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„System oświaty zapewnia w szczególności 
wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny”.

(Ustawa o systemie oświaty, 1998)
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Wstęp

Wprowadzenie do nauczania szkolnego zajęć z „Wychowania do 
życia w rodzinie” stawia przed nauczycielami ważne cele edukacyjne: 
dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk o rodzinie, kształtowanie pozy-
tywnych postaw wobec małżeństwa i rodziny oraz stymulowanie młode-
go człowieka do samorozwoju i twórczej aktywności.

U uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stojących na progu dorosłości, 
można zaobserwować dużą potrzebę wiedzy o sobie oraz poszukiwa-
nie odpowiedzi na podstawowe pytania o charakterze egzystencjalnym. 
W zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” oznacza to formowanie 
człowieka, który rozwija życie wewnętrzne, potrafi samodzielnie podej-
mować ważne decyzje, biorąc odpowiedzialność za siebie i innych.

Z wielu badań wynika, że młodzież oczekuje przekazania takich 
informacji i umiejętności, które w przyszłości pozwolą zachować i po-
mnożyć miłość, jaką ludzie obdarzają się w chwili podjęcia decyzji 
o małżeństwie i rodzinie. Umiejętność nawiązywania satysfakcjo-
nujących relacji, wzmacnianie więzi, konstruktywne rozwiązywanie 
konfliktów, a także integralne przeżywanie własnej seksualności oraz 
odpowiedzialne traktowanie macierzyństwa i ojcostwa – to ważne i róż-
norodne zagadnienia, które są podejmowane w ramach zajęć wychowa-
nia prorodzinnego.

Cele edukacyjne

1. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych 
z podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, w tym 
pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich.

2. Pogłębienie problematyki przyjaźni, miłości, ludzkiej płciowości, 
prokreacji i funkcji rodziny.

3. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, rodziny, 
dziecka, osób niepełnosprawnych, osób starych, zdrowia własnego i in-
nych.

Zadania szkoły

1. Pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji we własnej rodzi-
nie. Integrowanie działań szkoły i rodziny.

2. Wspieranie rodziny w przygotowaniu młodego człowieka do peł-
nienia ról małżeńskich i rodzicielskich oraz samodzielności i odpowie-
dzialności.

3. Ukazanie płciowości w kontekście wartości życia ludzkiego, mi-
łości, odpowiedzialności, małżeństwa, rodziny.

4. Przekazywanie rzetelnej wiedzy o rozwoju człowieka w wymia-
rze biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym.

Osiągnięcia

W toku realizacji zajęć uczeń:
1. Uświadomi sobie potrzebę dążenia do integracji sfery psychicz-

nej, duchowej i biologicznej.
2. Dzięki zdobytej wiedzy i wytworzonym umiejętnościom przygo-

tuje się do dojrzałego funkcjonowania w życiu rodzinnym.
3. Pozna podstawowe zasady postępowania w sferze ludzkiej płcio-

wości i płodności.
4. Uświadomi sobie potrzebę podejmowania odpowiedzialnych de-

cyzji dotyczących wyboru drogi życiowej.
5. Potrafi odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jest człowiek? Jakie 

są jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia? 
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Uwagi o realizacji programu 

A. Organizacja procesu dydaktycznego

Podstawa programowa do „Wychowania do życia w rodzinie” jest 
taka sama dla szkół licealnych i zawodowych. Z uwagi na różną liczbę 
godzin: w liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych oraz tech-
nikach w kl. I-III (w cyklu 3-letnim 42 godziny dla ucznia) i w szkołach 
zawodowych (w cyklu 2-letnim 28 godzin dla ucznia) przygotowano 
dwie wersje programu.

Treści programowe w obu wersjach programu zostały ujęte w zagad-
nienia dotyczące:

1. Człowieka,
2. Miłości i seksualności,
3. Małżeństwa,
4.  Biologii prokreacji,
5.  Rodziny.
W procesie dydaktycznym zastosowano układ spiralny, tzn. w każdej 

klasie powraca się do wymienionych działów tematycznych i odpowiednio 
poszerza się je o nowe treści. Propozycja treści jest szeroka, obejmuje za-
gadnienia z psychologii, socjologii rodziny czy biologii. Nauczyciel znający 
możliwości percepcyjne swoich uczniów może potraktować niektóre zagad-
nienia fakultatywnie. Pomocą w tym względzie będzie podręcznik Wędrując 
ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych (red. T. Król, M. Ryś). Propozycje tematyczne niniejszego 
programu są zsynchronizowane z treścią podręcznika.

Interdyscyplinarność nauk o rodzinie wymaga od nauczyciela sys-
tematycznego uzupełniania wiedzy nie tylko z dziedziny seksuologii, 
ale także z zakresu etyki, antropologii filozoficznej czy demografii. Nie-
zbędna jest też lektura najnowszej literatury prorodzinnej i śledzenie bie-
żących doniesień prasowych.

Ważna będzie również systematyczna współpraca z innymi nauczy-
cielami tego przedmiotu celem wymiany doświadczeń, praca zespołów 
przedmiotowo-metodycznych oraz korzystanie z różnych form dokształ-
cania i doskonalenia.

B. Potrzeba integralnego ujęcia ludzkiej seksualności

„Wychowanie do życia w rodzinie” to szczególna dziedzina, któ-
ra mobilizuje do zastanowienia się nad tajemnicą kobiecości, męskości, 
dojrzałej miłości, wartości małżeństwa i rodziny, a w konsekwencji pro-
wadzi do zgłębiania ostatecznych celów życiowych człowieka. Uwrażli-
wienie ucznia na dobro i prawdę – wartości szczególnie istotne w życiu 
rodzinnym człowieka – jest możliwe dzięki pobudzeniu ucznia do reflek-
sji i samooceny.

Najwięcej obaw wśród nauczycieli budzą zagadnienia etyczno-
-filozoficzne. Tymczasem seksualizm człowieka, który nie respektuje 
duchowości i norm etycznych oznacza dezintegrację osobowości i staje 
się krzywdzący dla osoby ludzkiej. Istotnym elementem wychowania, 
szczególnie w tej dziedzinie, jest pomaganie uczniowi, by zrozumiał 
prawdziwy sens swojej seksualności oraz by przyjął wobec niej dojrzałą 
postawę. Złożoność psychofizyczną człowieka odzwierciedlają zasady 
personalizmu i integralne ujęcie ludzkiej płciowości. Treści niniejszego 
programu, jak i wspomnianego wcześniej podręcznika, uwzględniają po-
wyższą koncepcję człowieka.

C. Metody, techniki i formy pracy 

Efektywność zajęć „Wychowania do życia w rodzinie” jest uwarun-
kowana nie tylko dobrym przygotowaniem w zakresie treści programo-
wych, ale także sposobem ich przekazywania. Odpowiedni dobór metod, 
form i technik pracy wyzwoli zaangażowanie i aktywność uczniów. Na-
uczyciel dokonujący wyboru technik i metod pracy powinien również 
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brać pod uwagę swoje atuty, możliwości uczniów, a także stopień wypo-
sażenia przedmiotowo-dydaktycznego szkoły.

Niestandardowe formy organizacyjne i metody urozmaicą zajęcia, 
stworzą uczniom możliwość czynnego w nich uczestnictwa. Będzie to 
również okazja nabycia umiejętności konfrontowania swoich poglądów, 
wypowiadania w sposób swobodny opinii, a także wyrażania ekspresji 
i przeżyć.

Ocena osiągnięć ucznia

Zajęcia „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie. 
Wielu nauczycielom takie ujęcie wydaje się utrudniać ich realizację. 
Tymczasem uczeń nie oceniany jest swobodniejszy, chętnie ujawnia 
emocje, jest szczery i spontaniczny. Wytrawny pedagog uzna ten sposób 
zachowania ucznia za atuty w realizacji zajęć, ponieważ na tych lekcjach 
uczniowie mogą „czuć się naprawdę sobą”. Wówczas bez obaw zabiera-
ją głos, dyskutują, wyrażają opinie.

Pomimo że rozporządzenie nie przewiduje dla tego przedmiotu kla-
sycznej oceny, efekty pracy wychowawczej można zmierzyć, stosując 
różne narzędzia pomiaru. Pod koniec bloku zajęć (lub po lekcji) można 
dać uczniom do wypełnienia ankietę, arkusz ewaluacyjny lub skorzystać 
z prostych form ewaluacji, np. „mówiącej ściany” lub „kwiatu ewalu-
acyjnego”.

Dzięki temu nauczyciel może ocenić stopień opanowania wiedzy, 
a także zmianę postaw wychowanka oraz stopień satysfakcji ucznia 
z uczestnictwa w zajęciach.

Współpraca z rodzicami 

Na uczestnictwo uczniów w zajęciach „Wychowanie do życia 
w rodzinie” rodzice mogą nie wyrazić zgody. Prawo oświatowe re-
spektuje zagwarantowane im pierwszeństwo w wychowaniu swoich  
dzieci (Konstytucja RP, art. 48 i 53). Stanowi to dodatkowe wyzwanie 

dla  nauczycieli, aby przedmiot ten był dostrzeżony przez młodzież i jej 
rodziców jako potrzebny i interesujący.

Niebagatelną rolę odgrywają obligatoryjne spotkania z rodzicami. 
Mogą one zaowocować współudziałem ułatwiającym komunikację w ro-
dzinie i wspierającym autorytet domu i szkoły. Oba te środowiska pragną 
młodzieży dopomóc, dlatego warto zintegrować ich działania.
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Liczba 
godzin

2

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Poznać istotę człowieka jako 

osoby.
2.  Uświadomić sobie godność 

człowieka i jego wolność.
3.  Stawiać sobie cele rozwoju 

– afirmację wartości wyż-
szych i urzeczywistnianie ich 
w swoim życiu.

Treści 
programowe

1.  Człowiek istotą wielowy-
miarową:

 a) biologiczną,
 b) psychiczną,
 c) społeczną,
 d) duchową.
2.  Człowiek osobą poszukującą 

sensu życia i urzeczywistnia-
jącą wartości wyższe.

Procedury  
osiągania celów

1.  Wywiad z osobą (autory-
tetem): kim jest człowiek 
i jakie cele powinien sobie 
stawiać?  Ewentualnie kla-
sowa dyskusja na powyższy 
temat.

2.  Praca w grupach: analiza 
celów organizacji, wspólnot 
wzmacniających proces  so-
cjalizacji  dzieci i młodzieży.

3.  Autorefleksja (może być 
w formie pisemnej), jakim 
człowiekiem jestem i do cze-
go zmierzam?

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Rozumie istotę człowieka 

jako osoby.
2.  Wie, że człowiek jest ob-

darzony wolną wolą; jest 
zdolny do miłości oraz odpo-
wiedzialności.

