz jego zarządcą. 

2.5. ZADANIA DLA UCZNIA, SAMOWYCHOWANIE 

Normy 

 Dar życia, który Stwórca powierzył człowiekowi, domaga się od człowieka, aby miał 

świadomość jego wartości i przyjmował go z odpowiedzialnością. 

 Człowiek jest powołany również do tego, aby być roztropnym i odpowiedzialnym gospodarzem 

w świecie natury. 

 Rodzicielstwo jest zadaniem przekazywania życia, otoczenia go troską i wychowania. 

 Zasady 

 Życie traktuję jako największą wartość i dar, który należy rozwijać, wzbogacać i realizować. 

 Rozwijam swoje zdolności i talenty. 

 W sprawach życiowych radzę się doświadczonych i mądrych ludzi. 

2.6. ZADANIA DLA RODZICÓW 
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Normy 

Podstawowym obowiązkiem rodziców jest wychowanie dziecka od jego poczęcia aż do 

chwili całkowitego usamodzielnienia się. 

 Wszelkie ataki godzące w życie, winny się spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem. 

 Dorastanie młodych ludzi w prawidłowo funkcjonującej rodzinie przygotowuje do 

odpowiedzialnego przekazywania życia. 

Zasady 

 Uczę moje dzieci odpowiedzialnego rodzicielstwa. 

 Ostrzegam dorastające dziecko przed lekkomyślnym narażaniem swego zdrowia i życia. 

 Dbam o zachowanie obyczajów w rodzinie. 

2.7. ZADANIA DLA SZKOŁY, WYCHOWAWCY 

Normy 

 Wychowawca kształtuje osobowość wychowanka - jego charakter, życie emocjonalne  

i duchowe. 

 Przyznanie wszystkim obywatelom prawa do życia jest podstawą cywilizacji miłości. 

 Pedagogizacja rodziców jest formą współpracy szkoły z domem rodzinnym ucznia. 

 Zasady 

 Promuję w szkole wychowanie prorodzinne poprzez organizowanie spotkań, pogadanek, 

dyskusji itp. 

 Dokładam wszelkich starań, by przygotować wychowanków do dojrzałego i odpowiedzialnego 

wkroczenia w dorosłe życie. 

 Wskazuję uczniom niezbędną wiedzę dotyczącą obrony życia i szanowania zdrowia. 

2.8. SPOSÓB REALIZACJI 

Szkoła może organizować odczyty, prelekcje, pokazy filmów, spotkania z gośćmi, które 

będą dotyczyły promocji życia rodzinnego i ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci 

oraz zagadnień integralnego rozwoju człowieka. 

2.9. OSIĄGNIĘCIA, EFEKTY 

Młody człowiek, z właściwym entuzjazmem, angażuje się w przedsięwzięcia, które 
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przyczyniają się do jego rozwoju intelektualnego, fizycznego i duchowego. W ten sposób 

przygotowuje się do przyjęcia czekających go w życiu dorosłym zadań. 

2.10.  ZAGROŻENIA 

Na świecie utrzymuje się nierówność społeczna. Postęp techniczny i materialny dokonuje 

się kosztem wyzysku ludzi ubogich. Społeczeństwa poddane są presji propagandy antyrodzinnej, 

poczynając od zafałszowania samej definicji rodziny poprzez zakwestionowanie jej istoty i roli, aż 

do reklamowania rozwiązłości i ułatwiania rozwodów. Podczas lekcji wychowania seksualnego 

młodzież dowiaduje się o sposobach aborcji, technikach współżycia seksualnego i ich 

praktycznym stosowaniu. Ukrywane są skutki ingerencji w poczęcie nowego życia, np.: utrata 

płodności, fizyczne i psychiczne niszczenie organizmu. 

 

 


