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Wychowanie do życia w rodzinie
Program nauczania dla klas IV-VIII szkoły podstawowej SZKOŁA PODSTAWOWA NOWA
PODSTAWA PROGRAMOWA
Wydawca Taurus Edukacja i Kultura
Program do wychowania do życia w rodzinie Moje dorastanie, przeznaczony do realizacji w
klasach IV - VIII szkoły podstawowej (II etap edukacyjny), jest zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 356) w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz dla kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej
Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej, wychowanie do życia w rodzinie należy
postrzegać jako integralną część wychowania ogólnego. Jest oczywiste, że proces wychowania
rozpoczyna się w rodzinie i że środowisko rodzinne stanowi najważniejsze ogniwo w procesie
wychowawczym.
Przedmiot wychowanie do życia w rodzinie w szczególny sposób wpisuje się w realizację zadań
wychowawczych szkoły. Sprzyja temu forma zajęć, różniąca się od innych przedmiotów.
Uczniowie mogą dobrowolnie uczestniczyć w lekcjach, nie są oceniani .
Nadrzędnym celem przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest stworzenie uczniom
warunków sprzyjających poznaniu siebie, wzmocnieniu poczucia własnej wartości oraz zdobyciu
rzetelnej wiedzy.
Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie - seria "Moje dorastanie”, ma pełnić funkcję
wspierającą rodzinę w wychowywaniu dzieci. Zdając sobie sprawę, że edukacja prorodzinna jest
przede wszystkim funkcją domu rodzinnego, program nauczania oraz proponowane do niego
materiały pomocnicze są zaprojektowane tak, aby uczniowie zachęcali członków rodziny do
uczestnictwa w ćwiczeniach domowych związanych z tematami dotyczącymi życia rodzinnego,
zdrowia i higieny czy dojrzewania, co przyczyni się do budowania stabilności, poczucia więzi oraz
wzmocnienia komunikacji w rodzinie.
W programie przedstawiono cele kształcenia i wychowania, treści nauczania, przewidywane
osiągnięcia uczniów wraz z procedurami osiągania celów, a także proponowane środki
dydaktyczne. Układ treści programowych odpowiadający poszczególnym klasom związany jest z
poziomem rozwojowym ucznia.
Realizując zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, wspierając w tym zakresie obowiązki
rodziców, zmierzać się do tego, aby uczniowie:
1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju;
2) mieli świadomość procesu rozwoju psychoseksualnego;
3) doceniali wartość rodziny i znali zadania, jakie ona pełni;
4) uznawali godność człowieka;
5) poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla
odnalezienia własnego miejsca w rodzinie i w świecie;
6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego;
7) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
umieli współdziałać i współtworzyć dojrzałe więzi osobowe
Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w
życie swojej rodziny.

II. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy
szacunku wobec siebie.
III. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.
Pokonywanie trudności okresu dorastania.
IV. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości
służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku
samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i
wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
V. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w
okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji
ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz
szacunek dla ciała innej osoby
VI. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia
rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego
rodzicielstwa.
VII. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z Internetu, w sposób selektywny, umożliwiający
obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.
Do zadań w zakresie realizacji wychowania do życia w rodzinie należy w szczególności:
1) wspieranie wychowawczej roli rodziny;
2) współpraca z rodzicami w zakresie prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem;
3) wskazanie norm życia społecznego, pomoc w interioryzacji i ich wspólne przestrzeganie;
4) pomoc we właściwym przeżywaniu okresu dojrzewania;
5) wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią; docenianie komplementarności płciowej i
współdziałania;
6) wspieranie rozwoju moralnego i kształtowania hierarchii wartości
7) promowanie integralnej wizji seksualności człowieka; ukazanie jedności pomiędzy aktywnością
seksualną, miłością i odpowiedzialnością;
8) wskazywanie na prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, potrzebę przygotowania do
macierzyństwa i ojcostwa oraz towarzyszenia w chorobie i umieraniu;
9) tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni oraz szacunku dla człowieka
10) pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne;
11) informowanie o możliwościach pomocy – system poradnictwa dla dzieci i młodzieży;
12) ukazywanie potrzeby odpowiedzialności w korzystaniu ze środków społecznego przekazu (w
tym internetu) w zakresie doboru treści, krytycznej oceny formy przekazu oraz poświęconego
czasu;
13) pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zdolności, w odkrywaniu możliwych dróg realizacji
osobowej i zawodowej wychowanka, przygotowywanie do odpowiedzialnego pełnienia zadań na
każdej z nich.
Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego
2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego
dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
Program do nauczania wychowania do życia w rodzinie w klasach 4–8 został przygotowany do
realizacji treści kształcenia zgodnie z ramowym planem nauczania:
klasa 4 – 0,5 godz. tygodniowo,
- klasa 5 – 0,5 godz. tygodniowo,
- klasa 6 – 0,5 godz. tygodniowo,
- klasa 7 – 0,5 godz. tygodniowo
- klasa 8 – 0,5 godz. tygodniowo,

STRUKTURA PROGRAMU
Program nauczania do wychowania do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej Moje dorastanie
jest programem edukacyjnym opartym na kształceniu umiejętności życiowych młodzieży poprzez:
- promowanie zasad leżących u podstaw osobistego i społecznego rozwoju;
- sprzyjaniu rozwojowi wiedzy, umiejętności i postaw wspierających życie rodzinne;
- zapewnianiu możliwości zdobycia wiedzy, postaw i umiejętności dotyczących zdrowia;
- kształcenia umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących życia rodzinnego,
społecznego i seksualnego
Szczególną uwagę zwrócono na zachowanie spójności i ciągłości nauczania w kolejnych klasach
szkoły podstawowej. Treści przekazywane w ramach wychowania do życia w rodzinie w klasie
ósmej tworzą logiczną całość w połączeniu z wiedzą zdobytą przez uczniów podczas zajęć
realizowanych od klasy czwartej.