3.  Wyrazi gotowość bycia kre-
atywnym.

Liceum i technikum – kl. I
Temat: Człowiek 
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Liczba 
godzin

6 godzin, 
w tym 4 
z podziałem 
na grupy 
dziewcząt 
i chłopców

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Poznać fazy rozwoju psy-

choseksualnego człowieka 
ze szczególnym uwzględnie-
niem okresu adolescencji. 

2.  Uświadomić sobie potrzebę 
kształtowania tożsamości 
płciowej i ugruntowania 
wartości  moralnych celem 
przygotowania się do podję-
cia ról małżeńskich, rodzin-
nych i społecznych w życiu 
dorosłym.

3.  Poznawać istotę kobiecości 
i męskości. 

4.  Kształtować postawę sza-
cunku dla osób odmiennej 
płci oraz wyrażania miłości 
odpowiednimi znakami. 

5.  Uświadomić sobie zagroże-
nie chorobą AIDS w kon-
tekście problemu inicjacji 
seksualnej. 

6.  Wiedzieć, do kogo się zwró-
cić o poradę; znać telefony 
zaufania i adresy młodzieżo-
wych poradni.

Treści 
programowe

1.  Fazy rozwoju psychoseksu-
alnego i kształtowanie się ról 
płciowych.

2.  Fizyczne i psychologiczne 
aspekty różnic między kobie-
tą a mężczyzną. 

3.  Wartość osobowa seksualno-
ści człowieka.

4.  Miłość samego siebie i mi-
łość drugiego człowieka.

5.  Zakochanie się a miłość. 
6.  Znaki miłości; problem ini-

cjacji seksualnej.
7.  Inicjacja seksualna a AIDS.
8.  Poradnictwo młodzieżowe 

i rodzinne. 

Procedury  
osiągania celów

1.  Wykład ilustrowany plansza-
mi, prezentacją multimedial-
ną lub filmem. 

2.  Rozmowa kierowana. 
3.  Praca  samodzielna (testy, 

ćwiczenia). 
4.  Metoda sytuacyjna. 
5.  Dyskusja: miłość, inicjacja 

seksualna, permisywizm 
seksualny a choroby przeno-
szone drogą płciową (w tym 
AIDS) w kontekście norm 
etycznych.

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Wie, jakim fazom rozwojo-

wym podlega psychika oraz 
rozwój moralny i seksual-
ność człowieka.

2.  Umie określić istotne różnice 
między kobiecością a męsko-
ścią, aby łatwiej zrozumieć 
złożoność natury ludzkiej.

3.  Zna istotę miłości i potrafi 
odróżnić miłość od zakocha-
nia.

4.  Uzmysłowi sobie znaczenie 
znaków miłości, potrafi je 
klasyfikować, odróżniać 
i przyporządkowywać po-
szczególnym etapom miło-
ści.

5.  Uzmysłowi sobie, że cho-
roby przenoszone drogą 
płciową, w tym AIDS, mogą 
stać się problemem młodego 
człowieka. 

6.  Wie, do kogo się zwrócić 
o poradę. 

PGiM – kl. I
Temat: Miłość i seksualność
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Liczba 
godzin

1 godzina

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Poznać kryteria dojrzałości 

człowieka.
2.  Doskonalić empatię celem 

osiągnięcia dojrzałości uczu-
ciowej i formowania posta-
wy przyjaźni.

3.  Rozwijać umiejętność rozpo-
znawania postawy dojrzałej 
od niedojrzałej. 

Treści 
programowe

1.  Dojrzałość do małżeństwa:
 a) fizyczna,
 b) psychiczna,
   – umysłowa,
   – uczuciowa,
  – społeczna,
 c) duchowa,
 d) prawna,
 e) socjalna.
2.  Symptomy braku dojrzałości 

do zawarcia małżeństwa.

Procedury osiągania 
celów

1.  Metoda sytuacyjna: analiza 
przypadków z literatury, fil-
mu, prasy, listów.

2.  Praca w grupach: testy, ćwi-
czenia.

3.  Rozmowa kierowana, „burza 
mózgów”, mapa mentalna. 

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Wie, na czym polega fizycz-

na, psychiczna (umysłowa, 
uczuciowa, społeczna), 
prawna i socjalna dojrzałość 
do zawarcia małżeństwa.

2.  Umie rozpoznać niedojrza-
łość emocjonalną.

3.  Uświadomi sobie potrzebę 
rozwijania empatii celem 
osiągnięcia dojrzałej uczu-
ciowości i  kształtowania 
postawy przyjaźni wobec 
najbliższych.

Liceum i technikum – kl. I
Temat: Małżeństwo 
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Liczba 
godzin

1 godz. 
z podziałem 
na grupy 
dziewcząt 
i chłopców 

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Poznać budowę i funkcjono-

wanie układu rozrodczego 
kobiety i mężczyzny.

2.  Kształtować pozytywne po-
stawy wobec macierzyństwa 
i ojcostwa.

3.  Zdawać sobie sprawę z od-
powiedzialności za poczęte 
życie człowieka.

Treści 
programowe

1.  Być matką, być ojcem, czyli 
o rodzicielstwie:

  a) dojrzałość fizyczna kobie-
ty, jej układu hormonalno-
płciowego; przygotowanie do 
podjęcia roli matki.

  b) dojrzałość fizyczna męż-
czyzny, układu hormonalno-
płciowego; przygotowanie do 
podjęcia roli ojca.

2.  Problem inicjacji seksualnej 
a postawa odpowiedzialności 
za poczęte życie człowieka.

Procedury 
osiągania celów

1.  Pogadanka wprowadzająca.
2.  Wykład obrazowany plan-

szami, prezentacją multime-
dialną lub filmem.

3.  Metoda sytuacyjna (listy, 
artykuły, filmy).

4.  Dyskusja. 

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Zna budowę i funkcjono-

wanie układu rozrodczego 
kobiety i mężczyzny.

2.  Ma świadomość, czym jest 
inicjacja seksualna oraz ma-
cierzyństwo i ojcostwo.

3.  Przejawia postawę szacun-
ku dla życia człowieka od 
momentu poczęcia oraz 
odpowiedzialność za jego 
zainicjowanie. 

Liceum i technikum – kl. I
Temat: Biologia prokreacji
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Liczba 
godzin

4 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Poznać akty prawne re-

gulujące funkcjonowanie 
rodziny.

2.  Znać podstawowe pojęcia 
dotyczące rodziny.

3.  Zdobyć przekonanie, że 
rodzina powinna być miej-
scem, w którym jej człon-
kowie czują się chronieni, 
akceptowani, rozumiani 
i bezpieczni.

4.  Mieć świadomość zagrożeń 
życia rodzinnego.

5.  Wiedzieć, jak chronić rodzi-
nę przed zagrożeniami.

6.  Kształtować postawę em-
patii, uczciwości, szacunku 
i miłości wobec najbliższych.

Treści 
programowe

1.  Akty prawne regulujące funk-
cjonowanie rodziny:

 a)  Konstytucja RP (art. 18; art. 48 
ust. 1 i ust. 2, art. 53, ust. 3., art. 72),

 b)  Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy,

 c) Ustawy:
   – o pomocy społecznej i fun-

duszu alimentacyjnym,
   – o postępowaniu w spra-

wach nieletnich,
   – kodeks karny,
 d)  umowy ratyfikowane przez 

Polskę:
  – Deklaracja Praw Człowieka,
   – Konwencja o Prawach 

Dziecka,
   – Karta Praw Rodziny.
2.  Podstawowe pojęcia doty-

czące rodziny (małżeństwo, 
dziecko, rodzina, powino-
wactwo, pokrewieństwo).

3.  Zagrożenia życia rodzinnego:
 a) agresja i przemoc,
 b) alkoholizm,
 c) narkomania,
 d) pornografia,
 e) sekty,
 f) rozwody.
4.  Miłość i dojrzałość jako 

najlepszy sposób na przeciw-
działanie zagrożeniom. 

Procedury  
osiągania celów

1.  Wykład połączony z prezen-
tacją dokumentów prawnych 
dotyczących rodziny.

2.  Praca w grupach: zaznajo-
mienie się z podstawowymi 
pojęciami dotyczącymi 
rodziny (analiza wybranych 
aktów prawnych).

3.  Projekcja filmów (proble-
matyka zagrożeń) lub praca 
z podręcznikiem (zagrożenia 
i profilaktyka).

4.  Dyskusja: współczesne za-
grożenia cywilizacyjne a roz-
luźnienie obyczajów i lek-
ceważący stosunek do norm 
moralnych, zasad i tradycji. 

5.  Mapa mentalna lub meta-
plan. 

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Zna akty prawne regulujące 

funkcjonowanie rodziny.
2.  Zna podstawowe pojęcia 

dotyczące rodziny.
3.  Ma świadomość zagrożeń 

życia rodzinnego i wie, jak 
uchronić się przed nimi.

Liceum i technikum – kl. I
Temat: Rodzina

Program_pgmp_PK.indd   12Program_pgmp_PK.indd   12 2010-08-15   21:25:362010-08-15   21:25:36



13

Liczba 
godzin

2 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Wiedzieć, że człowiek jest 

istotą  dynamiczną i znać 
czynniki, które decydują 
o jego rozwoju.

2.  Poznać okresy rozwojowe 
człowieka i umieć je krótko 
scharakteryzować.

3.  Znać specyfikę problemów 
ludzi w podeszłym wieku 
i rozumieć ich potrzeby.

4.  Uznać osoby chore i niepeł-
nosprawne za godne szacun-
ku i miłości.

5.  Wyzwolić gotowość pomocy 
ludziom sędziwego wieku 
i niepełnosprawnym (wolon-
tariat). 

Treści 
programowe

1. Rozwój człowieka:
  a) czynniki, które decydują 

o rozwoju psychofizycznym:
  – zadatki dziedziczne,
  – własna aktywność,
  – działanie środowiska,
 b) okresy rozwojowe:
  – prenatalny,
  – noworodkowy,
   – wczesnego dzieciństwa 

(niemowlęcy i poniemow-
lęcy),

   – średniego dzieciństwa 
(przedszkolny),

   – późnego dzieciństwa 
(wczesnoszkolny),

   – dorastania (adolescen-
cja),

  – dorosłości.
2.  Człowiek sędziwego wieku.
3.  Osoby chore i niepełno-

sprawne w rodzinie.

Procedury  
osiągania celów

1.  Rozmowa kierowana.
2.  Wykład połączony z prezen-

tacją filmów lub prezentacją 
multimedialną.

