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             DOWODY: 
 

   Brak zaufania do współobywateli 

   Upadek obyczajów 

   Wzrost przestępczości 

 



Przyczyny kryzysu wartości:  

Życie w zawrotnym tempie; 

 

Brak czasu dla dzieci nie sprzyja  

zaszczepianiu i pielęgnowaniu wartości; 

 

Permisywizm lub nadmierne wymagania 

w wychowaniu; 

 

Powierzchowność relacji; 

 

Wzorce lansowane przez media; 

 

Agresywna kultura materialistyczna,  

Konsumpcjonizm. 

 

 

. 

 

 

 



               

        
         
 
      

    Założenia Programu: 



 

I. Podstawą zdrowia moralnego jest 

zaspokojenie potrzeb emocjonalnych 



Powinności rodziców wobec 

dziecka: 

Opieka; 

  Zasilanie emocjonalne; 

  Wychowanie; 

  Ochrona. 



 

Potrzeby emocjonalne dziecka: 
miłości, bezpieczeństwa, więzi, przynależności, 

akceptacji, poszanowania godności, zachęty  

i wsparcia, bycia ważnym, bycia docenianym,           

stymulacji, ekspresji, osiągnięć itp. 





Sposoby zaspokajania potrzeb 

emocjonalnych dziecka: 



1. Pełen miłości kontakt wzrokowy 



2. Pełen miłości kontakt fizyczny 



3. Ukierunkowana na dziecko uwaga 



4. Pełne miłości wychowanie 

(przewodnictwo) 



Wychowanie 

Nauczanie języka i myślenia 

Nauczenie prawidłowej komunikacji 

Nauczenie radzenia sobie z emocjami 

Nauczenie rozwiązywania problemów 

                   i konfliktów 

Wychowanie moralne 

Nauczanie wartości 

Budowanie poczucia własnej wartości 

Zaszczepienie motywacji  



II. Najważniejszy w nauczaniu  

   wartości jest  przykład dorosłych! 



III. Wartości należy uczyć tak, 

jak uczy się się fizyki czy 

gramatyki. 



    WARTOŚCI TO: 

                                    1.  rzeczy/sprawy ważne, wartościowe,  

                                   cenne, pożądane; 

  

                                        2.  standardy naszych myśli, postaw  

                                         i zachowań, które mówią o tym,  

                                         kim jesteśmy,  jak żyjemy 

                                         i jak traktujemy innych ludzi;  

                                                                           

     3.  drogowskazy życiowe, mapy, życiowy kompas;  

  

     4.  kryteria naszych decyzji, wyborów i ocen. 
   

  

  

  

 



 

 

materialne 
pozamaterialne 

     

  

   

      PODZIAŁ WARTOŚCI 

pozamoralne 
moralne 



                         Wartości moralne: 
  

•  nadają życiu sens, 

 

•  stanowią drogowskaz w stosunkach z ludźmi i są ważnym  

   elementem dobrej komunikacji międzyludzkiej, 

 

• ułatwiają podejmowanie słusznych decyzji i zapewniają 

  trwały sukces, 

 

•  powstrzymują przed złymi impulsami i decyzjami, 

   są wewnętrznym hamulcem dla zachowań niemoralnych, 

 

•  chronią przed demoralizującymi wpływami z zewnątrz, 

 

• dają poczucie bezpieczeństwa, spokoju i harmonii,  

  wzbogacają życie osoby praktykującej wartości i jej    

  otoczenia. 
      



      Wartości moralne skłaniają  

do zachowań, które są dobre dla 

wszystkich i nikogo nie krzywdzą. 

 

   Praktykowanie wartości buduje   

      dobry i silny charakter. 

 

   CHARAKTER JEST  PRZEZNACZENIEM 

                                                   Heraklit 

 



WARTOŚCI MORALNE 

              Szacunek   

             Uczciwość   

       Odpowiedzialność  

               Odwaga 

        Samodyscyplina    

            Pokojowość  

         Sprawiedliwość   

Szczęście, optymizm, humor 

         Przyjaźń i miłość   

            Solidarność     

                 Piękno   

               Mądrość  

  

  

 



          Szacunek 

 
jest to grzeczność połączona 
    z troską o uczucia i dobro 

 innej osoby. 



Składowe szacunku 

- Grzeczność – w słowach i zachowaniu; 

 

- Dbałość o uczucia i poszanowanie cudzej godności; 

 

- Dbałość o dobro innych – poszanowanie wolności 
(do i od), przestrzeni prywatnej, zaspokajanie 
potrzeb innych osób, ochrona interesów i własności 
innych ludzi; 

 

- Poszanowanie odmienności, akceptacja; 

 

- Dbałość o honor i  dobre imię – własne oraz innych 
ludzi. 

 



 

Komu i czemu należy okazywać szacunek?  
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prawdomówność, poszanowanie prawdy 

i cudzej własności, rzetelność,                  

zgodność postępowania z zasadą 

bezstronności i równości praw.  

                   

             Uczciwość 



Wobec kogo i czego 

należy być uczciwym? 

 

 

 



Składowe uczciwości:  

- Mówienie prawdy; 

- Nie sięganie po cudzą własność; 

- Staranne wykonywanie swoich 

prac i obowiązków. 

 



Dlaczego ludzie kłamią? 

 



  

     

            Odpowiedzialność  

 

gotowość ponoszenia konsekwencji 

własnych wyborów i zachowań,  

wypełnianie obowiązków, dbanie  

o dobro i zapobieganie złu.  



