Elżbieta Doroszuk
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

O GÓLNOPOLSKI KONGRES N AUCZYCIELI
W YCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
„C HODZI O RODZINĘ ”
„Rodzina oparta na małżeństwie jest niezastąpioną instytucją naturalną,
a także podstawą dobra wspólnego każdego społeczeństwa”.
Jan Paweł II

P

Wychowania do Życia w Rodzinie „Chodzi
o rodzinę”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Izabela Leszczyna, poseł na Sejm
RP, Renata Dziura, wicedyrektor Delegatury
KO w Częstochowie, ks. prałat Marian
Szczerba, dyrektor Wydziału Katechizacji
Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie, ks. dr Jacek Reczek,
dyrektor Studium Życia Rodzinnego działającego przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Kongresowi przewodniczyła Elżbieta Doroszuk, nauczyciel konsultant RODN
„WOM” w Częstochowie.
W spotkaniu uczestniczyło szesnastu
nauczycieli konsultantów z ośrodków doskonalenia nauczycieli z różnych stron Polski
i ponad siedemdziesięciu nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne wychowanie do
życia w rodzinie z kilku województw. Byli też
obecni doradcy rodzinni i słuchacze Studium Życia Rodzinnego.
10 maja Kongres otwarła i powitała przybyłych Grażyna Kawecka-Karaś, dyrektor
RODN „WOM” w Częstochowie. Pierwszy
Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie, to brzmi dumnie
– podkreśliła i zapewniła, że będzie drugi za
rok.
Wykłady wygłosiło czterech specjalistów.
Jako pierwsza wystąpiła dr Wanda Półtawska z Krakowa, specjalistka w dziedzinie
psychiatrii, mocno zaangażowana w pracę
na rzecz poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, organizatorka Instytutu Teologii
Rodziny, którym kierowała przez 33 lata,
szkoląc młode małżeństwa i narzeczonych
oraz księży. Tak w Polsce, jak na płaszczyźnie międzynarodowej, pomagała niestrudzenie Karolowi Wojtyle – Janowi Pawłowi II
w tym, co uznawał za najważniejsze we
współczesnym świecie: uzdrowienie, uczynienie szczęśliwą i świętą ludzką rodzinę.

rzygotowanie do życia w rodzinie to
niezbędny element wychowania, dlatego polska szkoła realizuje zajęcia
z tego zakresu, wspomagając rodziców. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie wystąpił z inicjatywą cyklicznych spotkań konsultantów
i nauczycieli wychowania do życia w rodzinie z całej Polski.

Otwarcie Kongresu przez Grażynę Kawecką-Karaś
– dyrektora RODN „WOM” w Częstochowie;
obok nauczyciele konsultanci: Elżbieta Doroszuk
– inicjator i organizator Kongresu i Rafał Praszczyk

W dniach 9–10 maja br. odbył się
pierwszy Ogólnopolski Kongres Nauczycieli
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dzinie” może zwiększyć stopień odpowiedzialności młodego pokolenia, a wybory życiowe będą bardziej świadome i oparte na
powszechnie uznanych wartościach. Na
dzień dzisiejszy mamy polskie badania pokazujące, że wychowanie ku wstrzemięźliwości seksualnej i wierności może być skuteczne. Skuteczność tę osiąga się jedynie
wtedy, gdy informacje o naturze biologicznych
procesów dotyczących seksualności i prokreacji człowieka zintegruje się z informacjami
o rozwoju i kształtowaniu dojrzałej osobowości. Dojrzałość tę można ukształtować
w oparciu o przyjętą filozofię życia, system
wartości, samokontrolę i podmiotowe traktowanie drugiego człowieka. Stymulowanie
i wspieranie rozwoju osobowości uczniów,
obok przekazywania wiedzy jest najwyższym
zadaniem współczesnej edukacji.

Tytuł wykładu – Papież Jan Paweł II
o małżeństwie i rodzinie. Już na wstępie
pani doktor stwierdziła, że wszystko, co
Karol Wojtyła a potem Jan Paweł II mówił,
służyło rodzinie. Wykładowczyni zwróciła
uwagę, że jesteśmy świadkami degradacji
rodziny i musimy zrobić wszystko, aby ten
proces przerwać. Jak podkreślał Papież
Polak, małżeństwo i rodzina oparte są na
altruistycznej miłości. A warunkiem miłości
jest bezinteresowność. Ponadto miłość ma
być wymagająca od drugiego człowieka i od
siebie samego. W swoim wystąpieniu
dr Wanda Półtawska, wieloletni, bliski współpracownik Papieża Jana Pawła II w działalności prorodzinnej, wskazywała na wielką
odpowiedzialność nauczycieli, którzy wobec
dziecka są postawieni w tej samej roli co
rodzice, czyli w roli wychowawców. Apelowała o entuzjazm nauczycieli – wychowawców i o przyznawanie się do koncepcji rodziny, którą głosił Jan Paweł II.