3.  Metaplan: co utrudnia har-
monijny rozwój młodego 
człowieka? 

4.  Wywiad z osobami sędzi-
wego wieku – prezentacja 
fragmentów nagrań.

5.  Wycieczka np. do domu 
spokojnej starości lub hospi-
cjum celem poznania potrzeb 
i zgłoszenia akcesu pomocy.

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Zna czynniki rozwojowe 

człowieka i planuje swój 
rozwój.

2.  Umie krótko scharaktery-
zować okresy rozwojowe 
człowieka.

3.  Zna i rozumie specyfikę pro-
blemów ludzi w podeszłym 
wieku.

4.  Ma świadomość potrzeby 
wyzwolenia empatii, cierpli-
wości wobec ludzi sędziwe-
go wieku.

5.  Kształtuje postawę służby 
i potrafi podjąć się zadań 
związanych z pomocą lu-
dziom starszym i niepełno-
sprawnym. 

Liceum i technikum – kl. II
Temat: Człowiek

Program_pgmp_PK.indd   13Program_pgmp_PK.indd   13 2010-08-15   21:25:362010-08-15   21:25:36



14

Liczba 
godzin

3 godziny, 
w tym 2 
z podziałem 
na grupy 
dziewcząt 
i chłopców

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Poznać istotę płciowości 

człowieka, jej elementy 
i cele.

2.  Znać medyczne kryteria 
płciowości człowieka.

3.  Wiedzieć, czym jest integra-
cja seksualna i rozumieć po-
trzebę jej osiągania w życiu.

4.  Znać mechanizm działania 
pornografii i jej szkodliwość.

5.  Uświadomić sobie potrzebę 
pracy nad sobą w celu osią-
gnięcia integracji seksualnej.

6.  Znać naturę miłości i etapy 
jej rozwoju.

Treści
programowe

1.  Wartość osobowa popędu 
seksualnego; płciowość jako 
podstawowy współczynnik 
osobowości człowieka.

2.  Elementy płciowości czło-
wieka:

 a) biologiczny (genitalny),
 b) emocjonalny (erotyczny),
 c) społeczny (miłość),
 d) duchowy (caritas).
3.  Cele płciowości:
 a) tworzenie więzi,
 b) prokreacja.
4.  Medyczne kryteria płciowo-

ści człowieka.
5.  Potrzeba integracji seksu-

alnej.
6.  Uzależnienie od pornografii.
7.  Natura miłości: kochać i być 

kochanym.
8.  Etapy rozwoju miłości. 

Procedury  
osiągania celów

1.  Rozmowa kierowana.
2.  Wykład obrazowany frag-

mentami filmów lub prezen-
tacją multimedialną. 

3.  Metoda sytuacyjna.
4.  Praca z tekstem (fragmenty 

listów z prasy młodzieżo-
wej).

5.  Drama.
6.  Analiza fragmentów litera-

tury (poezji), przysłów i sen-
tencji o miłości.

7.  Dyskusja.
8.  „Skrzynka pytań”.

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Rozumie wartość osobową 

seksualności człowieka.
2.  Zna medyczne kryteria, 

elementy i cele płciowości 
człowieka.

3.  Uświadomi sobie potrzebę 
integracji seksualnej i kształ-
tuje postawę akceptującą 
dla mądrego kierowania 
własnymi potrzebami oraz 
pragnieniami erotycznymi 
i seksualnymi.

4.  Rozumie, na czym polega 
mechanizm uzależnienia od 
pornografii i jej szkodliwość.

5.  Uzmysłowi sobie znaczenie 
miłości w życiu człowieka 
i pozna etapy jej rozwoju. 

Liceum i technikum – kl. II
Temat: Miłość i seksualność 

Program_pgmp_PK.indd   14Program_pgmp_PK.indd   14 2010-08-15   21:25:362010-08-15   21:25:36



15

Liczba 
godzin

2 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Wiedzieć, czym jest małżeń-

stwo w ujęciu prawnym.
2.  Znać skutki prawne zawarcia 

małżeństwa oraz przeszkody 
w jego zawarciu.

3.  Uświadomić sobie wagę 
niektórych kryteriów wyboru 
współmałżonka.

4.  Znać uwarunkowania udane-
go związku małżeńskiego. 

Treści 
programowe

1.  Małżeństwo w ujęciu praw-
nym:

 a) zasady prawa małżeńskiego,
 b) zawarcie małżeństwa,
 c)  przeszkody dotyczące 

zawarcia związku małżeń-
skiego,

 d) forma zawarcia małżeństwa,
 e)  skutki prawne zawarcia 

małżeństwa.
2.  Wybór współmałżonka:
  – analiza motywów, jakimi 

kierują się ludzie przy wybo-
rze współmałżonka,

  – motywy dojrzałe (miłość, 
przyjaźń, chęć założenia ro-
dziny),

  – motywy niedojrzałe (chęć 
ucieczki z domu, nieplanowa-
na ciąża, zdobycie wartości 
materialnych).

3.  Ślub; waga przysięgi mał-
żeńskiej.

Procedury  
osiągania celów

Praca z tekstem podręcznika lub 
Kodeksem rodzinnym i opie-
kuńczym.
2.  Rozmowa kierowana.
3.  Praca w grupach; motywy 

wyboru współmałżonka pra-
widłowe i nieprawidłowe.

4.  Dyskusja – kryteria wyboru 
współmałżonka.

5.  Metoda sytuacyjna lub meta-
plan, albo metoda 635; trwa-
łość małżeństwa. 

6.  Technika grup sąsiedzkich 
(praca w parach): analiza 
treści przysięgi małżeńskiej.

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Zna zasady prawa małżeń-

skiego.
2.  Rozumie znaczenie moty-

wów i kryteriów wyboru 
współmałżonka.

3.  Wie, jakie są warunki udane-
go, trwałego małżeństwa. 

4.  Uświadamia sobie obowiąz-
ki wynikające z zawarcia 
związku małżeńskiego i zło-
żenia przysięgi małżeńskiej.

Liceum i technikum – kl. II
Temat: Małżeństwo
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Liczba 
godzin

5 godzin, 
w tym 3 
z podziałem 
na grupy 
dziewcząt 
i chłopców 

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczeń powinien:
1.  Poznać prawa rządzące ludz-

ką płodnością.
2.  Poznać mechanizm dzia-

łania, skuteczność i skutki 
uboczne działania poszcze-
gólnych środków antykon-
cepcyjnych.

3.  Umieć odróżnić mecha-
nizm antykoncepcyjny od 
antynidacyjnego i wczesno-
poronnego poszczególnych 
środków.

4.  Znać metody naturalnego 
planowania rodziny i ich 
skuteczność.

5.  Kształtować współodpowie-
dzialność za podejmowane 
działania w sferze seksual-
nej.

6.  Wiedzieć, jak uniknąć zaka-
żenia wirusem HIV i innymi 
chorobami przenoszonymi 
drogą płciową. 

Treści 
programowe

1.  Świadome i odpowiedzialne 
rodzicielstwo:

 a)  fazy cyklu miesiączkowego,
 b)  współzależność hormonalna, 

sprzężenie zwrotne,
 c)  kolejność zmian w cyklu 

i obserwacja głównych oraz 
dodatkowych wskaźników 
płodności,

 d)  skutki działania estrogenów i pro-
gesteronu a płodność kobiety,

 e)  zmiany podstawowej tempe-
ratury ciała (PTC) w cyklu.

2.  Rozwój objawu śluzu.
3.  Płodność pary małżeńskiej.
4.  Metody naturalnego planowania 

rodziny; podział metod NPR.
5.  Antykoncepcja:
 a)  podział środków antykon-

cepcyjnych (mechaniczne, 
chemiczne, hormonalne),

 b)  mechanizm działania tabletki 
hormonalnej na cykl kobiety,

 c)  skutki uboczne działania ta-
bletki hormonalnej,

 d)  mechanizm działania wkładki 
wewnątrzmacicznej.

5.  Środki wczesno- i późnoporonne.
6.  Antykoncepcja a miłość.
7.  AIDS i inne choroby przeno-

szone drogą płciową – jak unik-
nąć zakażenia. 

Procedury  
osiągania celów

1.  Wykład połączony z poka-
zem (plansze, prezentacja 
multimedialna lub filmy) 
prezentującym zmiany hor-
monalne w cyklu kobiecym 
oraz możliwość rozpozna-
wania okresów niepłodnych 
i płodności. 

2.  Praca z tekstem lub wykład 
na temat środków antykon-
cepcyjnych. 

3.  Test zdań niedokończonych.
4.  Dyskusja: antykoncepcja 

a miłość.

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Zna prawa rządzące ludzką 

płodnością.
2.  Zna mechanizm działania 

poszczególnych środków 
antykoncepcyjnych; ich sku-
teczność i skutki uboczne.

3.  Umie odróżnić działanie an-
tykoncepcyjne od wczesno- 
i późnoporonnego.

4.  Uświadomi sobie potrzebę 
współodpowiedzialności za 
prokreację, zdrowie poczę-
tego dziecka oraz współmał-
żonków.

5.  Zwiększy świadomość od-
powiedzialności za podej-
mowanie działania w sferze 
seksualnej – również ze 
względu na możliwość za-
każenia się wirusem HIV 
i chorobami przenoszonymi 
drogą płciową. 

Liceum i technikum – kl. II
Temat: Biologia prokreacji
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Liczba 
godzin

2 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczeń powinien:
1.  Znać funkcje rodziny i umieć 

je krótko scharakteryzować.
2.  Mieć świadomość proble-

mów i trudności przeży-
wanych przez współczesną 
rodzinę.

3.  Kształtować postawę pomo-
cy dzieciom z rodzin dys-
funkcyjnych.

4.  Uświadomić sobie potrzebę 
pomocy rodzinom niepełnym 
oraz samotnym matkom.

Treści 
programowe

Człowiek jako istota społeczna, 
potrzebująca do  swego rozwoju 
i szczęścia drugiego człowieka.
2.   Funkcje rodziny:
 a) prokreacyjna,
 b) ekonomiczna,
 c) opiekuńcza,
 d) socjalizacyjna,
 e) wychowawcza,
 f) kulturowa,
 g) religijna,
 h)  doskonaląca człowieczeń-

stwo.
3.  Problem rodzin niepełnych 

i dysfunkcyjnych.
4.  Samotne macierzyństwo.

Procedury  
osiągania celów

1.  Rozmowa kierowana.
2.  Praca indywidualna – zdania 

niedokończone.
3.  Praca w grupach z tekstem 

podręcznika.
4.  „Burza mózgów”, metaplan 

lub metoda 635.
 a)  w jaki sposób można zapo-

biegać powstawaniu rodzin 
dysfunkcyjnych?

 b)  jak można pomóc rodzi-
nom niepełnym, dysfunk-
cyjnym?

