
Wychowanie do życia w rodzinie

 

Wychowanie do życia w rodzinie należy postrzegać jako integralną część wychowania

ogólnego. Nadrzędnym celem wprowadzenia tego przedmiotu jest takie oddziaływanie na

uczniów, aby przemyślenia i wnioski płynące z zajęć pomogły im lepiej zrozumieć siebie

i innych, a także rzutowały na podejmowanie właściwych decyzji obecnie i w przyszłości.

Istotnym elementem współczesnego wychowania jest współpraca wszystkich środowisk

kształtujących osobowość młodego człowieka. Najważniejszą rolę w wychowaniu odgrywa

rodzina. Nie da się jednak pominąć wagi innych podmiotów wychowawczych, jakimi są: szkoła,

grupa rówieśnicza, instytucje wychowawcze. Czas dojrzewania jest trudnym okresem,

zarówno dla dziecka, jak i dorosłych – rodziców, wychowawców, nauczycieli. Rozchwianie

emocjonalne, nasilenie krytycyzmu, zwłaszcza wobec dorosłych, brak doświadczenia,

a jednocześnie ciekawość świata powodują, że wybory, jakich dokonują młodzi ludzie, nie

zawsze są dobre dla nich samych.

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne

 

I. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról

małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją; umiejętność

podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej,

małżeństwa i rodziny.

II. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania,

dorastania i wyborem drogi życiowej; umiejętność świadomego kreowania własnej

osobowości.

III. Uzyskanie lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia; umiejętność poszukiwania

i udzielania odpowiedzi na pytania o istotę człowieczeństwa, sens, cele i zadania życiowe.

IV. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych;

przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności do poszanowania

godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.

V. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności;

kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.



 

Warunki i sposób realizacji

 Punktem wyjścia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest założenie, że zdolność

człowieka do miłości jest rezultatem szacunku i miłości do samego siebie. Zmiany psychiczne,

dokonujące się w procesie dojrzewania, wyrażające się we wzroście samoświadomości,

krytycyzmie, zdolności do abstrakcyjnego myślenia, stanowią podstawę dojrzałości, która

umożliwia człowiekowi odpowiedzialne podejmowanie decyzji prowadzących do założenia

rodziny. Zagadnienia te są związane z samookreślaniem się jednostki, tworzeniem poczucia

własnej wartości, szacunku dla samego siebie, ochrony własnego „ja” i stanowią podstawę

refleksji na temat odpowiedzialności za własne życie.

Kolejny blok zagadnień związany jest ze zrozumieniem istoty procesu dojrzewania. Świadome

przeżywanie i akceptacja zmian biologicznych związanych z dojrzewaniem płciowym,

spostrzeganie ich w perspektywie całości ludzkiego życia, umożliwi przeciwstawianie się

szkodliwym stereotypom dotyczącym ciała, zdrowia, rozumienia seksualności, dorosłości,

wolności i miłości. Poznanie i zrozumienie ważności zmian w funkcjonowaniu własnego ciała,

budzącej się seksualności i zdolności do prokreacji (w sensie biologicznym) oraz mechanizmów

nią rządzących, powinny stać się w przyszłości podstawą świadomego macierzyństwa

i ojcostwa.

Podstawa programowa obejmuje ponadto zagadnienia związane z tworzeniem pozytywnych

relacji z innymi ludźmi. Treści są skoncentrowane wokół pozytywnych aspektów płciowości,

seksualności, życia w grupie rówieśniczej i w rodzinie oraz mają budować poczucie

odpowiedzialności za siebie i innych. Poznanie podstawowych zasad komunikacji i przełożenie

ich na konkretne zachowania w relacjach koleżeńskich i rodzinnych powinny uwiadomić

uczniom bogactwo form wyrażania pozytywnych uczuć i umożliwić w przyszłości budowanie

wartościowych, intymnych więzi z płcią przeciwną w fazie tworzenia związku i zakładania

rodziny.

Ze względu na konieczność podziału klasy na grupy dziewcząt i chłopców przy realizacji

niektórych tematów oraz ze względu na zapewnienie młodzieży dobrowolności uczestnictwa

wskazane byłoby przeprowadzanie tych zajęć na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

Nauczyciel powinien stworzyć w czasie lekcji atmosferę otwartości, szczerości, zaufania

i dyskrecji.


