Dzień dobry,
Nazywam się Patrycja Zoremba – Piszczan i będę miała przyjemność prowadzenia
w tym roku szkolnym zajęć wychowania do życia w rodzinie (wdż). Każda klasa będzie miała
14 lekcji, raz w tyg. Wokół tego przedmiotu narosło wiele mitów, dlatego chciałabym krótko
opisać, dlaczego warto skorzystać jednak z moich zajęć i rozwiać Państwa ewentualne
wątpliwości. W tym roku szkolnym ministerstwo bardzo nalega na potraktowanie
priorytetowo tych zajęć, bo są one naprawdę potrzebne w wieku Państwa dzieci.
Celem tych lekcji jest wskazanie na istotę budowania trwałych i szczęśliwych więzi
opartych na miłości, która jest podstawą rozwoju rodziny. Podręczniki, ćwiczenia i inne
materiały dydaktyczne do zajęć WDŻ (których oczywiście nie musicie Państwo kupować, ja
zapewniam wszystkie pomoce dydaktyczne na lekcji) korygują toksyczne treści, na które
mogą natrafić Państwa dzieci w internecie i w przekazach rówieśników.
Program tego przedmiotu nie tylko wspiera uczniów w wychowaniu do
odpowiedzialności, ale także pomaga uchronić ich przed zjawiskami, takimi jak:
cyberprzemoc, sexting, niedojrzałe związki, ciąże nastolatek, choroby przenoszone drogą
płciową czy uzależnienia. Na tych zajęciach porusza się również trudne tematy dotyczące
przemocy seksualnej, obrony intymności i problemu pornografii. Chodzi o to, aby nasze
dzieci nie stały się ofiarami. Powyższe racje przemawiają za tym, aby bronić młode pokolenie
przed współczesnymi zagrożeniami. Tę rolę spełnia niewątpliwie rodzina, a ja dam z siebie
wszystko, żeby lekcje wychowania do życia w rodzinie były dobrym wsparciem.
Oprócz tego są uzupełnieniem wiedzy z biologii i etyki. W każdej klasie są
dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów. Z tych zajęć nie ma ocen. Metody pracy:
różne metody aktywizujące uczniów, dyskusje, odgrywanie ról, prezentacje multimedialne,
filmy edukacyjne, rozmowa, quizy chętnie uwzględnię też sugestie samych uczniów.
W I półroczu Wychowanie do życia w rodzinie mają klasy 4,7,8. Poniżej przedstawiam tematy.

Tematy w klasie 4:
1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny.
2. Witaj w domu – funkcja opiekuńcza i prokreacyjna.
3. Zasady i normy – funkcja wychowawcza i socjalizacyjna.
4. Miłość, która scala – funkcja psychiczno-uczuciowa i kontrolna.
5. Jesteśmy razem – funkcja rekreacyjno – towarzyska, ekonomiczna i kulturowa.
6. Człowiek istota płciowa.
7. Przekazywanie życia (grupy).
8. U progu dojrzewania (grupy)
9. Rodzi się dziecko (grupy)
10. Intymność (grupy)
11. Obrona własnej intymności (grupy)
12. Koleżeństwo.
13. Dobre wychowanie.
14. Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

Tematy w klasie 7:
1. Rozwój człowieka.
2. Dojrzałość to znaczy...
3. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (grupy)
4. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (grupy)
5. Pierwsze uczucia.
6. Przekazywanie życia ( grupy)
7. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy. (grupy)
8. Czas oczekiwania.
9. Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo(grupy)
10. Komunikacja w rodzinie.
11. Savoire – vivre czyli zasady dobrego wychowania.
12. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne.
13. Uzależnienia behawioralne.
14. Ludzie drogowskazy.

Tematy w klasie 8:
1. Budowanie relacji międzyosobowych.
2. Na początek: zakochanie.
3. O etapach i rodzajach miłości.
4. Rozwój psychoseksualny człowieka.(grupy)
5. Seksualność człowieka. (grupy)
6. Przedwczesna inicjacja seksualna.(grupy)
7. Choroby przenoszone drogą płciową.
8. AIDS
9. Metody rozpoznawania płodności.(grupy)
10. Antykoncepcja. (grupy)
11. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka.
12. Inicjacja seksualna. Czy warto czekać?
13. Dojrzałość do małżeństwa.
14. Wobec choroby, cierpienia i śmierci