5.  Wycieczka do domu małego 
dziecka, ośrodka pomocy 
społecznej, świetlicy środo-
wiskowej,   domu samotnej 
matki itp.

6.  Drama: ustosunkowanie się 
różnych osób do kobiety sa-
motnie oczekującej dziecka. 

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Zna funkcje rodziny i potrafi 

krótko je scharakteryzować,
2.  Pogłębi swój szacunek 

i wdzięczność dla rodziców 
(dziadków), którzy przez 
swoją pracę i miłość zapew-
niają trwałość i sprawne 
funkcjonowanie rodziny.

3.  Pogłębi wrażliwość 
i wzmocni postawę pomocy 
dzieciom z rodzin dysfunk-
cyjnych, niepełnych i mat-
kom samotnie wychowują-
cym dzieci.

Liceum i technikum – kl. II
Temat: Rodzina
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Liczba 
godzin

2 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczeń powinien:
1.  Poznać kryteria dojrzałości 

człowieka.
2.  Zrozumieć istotę inteligencji 

emocjonalnej.
3.  Poznać etapy rozwoju moral-

nego człowieka.
4.  Rozumieć mechanizmy przy-

swajania norm moralnych.
5.  Zrozumieć, że urzeczywist-

nianie wartości stanowi 
o bogactwie wewnętrznym 
człowieka.

Treści 
programowe

1.  Kryteria dojrzałości człowieka 
integrujące osobowość:

 a)  w sferze biologicznej,
 b)  w sferze psychicznej,
 c)  w sferze społecznej,
 d) w sferze duchowej.
2.  Mądrość  życiowa, czyli inteli-

gencja emocjonalna:
 a)   rozróżnianie własnych emocji 

i uczuć,
 b)   komunikowanie emocji 

i uczuć,
 c)  właściwe kierowanie uczu-

ciami,
 d) empatia.
3.  Mechanizmy przyswajania 

norm moralnych:
 a)  naśladowanie modeli,
 b)  uwewnętrznianie (interiory-

zacja)  norm.
4.  Etapy rozwoju moralnego czło-

wieka (wg J. Piageta):
 a)  stadium autonomii moralnej,
 b)  stadium heteronomii moralnej,
 c)  stadium socjonomii moralnej.

Pojęcia:
  – pryncypializm moralny,
  – relatywizm moralny,
  – idealizm moralny.
5.  Rola hierarchii wartości w ży-

ciu człowieka. 

Procedury  
osiągania celów

1.  W grupach – praca z tekstem 
podręcznika.

2.  Wykład.
3.  Drama: komunikowanie 

emocji i uczuć, panowanie 
nad uczuciami, empatia.

4.  Dyskusja: naśladowanie mo-
deli i uwewnętrznianie norm 
moralnych.

5.  Metaplan. 

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Zna kryteria dojrzałości czło-

wieka.
2.  Rozumie istotę inteligencji 

emocjonalnej.
3.  Zna etapy rozwoju moral-

nego.
4.  Zna i rozumie mechanizmy 

przyswajania norm moral-
nych.

5.  Mobilizuje się do urzeczy-
wistniania wartości w swoim 
życiu.

Liceum i technikum – kl. III
Temat: Człowiek 

Program_pgmp_PK.indd   18Program_pgmp_PK.indd   18 2010-08-15   21:25:362010-08-15   21:25:36



19

Liczba 
godzin

3 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczeń powinien:
1.  Uświadomić sobie, że miłość 

jest procesem dynamicznym.
2.  Poznać złożoność miłości.
3.  Znać charakterystyczne cechy 

miłości małżeńskiej.
4.  Wiedzieć, że seksualność 

człowieka realizuje się w peł-
nym otwarciu na miłość.

5.  Znać przejawy ludzkiej sek-
sualności.

6.  Zdobyć przekonanie, że 
inicjacja seksualna w małżeń-
stwie gwarantuje pełne poczu-
cie bezpieczeństwa.

7.  Znać nieprawidłowości życia 
seksualnego.

8.  Poznać problem homoseksu-
alizmu.

9.  Wiedzieć, jakie są najczęstsze 
choroby przenoszone drogą 
płciową.

10.  Znać procesy biomedyczne 
HIV/AIDS i kształtować po-
stawę życzliwości wobec za-
rażonych i chorych na AIDS. 

Treści 
programowe

1. Rodzaje miłości:
 a)  epithumia,
 b)  eros,
 c)  storge,
 d)  phileo,
 e)  agapé.
2.  Cechy miłości małżeńskiej: 

wierna i wyłączna, pełna, płodna.
3.  Integracja seksualna, czyli peł-

ne otwarcie się na miłość.
4.  Trzy przejawy ludzkiej seksu-

alności:
 a)  zjednoczenie uczuciowe,
 b)  zjednoczenie fizyczne,
 c)  rodzicielstwo; ojcostwo i ma-

cierzyństwo.
5.  Małżeństwo gwarantem poczu-

cia bezpieczeństwa dla współ-
życia seksualnego kobiety 
i mężczyzny.

6.  Nieprawidłowości życia psy-
choseksualnego.

7.  Homoseksualizm.
8.  Choroby przenoszone drogą 

płciową.
9.  HIV/AIDS:
 a)  informacje biomedyczne,
 b)  rozróżnianie stanu zakażenia 

i chroby,
 c)  właściwa postawa w stosun-

ku do zakażonych i chorych. 

Procedury  
osiągania celów

1.  Wykład zobrazowany fil-
mami, nagraniami dźwięko-
wymi, prezentacją multime-
dialną.

2.  Metoda sytuacyjna.
3.  Rozmowa kierowana.
4.  Technika zdań niedokończo-

nych, metaplan. 
5.  Dyskusja.
6.  Drama, „śniegowa kula”, 

praca z tekstem. 

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Wie, że miłość jest procesem 

dynamicznym i złożonym.
2.  Zna rodzaje miłości i potrafi 

scharakteryzować miłość 
małżeńską.

3.  Zna przejawy ludzkiej seksu-
alności i rozróżnia nieprawi-
dłowości życia seksualnego.

4.  Wie, na czym polega pro-
blem homoseksualizmu.

5.  Zdobędzie informacje o naj-
częstszych chorobach prze-
noszonych drogą płciową, 
w tym AIDS i pozna zasady 
profilaktyki.

6.  Rozumie, że inicjacja seksu-
alna w małżeństwie daje peł-
ne poczucie bezpieczeństwa. 

7.  Wyrazi gotowość osobistego 
zaangażowania, wysiłku 
i pracy nad sobą celem osiąg-
nięcia integracji seksualnej. 

Liceum i technikum – kl. III
Temat: Miłość i seksualność 
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Liczba 
godzin

2 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczeń powinien:
1.  Poznać potrzeby i oczekiwa-

nia współmałżonków.
2.  Znać sposoby komuniko-

wania się w małżeństwie 
i rodzinie.

3.  Znać przyczyny konfliktów 
i sposoby ich rozwiązywania.

4.  Wiedzieć, że również kon-
flikty są szansą rozwoju 
człowieka.

Treści 
programowe

1.  Małżeństwo zaspokojeniem 
potrzeb tworzących je osób.

2.  Komunikacja w małżeń-
stwie:

 a)  werbalna,
 b)  niewerbalna.
3.  Zagrożenia komunikacji 

małżeńskiej.
4.  Konflikty – niszczą czy bu-

dują?
 a)  przyczyny konfliktów 

i kryzysów,
 b)  relacje w małżeństwie i ro-

dzinie,
 c)  sposoby rozwiązywania 

konfliktów i zapobieganie 
kryzysom,

 d)  konflikt szansą rozwoju 
i doskonalenia się.

5.  Budowanie właściwych rela-
cji w małżeństwie.

6.  Separacja i rozwód w mał-
żeństwie.

7.  Separacja i rozwód w aktach 
prawnych. 

Procedury  
osiągania celów

1.  Rozmowa kierowana.
2.  Drama: „burza mózgów”.
3.  Praca z tekstem podręcznika 

i aktami prawnymi.
4.  Test zdań niedokończonych.
5.  Wykład zobrazowany fil-

mem lub prezentacją multi-
medialną.

6.  Metaplan, drzewo decyzyjne, 
metoda 635 lub SWOT.

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Orientuje się w potrzebach 

i oczekiwaniach współmał-
żonków.

2.  Zna sposoby komunikowania 
się w małżeństwie i rodzinie.

3.  Wie, jakie są najczęstsze 
przyczyny konfliktów i zna 
sposoby ich rozwiązywania.

4.  Zna różnicę między rozwo-
dem a separacją.

5.  Przekonuje się, że właściwe 
budowanie relacji w małżeń-
stwie zapobiega rozpadowi 
małżeństwa.

Liceum i technikum – kl. III
Temat: Małżeństwo 
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Liczba 
godzin

5 godz. 
z podziałem 
na grupy 
dziewcząt 
i chłopców

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Poznać jedno- i wielowskaź-

nikowe metody Naturalnego 
Planowania Rodziny (NPR).

2.  Wiedzieć, że NPR jest wła-
ściwą alternatywą dla anty-
koncepcji.

3.  Znać nowoczesne aparaty 
i programy komputerowe 
wspierające wyznaczanie faz 
płodności i niepłodności.

4.  Poznać zasady higieny ko-
biety w ciąży ze szczegól-
nym uwzględnieniem zapo-
biegania zespołowi FAS.

5.  Znać fazy porodu.
6.  Wiedzieć o zaletach natural-

nego karmienia.

Treści 
programowe

1.  Metody Naturalnego Plano-
wania Rodziny (NPR):

 a)  metoda termiczna: ścisła 
i poszerzona,

 b)  metoda owulacji Billingsa,
 c)  metoda objawowo-

-termiczna J. Röetzera,
 d)  metoda podwójnego 

sprawdzenia (angielska).
2.  NPR jako alternatywa dla 

antynkoncepcji.
3.  Aparaty wspierające wyzna-

czanie faz płodności i niepłod-
ności (Bioself, Pearly, Baby-
Comp, Lady-Comp, Persona 
oraz programy komputerowe 
(Biomarker, CTLife).

4.  Ciąża – czas miłości:
 a)  pierwsze symptomy,
 b)  higiena kobiety w ciąży 

(uwaga: FAS!),
 c)  szkoła rodzenia.
5.  Rozwój dziecka w łonie matki.
6.  Poród.
 a)  dziecko w czasie porodu,
 b)  matka w czasie porodu,
 c)  poród rodzinny.
7.  Naturalne karmienie. 