Wystąpienie red. Teresy Król

Kolejny wykładowca – Alina Strzałkowska, konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, przedstawiła obecną
sytuację dotyczącą Edukacji zdrowotnej
i seksualnej. Szczegółowo omówiła wyzwania związane z jej realizacją w szkole:
„Zatem nowym wyzwaniem polskiej szkoły
jest budowanie koalicji profilaktycznej
z rodzicami, poprzez organizowanie spotkań
informacyjnych oraz podejmowanie wspólnych działań, w tym kształtowania postawy
abstynencji wobec zachowań ryzykownych.
Zbudowane w ten sposób przymierze będzie
czynnikiem chroniącym młodych przed
problemami. Miejmy nadzieję, że nasze
wspólne wysiłki przyniosą w przyszłości
owoce w postaci szczęśliwych rodzin zakładanych przez naszych wychowanków”.
W dalszej części Kongresu Wiesław Gajewski z Bydgoszczy, reprezentujący Fundację Czyste Serca, aktywizując uczestników, omówił scenariusz spotkania z zakresu
profilaktyki ryzykownych zachowań seksu-

Wykład dr Wandy Półtawskiej

Następnie głos zabrała Teresa Król, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika
„Wychowawca”, wieloletni doradca wychowania prorodzinnego i były wizytator MEN.
W swoim wystąpieniu poruszyła temat:
Polska szkoła wychowania prorodzinnego
a doświadczenia krajów europejskich
i USA. Zauważyła, że polski model „wychowania do życia w rodzinie” w porównaniu
z wieloletnią seksedukacją na Zachodzie,
przynosi dobre rezultaty. Badania ewaluacyjne potwierdzają wzrost świadomości
o niepożądanych konsekwencjach współżycia nastolatków i wzrost dojrzałej postawy
wobec seksualności.
Dodała, że współczesna młodzież pragnie
uczyć się życia, chce przyjąć określone
i sprawdzone wartości. Pozytywne zmiany
na korzyść postaw prorodzinnych rokują, że
realizacja zajęć „wychowania do życia w roWYCHOWANIE I OPIEKA
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kawe wystąpienie specjalista nauk o rodzinie.
W czasie dyskusji omówiono wyniki spotkania warsztatowego nauczycieli konsultantów, które odbyło się 9 maja. Tytuł warsztatu: Dwanaście lat wychowania do życia
w rodzinie w polskiej szkole. Sukcesy i porażki. Zwrócono uwagę na fakt, że zajęcia
z dziećmi i młodzieżą wspierają wychowawczą rolę rodziny, promują integralne ujęcie
ludzkiej
seksualności
oraz
kształtują
postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne. Cieszy też, że nauczyciele wychowania do życia w rodzinie współpracują
z rodzicami uczniów. Martwi natomiast, że
obecnie mimo legislacyjnego wzmocnienia
zajęć, brak podstawy prawnej do zamieszczania stosownej adnotacji w arkuszach
ocen i na świadectwach szkolnych.
Bezwzględna konieczność wpisu o uczestnictwie w zajęciach na świadectwie jest
coraz wyraźniej dostrzegana. Uczestnicy Kongresu zdecydowali, że wystosują do Ministerstwa Edukacji Narodowej pismo przedstawiające obecną sytuację w tym zakresie
i zwrócą się z prośbą o podjęcie właściwych
kroków, mających przywrócić zapis na świadectwie.
Kongres zakończył się podziękowaniami
dla wykładowców i uczestników. Pani Bożena Harasimowicz – wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli RODN „WOM” w Częstochowie podziękowała też Stowarzyszeniu
Kreatywni za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu spotkania i zaprosiła wszystkich na kolejny kongres – za rok.

alnych. Prezentowane półtoragodzinne zajęcia, przeznaczone dla uczniów klas III gimnazjów oraz klas I i II szkół ponadgimnazjalnych cieszą się wśród młodzieży i wychowawców dużym powodzeniem – zachęcał do ich realizacji autor.
„W naszych zajęciach wykorzystujemy
wiele metod aktywizujących: ilustracje muzyką młodzieżową, fragmenty filmów, animacje multimedialne, wspólny śpiew znanych przebojów młodzieżowych. Nie brakuje
również warstwy dialogowanej. Jej celem
jest nie tylko aktywizowanie uczniów. Chodzi także o zrealizowanie ważnych strategii
profilaktyki zintegrowanej. W wymiarze treści akcent kładziemy na to, aby nawiązywać
do wyobrażeń i przeżyć, które „zalegają”
w pokładach ciekawości emocjonalnej uczestników.
Spotkanie ma charakter podróży przez
życie: od wspomnień dzieciństwa, poprzez
okres zwany „antagonizmem płci”, na problematyce tzw. „pierwszego razu” skończywszy.
W centrum zajęć tkwi założenie, że młodzież nosi w sobie głębokie pragnienie
znalezienia oraz zbudowania w swoim życiu
prawdziwej, trwałej relacji miłości. Pragnienie, by spotkać kogoś jednego i na zawsze.
Wiemy zarazem, że młodzież przeżywa wiele
problemów i że chodzą one „stadami”.
Komunikatem profilaktycznym jest – „Włącz
ABS” (czyt. absolutnie bezpieczny seks).
Zarysowanie ideału prawdziwej miłości staje
się magnesem, który pociąga za sobą treść
profilaktyczną. Istotą sprawy jest ukazanie
młodzieży dróg zintegrowania miłości, możliwych przeszkód oraz strategii ich omijania
lub pokonywania” – zakończył swoje cie-

Zdjęcia: Izabela Bajor

Elżbieta Doroszuk
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