Granice naszej wolności 

wyznacza odpowiedzialność 

                              Victor Frankl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Za co i za kogo jesteśmy 

odpowiedzialni?  
         Za siebie 

    słowa, czyny, myśli 
uczucia 

   wybory, zdrowie, 
szczęście, 
gospodarowanie 
czasem, dobór 
przyjaciół, rozwój 
własnej mądrości 
życiowej i potencjału 
itp. 

           Za resztę 

    innych ludzi, 
środowisko, Ziemię, 
zwierzęta, dobro 
świata itp.. 

 
               



 

  
 

 

 

w znaczeniu moralnym, to podejmowanie 

ważnych, ale trudnych decyzji oraz 

przeciwstawianie się złu.  

Odwaga cywilna to gotowość obrony 

swoich poglądów, umiejętność przyznania 

się do popełnionego błędu lub winy oraz 

mówienie prawdy.  

 

 

ODWAGA 



          Oblicza odwagi 

 Podejmowanie nowych wyzwań 

(konsekwencje), 

 Akceptacja zmian (szansa), 

 Mówienie prawdy, 

 Pokonywanie nieśmiałości, 

 Patrzenie ludziom w oczy,  

 Decyzja pracy nad sobą, 

 Przyznawanie się przed sobą do wad, 

ograniczeń, lęków. 



Samodyscyplina   

  

   samokontrola, umiar, konsekwentne 
rozwijanie własnego potencjału, 
kształtowanie u siebie prawidłowych 
nawyków umożliwiających skuteczne, 
zgodne z wartościami działanie.  

 

   Jest doskonałym narzędziem osiągania 
życiowych celów. 



Samodyscyplina 

umiar  

 

 

 

rozwijanie własnego potencjału 



Samodyscyplina wymaga: 

 
 Planowania,  

 

 Wytrwałości, 

 

 Silnej woli, 

 

 Motywacji,  

 

 Samokontroli. 



 

 JEDNA 

RZECZ…… 



 

Pokojowość 
    

    Pokojowość to unikanie przemocy;         

to postawa człowieka, który zawsze 

poszukuje rozwiązań uwzględniających 

interesy wszystkich zainteresowanych 

stron oraz dobro ogólne. 



Na pokojowość składają się: 

 Powstrzymywanie się od przemocy, 

rozumowe osiąganie celów, refleksja 

 Dojrzałe radzenie sobie ze złością 

 Łagodność, cierpliwość, elastyczność, 

 Zgoda, kompromis, strategia wygrana-

wygrana 



Złość 

Czy warto? 

Prawdziwa przyczyna. 

Cel. 



Konstruktywne wyrażanie złości 

 Grzecznie 

 Słownie 

 Konstruktywnie 

 Właściwie ukierunkowane 



Sprawiedliwość 

   Sprawiedliwość to uczciwość w ocenianiu  

   i osądzaniu, przestrzeganie zasady równości 

praw, poszanowanie prawdy oraz prawość 

postępowania, czyli inaczej ludzka 

przyzwoitość, postępowanie fair. 



                 Szczęście 

 

 

    to poczucie trwałego zadowolenia 

    oraz wewnętrznej harmonii i spokoju, 

    które są skutkiem życzliwości i akceptacji 

    siebie i świata, a także wiary w jego  

    zasadnicze dobro. 



                 

            Optymizm 
  

 

 

   to stosunek do życia, w którym świat 

postrzegamy przede wszystkim jako 

pozytywne miejsce, jako coś dobrego.  



                        

 

 

                        Przyjaźń 

   to bliski i równoprawny związek 

pomiędzy osobami, oparty na 

wzajemnej sympatii, życzliwości, 

szczerości, zaufaniu, gotowości do 

pomocy oraz czerpaniu przyjemności 

z przebywania razem. 



Miłość 

    

   

   w znaczeniu moralnym jest aktem woli. 

Jest to silne przywiązanie do kogoś, 

gotowość do służenia mu i chronienia go.  



Etapy miłości 

 Namiętność 

 

 

 Intymność 

 

 Zaangażowanie 



                       

 

                  Solidarność 

   to gotowość do niesienia pomocy, poświęcenia      

i wsparcia oraz poczucie współodpowiedzialności             

   w obliczu czyjejś potrzeby, problemu      

   lub nieszczęścia.  

   To także dzielenie się obowiązkami i obciążeniami. 



Na solidarność składają się: 

 Życzliwość 

 Współczucie  

 Odpowiedzialność 

 Poczucie wspólnoty  

 Poświęcenie 

 Dzielenie się 

 Przyzwoitość 

 Szlachetność 

 



Solidarność  

to pomoc ze szlachetnych pobudek. 

 



                       Piękno 

   

 

    

   Piękno to coś, co nas zachwyca  

   i czyni lepszymi. 



 



 



 



Mądrość 

 Mądrość to celowe przyczynianie się  

do dobra poprzez właściwe wybory. 



Konflikt wartości 



Mądrość –  

znakomite wyposażenie umysłu 

 Zdolność do refleksji 

 Zdolność do rozwoju 

 



Mądrość 

wiedza doświadczenie refleksja wyobraźnia 



    

Czytanie dziecku daje mu wiedzę, 

pozwala doświadczyć wielu emocji, 

uczy refleksji i rozwija wyobraźnię.  

   Czytając dziecku wychowujemy 

mądrego człowieka. 



    Szacunek jest początkiem 

 cnót, mądrość ich warunkiem. 

Andre Comte – Sponville 

 „Mały traktat o wielkich cnotach” 



Dziękuję za uwagę 