Procedury  
osiągania celów

1.  Wykład zobrazowany 
foliogramami, filmami, plan-
szami lub prezentacją multi-
medialną. 

2.  Rozmowa kierowana.
3.  Praca z tekstem podręcznika.
4.  Metoda sytuacyjna.
5.  Ćwiczenia na kartach 

obserwacji cyklu wg wybra-
nej metody objawowo-
-termicznej. 

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzeniu lekcji 
uczeń/uczennica:
1.  Zna metody rozpoznawania 

płodności.
2.  Wie, jak prowadzić zeszyt 

obserwacji swojego cyklu.
3.  Zna najnowsze aparaty i pro-

gramy komputerowe wspie-
rające odczytywanie dni 
płodnych i niepłodnych.

4.  Wie, jaki tryb życia powinna 
prowadzić kobieta w czasie 
oczekiwania na dziecko.

5.  Orientuje się, jakie zagroże-
nia niesie alkohol spożywany 
przez ciężarną kobietę (ze-
spół FAS).

6.  Zna fazy porodu i zalety na-
turalnego karmienia.

Liceum i technikum – kl. III
Temat: Biologia prokreacji 
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Liczba 
godzin

2 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Umieć określić postawy ro-

dzicielskie wobec dzieci.
2.  Znać wzajemne obowiąz-

ki rodziców wobec dzieci 
i dzieci wobec rodziców.

3.  Znać akty prawne dotyczące 
alimentacji, adopcji i obo-
wiązków państwa wobec 
rodziny.

4.  Kształtować postawę akcep-
tacji czynników wzmacniają-
cych małżeństwo i rodzinę.

5.  Poznać przyczyny bezdziet-
ności i sposoby leczenia; 
naprotechnologia a metoda 
in vitro. 

Treści 
programowe

1.  Postawy rodzicielskie.
2.  Wzajemne obowiązki ro-

dziców wobec dzieci oraz 
dzieci wobec rodziców (akty 
prawne).

3.  Alimentacja (prawo).
4.  Bezdzietność: przyczyny 

i leczenie ze szczególnym 
uwzględnieniem naprotech-
nologii; problem metody 
in vitro. 

5.  Adopcja (przysposobienie) 
– aspekt prawny i psycholo-
giczno-etyczny.

6.  Obowiązki państwa wobec 
rodziny.

Procedury  
osiągania celów

1.  Praca w grupach – analiza 
aktów prawnych.

2.  Technika zdań niedokończo-
nych.

3.  Drama, drzewo decyzyjne 
lub mapa mentalna. 

4.  Metoda sytuacyjna, SWOT.
5.  „Burza mózgów”: co mogę 

uczynić na rzecz osób 
i spraw wzmacniających 
małżeństwo i rodzinę we 
współczesnej rzeczywisto-
ści?

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzeniu lekcji 
uczeń:
1.  Rozróżnia rodzaje postaw 

rodzicielskich wobec dzieci.
2.  Zna obowiązki rodziców 

wobec dzieci i dzieci wobec 
rodziców.

3.  Zna problem bezdzietności, 
adopcji i alimentacji.

4.  Zna procedurę leczenia nie-
płodności – naprotechnologia 
oraz sztucznego zapłodnienia 
– in vitro. 

5.  Jest wrażliwy na potrzeby 
współczesnych małżeństw 
i rodzin.

Liceum i technikum – kl. III
Temat: Rodzina
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Liczba 
godzin

1 godzina

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Poznać istotę człowieka jako 

osoby.
2.  Uświadomić sobie godność 

człowieka i jego wolność.
3.  Stawiać sobie cele rozwoju 

– afirmację wartości wyż-
szych i urzeczywistnianie ich 
w swoim życiu.

Treści 
programowe

1.  Człowiek istotą wielowymia-
rową:

 a)  biologiczną,
 b)  psychiczną,
 c)  społeczną,
 d)  duchową.
2.  Człowiek osobą poszukującą 

sensu życia i urzeczywistnia-
jącą wartości wyższe.

Procedury  
osiągania celów

1.  Wykład lub rozmowa kiero-
wana. 

2.  Wywiad z osobą (autoryte-
tem) o tym, kim jest czło-
wiek i jakie cele powinien 
sobie stawiać?  Ewentualnie 
klasowa dyskusja na powyż-
szy temat.

3.  Praca w grupach: analiza 
celów organizacji, wspólnot 
wzmacniających proces so-
cjalizacji dzieci i młodzieży.

4.  Autorefleksja (może być 
w formie pisemnej), jakim 
człowiekiem jestem i do cze-
go zmierzam?

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Rozumie istotę człowieka 

jako osoby.
2.  Wie, że człowiek jest ob-

darzony wolną wolą; jest 
zdolny do miłości oraz odpo-
wiedzialności.

3.  Wyrazi gotowość bycia kre-
atywnym.

Szkoły zawodowe – kl. I
Temat: Człowiek 
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Liczba 
godzin

7 godzin, 
w tym 
3 z po-
działem 
na grupy 
dziewcząt 
i chłopców

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Poznać fazy rozwoju psy-

choseksualnego człowieka 
ze szczególnym uwzględnie-
niem okresu adolescencji.

2.  Poznać istotę kobiecości 
i męskości.

3.  Uświadomić sobie potrzebę 
kształtowania tożsamości płcio-
wej i ugruntowania wartości 
moralnych celem przygotowa-
nia się do podjęcia ról małżeń-
skich, rodzinnych i społecz-
nych w życiu dorosłym.

4.  Kształtować postawę sza-
cunku dla osób odmiennej 
płci oraz wyrażania miłości 
odpowiednimi znakami.

5.  Znać naturę miłości i jej 
rozwój.

6.  Wiedzieć, czym jest integra-
cja seksualna i rozumieć po-
trzebę jej osiągania w życiu.

7.  Uświadomić sobie zagroże-
nie chorobą AIDS w kon-
tekście problemu inicjacji 
seksualnej.

8.  Wiedzieć, do kogo się zwró-
cić o poradę; znać telefony 
zaufania i adresy młodzieżo-
wych poradni.

Treści 
programowe

1.  Fazy rozwoju psychoseksu-
alnego i kształtowanie się ról 
płciowych.

2.  Fizyczne i psychologiczne 
aspekty różnic między kobie-
tą a mężczyzną.

3.  Wartość osobowa seksualno-
ści człowieka.

4.  Zakochanie a miłość.
5.  Miłość samego siebie i mi-

łość drugiego człowieka.
6.  Znaki miłości; problem ini-

cjacji seksualnej.
7.  Natura miłości: kochać i być 

kochanym.
8.  Etapy rozwoju miłości.
9.  Potrzeba integracji seksualnej.
10.  Inicjacja seksualna a AIDS.
11.  Poradnictwo młodzieżowe 

i rodzinne.

Procedury  
osiągania celów

1.  Wykład ilustrowany prezen-
tacją multimedialną, folio-
gramami lub filmem.

2.  Rozmowa kierowana.
3.  Praca samodzielna (testy, 

ćwiczenia).
4.  Metoda sytuacyjna lub dra-

ma. 
5.  Mapa mentalna, metaplan 

lub SWOT. 
6.  Dyskusja: miłość, inicjacja 

seksualna, AIDS i choroby 
przenoszone drogą płciową 
w kontekście norm etycz-
nych. 

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji uczeń:
1.  Wie, jakim fazom rozwojo-

wym podlega psychika i sek-
sualność człowieka oraz jego 
rozwój moralny.

2.  Umie określić istotne różnice 
między kobiecością a męsko-
ścią, aby łatwiej zrozumieć 
złożoność natury ludzkiej.

3.  Rozumie istotę miłości i potrafi 
odróżnić miłość od zakochania.

4.  Uzmysłowi sobie znaczenie 
znaków miłości, potrafi je kla-
syfikować, odróżniać i przy-
porządkowywać poszczegól-
nym etapom miłości.

5.  Uświadomi sobie potrzebę 
integracji seksualnej i kształ-
tuje postawę akceptującą dla 
mądrego kierowania własnymi 
potrzebami oraz pragnieniami 
erotycznymi i seksualnymi.

6.  Uzmysłowi sobie, że choroby 
przenoszone drogą płciową, w tym 
AIDS, mogą również stać się pro-
blemem młodego człowieka.

7.  Wie, do kogo się zwrócić 
o poradę.

Szkoły zawodowe – kl. I
Temat: Miłość i seksualność 
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Liczba 
godzin

2 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Poznać najważniejsze kryte-

ria dojrzałości człowieka.
2.  Doskonalić empatię celem 

osiągnięcia dojrzałości uczu-
ciowej i formowania posta-
wy przyjaźni.

3.  Rozwijać umiejętność rozpo-
znawania postawy dojrzałej 
i niedojrzałej. 

4.  Wiedzieć, czym jest małżeń-
stwo w ujęciu prawnym.

5.  Znać skutki prawne zawarcia 
małżeństwa oraz przeszkody 
w jego zawarciu.

6.  Uświadomić sobie wagę 
niektórych kryteriów wyboru 
współmałżonka i znaczenie 
przysięgi małżeńskiej.

Treści 
programowe

1.  Dojrzałość do małżeństwa (fi-
zyczna, psychiczna, duchowa, 
społeczna, prawna, socjalna).

2.  Symptomy braku dojrzałości 
do zawarcia małżeństwa.

3.  Małżeństwo w ujęciu prawnym:
 a)  zasady prawa małżeńskiego,
 b)  zawarcie małżeństwa,
 c)  przeszkody dotyczące zawar-

cia związku małżeńskiego,
 d)  forma zawarcia małżeństwa,
 e)  skutki prawne zawarcia mał-

żeństwa.
4.  Wybór współmałżonka:
 –  analiza motywów, jakimi 

kierują się ludzie przy wybo-
rze współmałżonka,

  – motywy dojrzałe (miłość, przy-
jaźń, chęć założenia rodziny),

  – motywy niedojrzałe (chęć 
ucieczki z domu, nieplanowa-
na ciąża, zdobycie wartości 
materialnych).

5.  Ślub; waga przysięgi małżeń-
skiej.

Procedury  
osiągania celów

1.  Metoda sytuacyjna: analiza 
przypadków z filmów, prasy, 
listów.

2.  Praca w grupach: testy, ćwi-
czenia.

3.  Praca z tekstem podręcznika 
lub kodeksem rodzinnym 
i opiekuńczym.

4.  Rozmowa kierowana.
5.  Praca w grupach lub „burza 

mózgów” (motywy wyboru 
współmałżonka prawidłowe 
i nieprawidłowe).

6.  Dyskusja (kryteria wyboru 
współmałżonka).

7.  Technika grup sąsiedzkich – 
praca w parach (analiza tre-
ści przysięgi małżeńskiej).

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Wie, na czym polega fizycz-

na, psychiczna, prawna i so-
cjalna dojrzałość do zawarcia 
małżeństwa.

