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Opinia programu nauczania 
Teresa Król, „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 
szkoły podstawowej, Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2019. 
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (Dz.U. poz. 356 i poz.1679 z 2018 r.) został przygotowany program zajęć wychowania 
do życia w rodzinie odpowiadający rozkładowi materiału dla klasy szóstej. Recenzowany program 
jest częścią serii programów, podręczników i ćwiczeń objętych tytułem „Wędrując ku dorosłości” 
dla szkół podstawowych.  
Szeroki zakres materiału ma charakter interdyscyplinarny i zawiera aktualną wiedzę z: 

• psychologii i pedagogiki, wprowadzając w zagadnienia komunikowania się w rodzinie i 
środowisku rówieśniczym, wskazując na mechanizmy radzenia sobie z nudą, konfliktami. 
Ważnymi zagadnieniami są sprawy rodzin rozbitych i zrekonstruowanych oraz uzależnień 
od mulitmediów.    

• biologii rozwoju: szczególnie ważne jest wprowadzenie w świat własnego ciała i 
problemów wynikających z okresu dojrzewania biologicznego, zwrócenie uwagi na prawa 
do intymności i umiejętną obronę tych praw.  

• socjologii: pokazuje funkcje rodziny, pomoc w sytuacji zagrożenia współczesnej rodziny 
(choroby, uzależnienia) 

• antropologii: wartości służące osobistemu rozwojowi człowieka ze szczególnym 
uwzględnieniem wolności i szacunku. Poruszane są zagadnienia istotne w obecnej 
rzeczywistości: cyberprzemoc, hejting itp. 

 
Budowa programu 
Materiał każdej lekcji jest realizacją kilku haseł z podstawy programowej. Nauczyciel wychowania 
do życia w rodzinie (WDŻ) korzysta z materiału dydaktycznego, opartego na rzetelnej wiedzy 
naukowej i wspiera ją scenariuszami oraz filmami. Do każdej lekcji zostały dobrane odpowiednie 
ikony, pozwalające na utrwalenie podawanych przez nauczyciela treści. Jest to szczególnie ważne, 
gdyż w tym wieku dzieci łatwiej zapamiętują materiał zebrane w ciekawą grafikę. 
  
Cele kształcenia  
Cele zostały sformułowane w języku wymagań i wskazują na konkretne umiejętności ucznia, które 
powinien osiągnąć podczas realizacji zaplanowanego materiału nauczania. Cele wychowawcze – 
jako szczególnie znaczące na lekcjach WDŻ znalazły swoje stałe miejsce w końcowej części 
kolumny i zostały opatrzone nagłówkiem: „Uczeń uświadomi sobie, że:”. 
 
Materiał nauczania 
Program podaje tematykę zajęć i określa kolejność realizacji treści. Uszczegółowienie treści 
nauczania jest dla prowadzącego zajęcia niewątpliwą pomocą w zaplanowaniu procesu 
dydaktycznego dla każdej jednostki lekcyjnej.  
Tematyka dotycząca rozwoju, poszanowania własnej intymności, wprowadza uczniów w świat do 
tej pory dla nich nierozszyfrowany. Przyjrzenie się z przewodnikiem (nauczycielem) relacjom 
rodzinnym i uporządkowanie własnych potrzeb w zgodzie z potrzebami rodziny jest szansą na 
zmniejszenie konfliktów, wynikających z naturalnych zderzeń się pokoleń. Istotnym zagadnieniem, 
zawartym w materiale nauczania, są multimedia i wynikające z nich zagrożenia oraz plusy. 
Prezentowany w programie materiał nauczania odpowiada potrzebom uczniów w wieku 12-13 lat i 
umożliwia im poznanie szerokiego aspektu problemów wynikających z życia w obecnym świecie. 
 



Metody i formy nauczania  
Zaprezentowane w programie  metody i techniki nauczania mobilizują uczniów do aktywności, co 
zwiększa szansę na efektywność zajęć i zainteresowanie uczniów.  
W programie dla uczniów klasy 6 zostały m.in. zaproponowane: ćwieczenia, scenariusze z życia, 
prezentacje multimedialne, filmy, podręcznik. Zastosowanie metod i technik proponowanych 
nauczycielowi w tym programie ułatwi uczniom zrozumienie podawanych zagadnień i weryfikację 
własnych postaw, przemyśleń, zachowań.  
Skuteczność lekcji WDŻ realizowanych zgodnie z programem „Wędrując ku dorosłości” powinna 
być duża; nauczyciel ustrzeże się monotonii i wyzwoli zaangażowanie uczniów. 
Duża ilość materiałów dydaktycznych pozostawia nauczycielowi swobodę w wyborze technik i 
metod, co pozwoli na kreatywne modelowanie zajęć.  
 
Pomoce i materiały dydaktyczne 
Materiały i pomoce dydaktyczne ułatwiają osiągnięcie zamierzonych celów. Program „Wędrując ku 
dorosłości” proponuje do każdej lekcji prezentacje multimedialne. Niewątpliwie ułatwią 
prowadzącemu realizację metod podających (wykład, pogadanka). Percepcja wzrokowa sprzyja 
ponadto zapamiętaniu istotnych wiadomości.  
Do każdej lekcji zostały dołączone także filmy edukacyjne, które oprócz przekazywanych 
informacji urozmaicą i uatrakcyjnią tematykę poruszaną na zajęciach WDŻ. Wiele z tych filmów 
ma charakter wychowawczy i profilaktyczny. 
Aktywizujące zajęcia wymagają przygotowania przez prowadzącego różnorodnych materiałów do 
pracy indywidualnej czy grupowej, pomocne będą zawarte w ćwiczeniach dla uczniów ilustrowane, 
najistotniejsze dla danej tematyki, hasła, zadania, podsumowania. 
 
Ocena poprawności merytoryczno-dydaktycznej 
Program „Wędrując ku dorosłości” cechuje zgodność z najnowszą wiedzą i rzetelność. Jest 
dostosowany do możliwości percepcyjnych 12-13.letnich uczniów. Realizuje treści programowe 
zawarte w rozporządzeniu MEN i jest dostosowany do liczby godzin przewidywanych w rocznym 
planie nauczania.  
Program zawiera treści zgodne z przepisami prawa i ratyfikowanymi umowami 
międzynarodowymi.  
 
Reasumując: Program nauczania „Wędrując ku dorosłości”. Wychowanie do życia w rodzinie dla 
klasy 6, autorstwa Teresy Król, może być przeznaczony do zajęć wychowania do życia w rodzinie 
na omawianym poziomie rozwoju młodzieży. 
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