2.  Umie rozpoznać niedojrza-
łość emocjonalną.

3.  Uświadomi sobie potrzebę 
rozwijania empatii celem 
osiągnięcia dojrzałej uczu-
ciowości i ukształtowania 
postawy przyjaźni wobec 
najbliższych.

4.  Zna zasady prawa małżeń-
skiego.

5.  Rozumie znaczenie moty-
wów i kryteriów wyboru 
współmałżonka.

6.  Uświadomi sobie obowiąz-
ki wynikające z zawarcia 
związku małżeńskiego i zło-
żenia przysięgi małżeńskiej.

Szkoły zawodowe – kl. I
Temat: Małżeństwo
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Liczba 
godzin

2 godziny, 
z podziałem 
na grupy 
dziewcząt 
i chłopców

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Poznać budowę i funkcjono-

wanie układu rozrodczego 
kobiety i mężczyzny.

2.  Kształtować pozytywne po-
stawy wobec macierzyństwa 
i ojcostwa.

3.  Poznać prawa rządzące ludz-
ką płodnością.

4.  Zdawać sobie sprawę z od-
powiedzialności za poczęte 
życie człowieka.

Treści 
programowe

Być matką, być ojcem, czyli 
o rodzicielstwie:
 a)  dojrzałość fizyczna kobiety, 

jej układu hormonalno-
-płciowego; przygotowanie
do podjęcia roli matki.

 b)  dojrzałość fizyczna mężczy-
zny, układu hormonalno-
-płciowego; przygotowanie 
do podjęcia roli ojca.

2.  Świadome i odpowiedzialne 
rodzicielstwo:

 a)  fazy cyklu miesiączkowego,
 b)  współzależność hormonal-

na, sprzężenie zwrotne,
 c)  kolejność zmian w cyklu ko-

biety i obserwacja głównych 
oraz dodatkowych wskaźni-
ków płodności,

 d)  skutki działania estro-
genów i progesteronu 
a płodność kobiety,

 e)  zmiany podstawowej tempe-
ratury ciała (PTC) w cyklu 
miesiączkowym.

3.  Rozwój objawu śluzu.
4.  Problem inicjacji seksualnej 

a postawa odpowiedzialności 
za poczęte życie człowieka. 

Procedury  
osiągania celów

1.  Pogadanka wprowadzająca.
2.  Wykład obrazowany plan-

szami, prezentacją multime-
dialną lub filmem.

3.  Metoda sytuacyjna (listy, 
artykuły, filmy).

4.  Dyskusja.

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Zna budowę i funkcjono-

wanie układu rozrodczego 
kobiety i mężczyzny.

2.  Ma świadomość, czym jest 
macierzyństwo i ojcostwo.

3.  Zna prawa rządzące ludzką 
seksualnością i płodnością. 

4.  Przejawia postawę szacun-
ku dla życia człowieka od 
momentu poczęcia oraz 
odpowiedzialności za jego 
zainicjowanie.

Szkoły zawodowe – kl. I
Temat: Biologia prokreacji 
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Liczba 
godzin

2 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Poznać akty prawne re-

gulujące funkcjonowanie 
rodziny.

2.  Znać podstawowe pojęcia 
dotyczące rodziny.

3.  Zdobyć przekonanie, że 
rodzina powinna być miej-
scem, w którym jej człon-
kowie czują się chronieni, 
akceptowani, rozumiani 
i bezpieczni.

4.  Mieć świadomość zagrożeń 
życia rodzinnego.

5.  Wiedzieć, jak chronić rodzi-
nę przed zagrożeniami.

6.  Kształtować postawę em-
patii, uczciwości, szacunku 
i miłości wobec najbliższych.

Treści 
programowe

Akty prawne regulujące funkcjo-
nowanie rodziny:
 a)  Konstytucja RP (art. 18; art. 

48 ust. 1 i ust. 2, art. 53, ust. 
3, art. 72),

 b)  Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 c)  Ustawy:
  – o pomocy społecznej i fun-

duszu alimentacyjnym,
  – o postępowaniu w sprawach 

nieletnich,
 – kodeks karny,
 d)  umowy ratyfikowane przez 

Polskę:
 – Deklaracja Praw Człowieka,
  – Konwencja o Prawach 

Dziecka,
– Karta Praw Rodziny.
2.  Podstawowe pojęcia doty-

czące rodziny (małżeństwo, 
dziecko, rodzina, powinowac-
two, pokrewieństwo).

3.  Zagrożenia życia rodzinnego:
 a)  agresja i przemoc,
 b)  alkoholizm,
 c)  narkomania,
 d)  pornografia,
 e)  sekty,
 f) rozwody. 
4.  Miłość i dojrzałość jako naj-

lepszy sposób na uniknięcie 
zagrożenia.

Procedury  
osiągania celów

1.  Wykład połączony z prezen-
tacją dokumentów prawnych 
dotyczących rodziny.

2.  Praca w grupach: zaznajo-
mienie się z podstawowymi 
pojęciami dotyczącymi 
rodziny (analiza wybranych 
aktów prawnych).

3.  Projekcja filmów (proble-
matyka zagrożeń) lub praca 
z podręcznikiem (zagrożenia 
i profilaktyka).

4.  Dyskusja (współczesne 
zagrożenia cywilizacyjne 
a rozluźnienie obyczajów 
i lekceważący stosunek do 
norm moralnych, zasad i tra-
dycji). 

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Zna podstawowe akty praw-

ne regulujące funkcjonowa-
nie rodziny.

2.  Zna podstawowe pojęcia 
dotyczące rodziny.

3.  Ma świadomość zagrożeń 
życia rodzinnego i wie, jak 
uchronić się przed nimi.

Szkoły zawodowe – kl. I
Temat: Rodzina 
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Liczba 
godzin

2 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczniowie powinni:
1.  Wiedzieć, że człowiek jest 

istotą dynamiczną i znać 
czynniki, które decydują 
o jego rozwoju.

2.  Poznać okresy rozwojowe 
i kryteria dojrzałości czło-
wieka.

3.  Zrozumieć istotę inteligencji 
emocjonalnej.

4.  Rozumieć mechanizmy przy-
swajania norm moralnych.

5.  Znać specyfikę problemów 
ludzi w podeszłym wieku 
i rozumieć ich potrzeby.

6.  Uznać osoby chore i niepeł-
nosprawne za godne szacun-
ku i miłości.

7.  Wyzwolić w sobie gotowość 
pomocy ludziom w sędzi-
wym wieku i niepełnospraw-
nym (wolontariat).

Treści 
programowe

1.  Rozwój człowieka:
 a)  czynniki, które decydują o roz-

woju psychofizycznym:
  – zadatki dziedziczne,
  – własna aktywność,
  – działanie środowiska,
 b)  okresy rozwojowe człowieka 

(prenatalny, noworodkowy, wcze-
snego dzieciństwa [niemowlęcy 
i poniemowlęcy], średniego dzie-
ciństwa [przedszkolny], późnego 
dzieciństwa [wczesnoszkolny], 
dorastania [adolescencja], doro-
słości).

2.  Kryteria dojrzałości człowieka 
integrujące osobowość.

3.  Mądrość życiowa, czyli inteligen-
cja emocjonalna:

 a)  rozróżnianie własnych emocji 
i uczuć,

 b)  komunikowanie emocji i uczuć,
 c)  właściwe kierowanie uczuciami,
 d)  empatia.
4.  Mechanizmy przyswajania norm 

moralnych:
 a)  naśladowanie modeli,
 b)  uwewnętrznianie (interiory-

zacj a norm).
5.  Rola hierarchii wartości w życiu 

człowieka.
6.  Człowiek sędziwego wieku.
7.  Osoby chore i niepełnosprawne 

w rodzinie.

Procedury  
osiągania celów

1.  Rozmowa kierowana.
2.  Wykład połączony z prezen-

tacją filmów, plansz, zdjęć.
3.  Metaplan: co utrudnia har-

monijny rozwój młodego 
człowieka?

4.  Wywiad z osobami sędzi-
wego wieku – prezentacja 
fragmentów nagrań. 

5.  Wycieczka np. do domu 
spokojnej starości lub hospi-
cjum celem poznania potrzeb 
i zgłoszenia chęci pomocy.

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Zna okresy oraz czynniki 

rozwojowe człowieka i pla-
nuje swój rozwój.

3.  Rozumie istotę inteligencji 
emocjonalnej.

4.  Zna i rozumie mechanizmy 
przyswajania norm moral-
nych.

5.  Zna i rozumie specyfikę pro-
blemów ludzi w podeszłym 
wieku.

6.  Ma świadomość potrzeby 
wyzwolenia empatii, cierpli-
wości wobec ludzi sędziwe-
go wieku.

7.  Kształtuje postawę służby 
i potrafi podjąć się zadań 
związanych z pomocą lu-
dziom starszym i niepełno-
sprawnym.

Szkoły zawodowe – kl. II
Temat: Człowiek 
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Liczba 
godzin

4 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczeń powinien:
1.  Uświadomić sobie, że miłość 

jest procesem dynamicznym.
2.  Poznać złożoność miłości.
3.  Znać charakterystyczne cechy 

miłości małżeńskiej.
4.  Wiedzieć, że seksualność 

człowieka realizuje się w peł-
nym otwarciu na miłość.

5.  Znać przejawy ludzkiej seksu-
alności.

6.  Zdobyć przekonanie, że inicja-
cja seksualna w małżeństwie 
gwarantuje pełne poczucie 
bezpieczeństwa.

7.  Znać nieprawidłowości życia 
seksualnego, mechanizm działa-
nia pornografii i jej szkodliwość.

8.  Poznać problem homoseksu-
alizmu.

9.  Wiedzieć, jakie są najczęstsze 
choroby przenoszone drogą 
płciową.

10.  Znać procesy biomedyczne 
HIV/AIDS i kształtować po-
stawę życzliwości wobec za-
każonych i chorych na AIDS.

Treści 
programowe

1.  Rodzaje miłości (eros, phileo, 
agapé).

2.  Cechy miłości małżeńskiej: 
wierna i wyłączna, pełna, 
płodna.

3.  Integracja seksualna, czyli 
pełne otwarcie się na miłość.

4.  Trzy przejawy ludzkiej seksu-
alności:

 a)  zjednoczenie uczuciowe,
 b)  zjednoczenie fizyczne,
 c)  rodzicielstwo; ojcostwo 

i macierzyństwo.
5.  Małżeństwo gwarantem po-

czucia bezpieczeństwa dla 
współżycia seksualnego ko-
biety i mężczyzny.

6.  Nieprawidłowości życia psy-
choseksualnego i uzależnienie 
od pornografii.

7.  Homoseksualizm.
8.  Choroby przenoszone drogą 

płciową.
9.  HIV/AIDS:
 a)  informacje biomedyczne,
 b)  rozróżnianie stanu zakażenia 

i choroby,
 c)  właściwa postawa w stosun-

ku do zakażonych i chorych.

Procedury  
osiągania celów

1.  Wykład zobrazowany filma-
mi, prezentacją multimedial-
ną lub nagraniami.

2.  Metoda sytuacyjna, praca 
z tekstem. 

3.  Rozmowa kierowana.
4.  Technika zdań niedokoń-

czonych, metaplan lub mapa 
mentalna. 

5.  Dyskusja.
6.  Drama, „śniegowa kula”, 

SWOT.

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Wie, że miłość jest procesem 

dynamicznym i złożonym.
2.  Zna rodzaje miłości i potrafi 

scharakteryzować miłość 
małżeńską.

3.  Zna przejawy ludzkiej seksu-
alności, rozróżnia nieprawi-
dłowości życia seksualnego 
i skutki pornografii.

4.  Wie, na czym polega pro-
blem homoseksualizmu.

5.  Zdobędzie informacje o naj-
częstszych chorobach prze-
noszonych drogą płciową, 
w tym AIDS i pozna zasady 
profilaktyki.

6.  Rozumie, że inicjacja seksu-
alna w małżeństwie daje peł-
ne poczucie bezpieczeństwa.

7.  Wyrazi gotowość osobistego 
zaangażowania, wysiłku 
i pracy nad sobą celem osią-
gnięcia integracji seksualnej.

Szkoły zawodowe – kl. II
Temat: Miłość i seksualność
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Liczba 
godzin

1 godzina

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczeń powinien:
1.  Poznać potrzeby i oczekiwa-

nia współmałżonków.
2.  Znać sposoby komuniko-

wania się w małżeństwie 
i rodzinie.

3.  Znać przyczyny konfliktów 
i sposoby ich rozwiązywania.

4.  Wiedzieć, że również kon-
flikty są szansą rozwoju 
człowieka.

5.  Znać różnicę między rozwo-
dem a separacją.

Treści 
programowe

1.  Małżeństwo zaspokojeniem 
potrzeb tworzących je osób.

2.  Komunikacja w małżeń-
stwie:

 a)  werbalna,
 b)  niewerbalna.
3.  Zagrożenia komunikacji 

małżeńskiej.
4.  Konflikty – niszczą czy bu-

dują?
 a)  przyczyny konfliktów 

i kryzysów,
 b)  relacje w małżeństwie i ro-

dzinie,
 c)  sposoby rozwiązywania 

konfliktów i zapobieganie 
kryzysom,

 d)  konflikt szansą rozwoju 
i doskonalenia się.

5.  Budowanie właściwych rela-
cji w małżeństwie.

6.  Separacja i rozwód w mał-
żeństwie.

7.  Separacja i rozwód w aktach 
prawnych.

Procedury  
osiągania celów

1.  Rozmowa kierowana.
2.  Wykład zobrazowany fil-

mem lub prezentacją multi-
medialną.

3.  Praca z tekstem podręcznika 
i aktami prawnymi.

4.  Drama, „burza mózgów” lub 
mapa mentalna. 

5.  Test zdań niedokończonych.
6.  Metaplan, drzewo decyzyjne, 

metoda 635, metoda SWOT. 

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Orientuje się w potrzebach 

i oczekiwaniach współmał-
żonków.

2.  Zna sposoby komunikowania 
się w małżeństwie i rodzinie.

3.  Wie, jakie są najczęstsze 
przyczyny konfliktów i zna 
sposoby ich rozwiązywania.

4.  Zna różnicę między rozwo-
dem a separacją.

5.  Przekonuje się, że właściwe 
budowanie relacji w małżeń-
stwie zapobiega rozpadowi 
małżeństwa.

Szkoły zawodowe – kl. II
Temat: Małżeństwo 
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Liczba 
godzin

5 godzin, 
z podziałem 
na grupy 
dziewcząt 
i chłopców

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczeń powinien:
1.  Poznać mechanizm działania, 

skuteczność i skutki uboczne 
działania poszczególnych 
środków antykoncepcyjnych.

2.  Umieć odróżnić mechanizm 
antykoncepcyjny od antyni-
dacyjnego i wczesnoporonne-
go poszczególnych środków.

3.  Znać metody Naturalnego 
Planowania Rodziny i ich 
skuteczność.

4.  Wiedzieć, że NPR jest wła-
ściwą alternatywą dla anty-
koncepcji.

5.  Poznać zasady higieny kobie-
ty w ciąży (Uwaga: FAS!).

6.  Znać fazy porodu.
7.  Wiedzieć o zaletach natural-

nego karmienia.
8.  Kształtować współodpowie-

dzialność za podejmowane 
działania w sferze seksualnej.

9.  Wiedzieć, jak uniknąć zaka-
żenia wirusem HIV i innymi 
chorobami przenoszonymi 
drogą płciową. 

Treści 
programowe

1.  Antykoncepcja; podział 
środków antykoncepcyjnych, 
skuteczność, mechanizm 
działania i skutki uboczne.

2.  Środki antynidacyjne, wcze-
sno- i późnoporonne.

3.  Płodność pary małżeńskiej.
4.  Metody Naturalnego Plano-

wania Rodziny (NPR):
 a)  metoda termiczna: ścisła 

i poszerzona,
 b)  metoda owulacji Billingsa,
 c)  metoda objawowo-

-termiczna J. Rötzera,
 d)  metoda podwójnego 

sprawdzenia (angielska). 
5.  Naturalne Planowanie Ro-

dziny jako alternatywa dla 
antykoncepcji.

6.  Ciąża – czas miłości: higiena 
kobiety w ciąży (problem 
FAS), szkoła rodzenia.

7.  Rozwój dziecka w łonie matki.
8.  Poród.
9.  Naturalne karmienie.
10.  AIDS i inne choroby prze-

noszone drogą płciową – 
jak uniknąć zakażenia.

Procedury  
osiągania celów

1.  Wykład połączony z poka-
zem (plansze, prezentacja 
multimedialna lub filmy pre-
zentujące środki antykoncep-
cyjne i metody Naturalnego 
Planowania Rodziny).

2.  Praca z tekstem lub film nt. 
AIDS. 

3.  Test zdań niedokończonych.
4.  Dyskusja (antykoncepcja 

a miłość).
5.  Ćwiczenia na kartach ob-

serwacji cyklu wg wybranej 
metody objawowo-termicz-
nej. 

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Zna mechanizm działania 

poszczególnych środków 
antykoncepcyjnych; ich sku-
teczność i skutki uboczne.

2.  Umie odróżnić działanie 
antykoncepcyjne od antyni-
dacyjnego oraz wczesno-
i późnoporonnego.

3.  Zna wybrane metody Natu-
ralnego Planowania Rodziny.

4.  Wie, jaki tryb życia powinna 
prowadzić kobieta w czasie 
oczekiwania na dziecko, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem zagrożenia FAS.

5.  Zna fazy porodu i zalety na-
turalnego karmienia.

6.  Uświadomi sobie potrzebę 
współodpowiedzialności za 
prokreację, zdrowie poczętego 
dziecka oraz współmałżonków.

7.  Zwiększy świadomość odpo-
wiedzialności za podejmo-
wanie działania w sferze sek-
sualnej – również ze względu 
na możliwość zakażenia się 
wirusem HIV i innymi cho-
robami przenoszonymi drogą 
płciową. 

Szkoły zawodowe – kl. II
Temat: Biologia prokreacji 
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Liczba 
godzin

2 godziny

Szczegółowe cele 
edukacyjne

Uczeń powinien:
1.  Znać funkcje rodziny i umieć 

je krótko scharakteryzować.
2.  Mieć świadomość proble-

mów w rodzinach dysfunk-
cyjnych.

3.  Kształtować postawę pomo-
cy dzieciom z rodzin dys-
funkcyjnych.

4.  Uświadomić sobie potrzebę 
pomocy rodzinom niepełnym 
oraz samotnym matkom.

5.  Umieć określić postawy ro-
dzicielskie wobec dzieci.

6.  Znać wzajemne obowiąz-
ki rodziców wobec dzieci 
i dzieci wobec rodziców.

7.  Znać akty prawne dotyczące 
alimentacji, adopcji i obo-
wiązków państwa wobec 
rodziny.

8.  Kształtować postawę akcep-
tacji spraw wzmacniających 
małżeństwo i rodziny. 

Treści 
programowe

1.  Człowiek jako istota społecz-
na, potrzebująca do swego 
rozwoju i szczęścia drugiego 
człowieka.

2.  Funkcje rodziny.
3.  Problem rodzin niepełnych 

i dysfunkcyjnych.
4.  Samotne macierzyństwo.
5.  Postawy rodzicielskie.
6.  Wzajemne obowiązki ro-

dziców wobec dzieci oraz 
dzieci wobec rodziców (akty 
prawne).

7.  Alimentacja (prawo).
8.  Bezdzietność: przyczyny 

i leczenie z uwzględnieniem 
osiągnięć naprotechnologii; 
sztuczna prokreacja – 
metoda in vitro. 

9.  Adopcja (przysposobienie) 
– aspekt prawny i psycholo-
giczno-etyczny.

10.  Obowiązki państwa wobec 
rodziny.

Procedury  
osiągania celów

1.  Rozmowa kierowana lub 
wykład. 

2.  Praca indywidualna – zdania 
niedokończone.

3.  Praca w grupach z tekstem 
podręcznika.

4.  „Burza mózgów”, metaplan 
lub metoda 635.

 a)  w jaki sposób można zapo-
biegać powstawaniu rodzin 
dysfunkcyjnych?

 b)  jak można pomóc rodzi-
nom niepełnym, dysfunk-
cyjnym?

5.  Wycieczka do domu małego 
dziecka, ośrodka pomocy 
społecznej, świetlicy środo-
wiskowej, domu samotnej 
matki itp.

6.  Drama (ustosunkowanie się 
różnych osób do kobiety sa-
motnie oczekującej dziecka).

Zakładane osiągnięcia 
uczniów

Po przeprowadzonej lekcji 
uczeń:
1.  Zna funkcje rodziny i potrafi 

krótko je scharakteryzować.
2.  Pogłębi swój szacunek 

i wdzięczność dla rodziców 
(dziadków), którzy przez 
swoją pracę i miłość zapew-
niają trwałość i sprawne 
funkcjonowanie rodziny.

3.  Pogłębi wrażliwość 
i wzmocni postawę pomocy 
dzieciom z rodzin dysfunk-
cyjnych, niepełnych i mat-
kom samotnie wychowują-
cym dzieci.

4.  Rozróżnia rodzaje postaw 
rodzicielskich wobec dzieci.

5.  Zna obowiązki rodziców 
wobec dzieci i dzieci wobec 
rodziców.

6.  Zna problem bezdzietności, 
adopcji i alimentacji.

7.  Jest wrażliwy na potrzeby 
współczesnych małżeństw 
i rodzin. 

Szkoły zawodowe – kl. II
Temat: Rodzina 
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więcej na:

SŁOWNIK POJĘĆ
Wychowanie do życia w rodzinie
W „Słowniku pojęć” związanych z życiem rodzin-
nym uwzględniono wiedzę biologiczną, pedagogicz-
ną, seksuologiczną, a także działy dotyczące treści 
antropologiczno-prawnych. 
Rodzina, jako najważniejsza wspólnota osób, daje 
okazję do uczestnictwa w wielu procesach, które 
rozgrywają się na scenie życia społecznego. To 
w rodzinie zaspokajane są potrzeby jej członków 
i uwyraźnianie wartości, które hierarchizują decyzje, 
działania i wybór środków do realizacji stawianych 
zadań i celów. W rodzinie kształci się postawy spo-
łeczne, moralne, patriotyczne. Rodzina jest miejscem 
uaktywnienia i rozwoju człowieka.

format:
155x230, 
str. 216

cena: 

38,50 z³
format: cena:

090

pod red. 
Krystyny 
Ostrowskiej

Elżbieta 
Wójcik

cena: 

18,00 z³

Z MYŚLĄ 
O MAŁŻEŃSTWIE 

Sprawy piękne, ale i trudne zarazem, związane 
z rozwojem psychoseksualnym młodego czło-
wieka – to tematy zawsze aktualne. Autorka 
omawia prawidłowości i zasady, którymi nale-
ży się kierować w dokonywaniu młodzieńczych 
wyborów. Czyni to, bazując na antropologii i etyce 
chrześcijańskiej.

format: 
120x160, 
str. 160  

cena: 

20,00 z³

KONTAKT PSYCHICZNY 
W MAŁŻEŃSTWIE 
I RODZINIE

Materiał zawarty w książce zrodził się ze starania 
o uchwycenie tego, co konieczne, aby wspólnota 
ludzi związanych ze sobą wyborem i miłością, była 
ich wspólną drogą rozwoju. Aby ich życie stało 
się życiem bez tragicznych powikłań i bolesnych 
rozdźwięków.

format: 
160x175, 
str. 160 
 

PROFILAKTYKA RYZYKOWNYCH
ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH 
MŁODZIEŻY
Podsumowując wyniki badań naukowych nad profilaktyką 
ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży prowadzo-
nych przez ostatnie 30 lat, autor wprowadza do toczącej 
się w Polsce dyskusji nową płaszczyznę. Ukazuje, jak duże 
znaczenie dla właściwego formułowania celów wycho-
wawczych i metod profilaktycznych ma pragmatyczne 
pytanie o realne efekty wdrażanych oddziaływań.
Cz. I: Profilaktyka w zakresie zachowań seksualnych 
młodzieży. Cz. II: Polskie badania ewaluacyjne pro-
gramów. Cz. III: Współczesna profilaktyka ryzykow-
nych zachowań seksualnych młodzieży w kontekście 
modelu profilaktyki zintegrowanej. Badania z lat 
2005-2009.

format:
165x235, 
str. 480 

cena: 

49,00 z³
format: cena:format: cena: Szymon 

Grzelak

061 063

Elżbieta 
Sujak

093
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więcej na:

WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI 
Podręcznik dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia 270/01
Osiągnięcie pełni dojrzałej postawy jest procesem, dzięki któremu człowiek staje 
się wolny wewnętrznie od nacisków z zewnątrz, zdolny do miłości, do akceptacji 
najważniejszych wartości.
Seksualność człowieka jest integralną częścią ludzkiej osoby. Nie można więc 
rozwiązywać problemów seksualnych w izolacji od całokształtu osobowego rozwoju 
człowieka. Bogactwo informacji zawartych w tym podręczniku (z zakresu biologii, 
psychologii, etyki, prawa, socjologii itd.) pomoże młodzieży w poznaniu i zrozumie-
niu siebie, a także ludzkiej płciowości, jej natury i przeznaczenia.

WĘDRUJĄC 
KU DOROSŁOŚCI
Ćwiczenia 
dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych
Skłaniają do zastanowienia się nad isto-
tą miłości, zarówno młodzieńczej, jak 
też małżeńskiej i rodzinnej. Pomogą 
również odkryć to, co wpływa na kształ-
towanie dojrzałej osobowości. 

format:
165x235, 
str. 256

cena: 

16,50 z³
or
6

str

fo
1
s

035

format:
155x230, 
str. 104 

pod red. 
T. Król, 
M. Ryœ

T. Król, 
M. Ryœ

WYGRAJMY PRZYSZŁOŚĆ 
+ załączniki na CD 
Lekcje wychowawcze i zajêcia 
prorodzinne. Scenariusze dla 
szkó³ ponadgimnazjalnych
Scenariusze zgrupowano w pięciu pod-
stawowych blokach: człowiek, miłość 
i seksualność, małżeństwo, biologia 
prokreacji, rodzina. W każdym bloku 
znalazło się kilkanaście propozycji zajęć, 
co stwarza nauczycielowi możliwość 
wyboru odpowiedniego tematu dosto-
sowanego do grupy uczniów i klasy. 
Wszystkie zajęcia są realizowane na podsta-
wie uczenia się w działaniu, przez doświad-
czenie. Dlatego zdecydowanie przeważają 
w scenariuszach metody aktywizujące.

format:
210x297, 
str. 270 

forforforforforforofofofororooorrmatmatmatmatmatmamammmmama :::::::
21021021021021021021021021021021021021021021021021021010210x29x29x29x29x29x29x29x29x29x29x29x29x29x29x29x29x29x29x29x297, 7, 7,77, 7, 7,7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,77,7, 7, 7, 7
strstrstrstrstrssstttr. 2. 2. 2. 2. 2. 70 70 70 707

058

DORASTANIE 
DO MIŁOŚCI
+ załączniki na CD
Scenariusze zajęć 
dla uczniów 
gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych
Zbiór dotyczy głównie zagadnień zwią-
zanych z seksualnością człowieka. 

cena: 

48,00 z³
cena:

129

format:
210x297, 
str. 270 

I. Nowak, 
M. Kwiek

NOWOŚĆ

cena: 

48,00 z³
pod red. 
B. Charczuk

037

format:
210x297, 
str. 270 

cena: 

32,50 z³
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cena zestawu: 

125,00 z³Zestaw

Zestaw ecolife obejmuje pięć pozycji:

Program komputerowy CTLife (automatyczne rozpoznawanie dni płodnych i niepłodnych), 
termometr elektroniczny Microlife MT16C2, Elżbieta Wójcik „Naturalne Planowanie 
Rodziny”, „Zeszyt obserwacji” wg metody Prof. J. Rötzera, Elżbieta Sujak „Kontakt 
psychiczny w małżeństwie i rodzinie”.

PŁODNOŚĆ CZŁOWIEKA 
Podstawy biomedyczne. 
Prezentacja multimedialna dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Ta prezentacja to 36 ob razów, schematów, wykresów, animacji na płycie CD. Stanowi b. dobrą pomoc na 
lekcjach wychowania do życia w rodzinie oraz lekcji biologii podczas realizacji tematów dotyczących płodności 
człowieka.  
 
Podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii oraz endokrynologii pomoże uczniowi zrozumieć mechanizmy 
funkcjonowania układu rozrodczego kobiety i mężczyzny. Są to niezbędne informacje, aby wzbudzić również 
refleksję  nt. odpowiedzialnego rodzicielstwa.

format:
CD

cena: 

65,00 z³

fo
CD

6

f
C

120

pod red. 
T. Król

555
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PROMOCJA -  PAKIET 6 FILMÓW PROFILAKTYCZNYCH NA
promocja: cena katalogowa: 

222,30 z³
  

234,00 z³
835 836 121 866 123 127

DZIĘKUJĘ, NIE BIORĘ!
Film edukacyjny dla uczniów 
gimn. i szkół ponadgimn. 
Niebezpieczeństwo uzależnie-
nia dotyczy nie tylko młodzieży 
pochodzącej z rodzin patolo-
gicznych. Świadectwo narko-
mana, sfabularyzowane scenki. 
Przewodnik metodyczny.

cena: 

39,00 z³
format: 

czas ok 35 min.

POWSTRZYMAĆ 
AGRESJĘ
W filmie: fabularyzowane scenki 
odegrane przez młodzież doty-
czące przemocy w szkole oraz 
część dokumentalna zawierająca 
wypowiedzi więźniów osadzo-
nych właśnie za przemoc.

cena: 

39,00 z³
format: 

czas ok 28 min.

DZIĘKUJĘ, NIE PIJĘ!
Film edukacyjny dla uczniów 
gimn. i szkół ponadgimn. 
Ukazane są sytuacje, które sprzy-
jają powstaniu choroby alkoho-
lowej. Sfabularyzowane scenki, 
świadectwo nastolatka z rodzi-
ny dotkniętej alkoholizmem. 
Konspekt lekcji z filmem.

cena: 

39,00 z³
format: 

czas ok 20 min.

ŻYJĘ BEZ 
RYZYKA AIDS
Film edukacyjny dla uczniów 
gimn. i szkół ponadgimn. 
Osadzony w polskich realiach 
w sposób rzetelny prezentuje pro-
filaktykę HIV/AIDS. Wyjaśnienia 
lekarza, świadectwa chorych czy-
nią film ważnym dokumentem.

cena: 

39,00 z³
format: 

czas ok 22 min.

ANORTEKSJA I BULIMIA
Dziewczęta, dla których dieta 
i odchudzanie stały się przedmiot 
psychicznej obsesji, narażają się 
na śmiertelne niebezpieczeństwo. 
Film uczy jak bronić się przed 
przekroczeniem granic rozsąd-
ku, omawia też symptomy oraz 
następstwa anoreksji i bulimii.

cena: 

39,00 z³
format: 

czas ok 35 min.

MEDIA I PRZEMOC
Dokumentalny film edukacyj-
ny dla uczniów gimn. i szkół 
ponadgimn poruszający temat 
wpływu, jaki mają filmy oraz 
gry komputerowe zawierające 
sceny agresji na formowanie 
się wrażliwości i światopoglądu 
młodego człowieka.

cena: 

39,00 z³
format: 

czas ok 50 min.

835

121

836

866

123

127
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