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www.mlodzieznarozdrozu.pl 



Założenia 

Zachowania ryzykowne 

podejmowane przez młodych – 

przyczyną braku dobrego charakteru. 

 



Historia powstania programu  

– reakcja na potrzebę 

Malawi i Węgry, ok. 25 lat temu 

Obecnie 15 języków, ponad 60 krajów 

Co najmniej 3 mln uczniów 

W Polsce od 2004 r. 

Grupa docelowa: od 12 roku życia 



Filozofia Programu 

 Wybrane cechy dobrego charakteru 

 Jezus - wzór dobrego charakteru 

 Wstrzemięźliwość seksualna do ślubu i wierność 

współmałżonkowi 

 Współpraca szkoły z rodzicami i praca nad 

charakterem 

 

 

 



Kształtowanie charakteru 

i praktyczne umiejętności życiowe 

 Rozdział 1: Relacje (6 lekcji) 

 Rozdział 2: Charakter (6 lekcji) 

 Rozdział 3: Seks we właściwej 

perspektywie (7 lekcji) 

 Rozdział 4: Praktyczne 

umiejętności życiowe (5 lekcji) 

 Rozdział 5: Podróż w 

przyszłość (6 lekcji) 



Efekty 

 Pracy Programem   

a) Zwiększenie kompetencji wychowawczych  

   - 95,65% wychowawców  

b) Większa umiejętność prowadzenia rozmów 

z dziećmi 

   -82,6% wychowawców 

c) Wpływ programu na zachowania, postawy, 

system wartości i funkcjonowanie młodzieży 

 

 



Niektóre przykłady wypowiedzi 

nauczycieli: 

 program pokazuje konkretne rozwiązania trudnych 

sytuacji, posługuje się przykładami, wzorami dobrych 

zachowań, 

 umożliwia poszerzenie wiedzy teoretycznej, 

dostarczenie konkretnych pomysłów do pracy                 

z uczniami, 

 wzbogaca warsztat pracy wychowawcy, 

 realizacja programu pomaga w lepszym, 

skuteczniejszym diagnozowaniu zachowań uczniów, 

 dzięki programowi  lepszy kontakt z grupą, 

 jakość rozmów bardzo się zmieniła – indywidualne 

podejście do ucznia, atmosfera spokoju, zrozumienie dla 

ucznia, 

 



Niektóre wypowiedzi wychowawców: 

 możliwość lepszego poznania ucznia, jego relacji  

z rówieśnikami, jego funkcjonowania w rodzinie. Zajęcia  

w grupach oraz dyskusje mają wpływ na relację, budują 

więzi wychowawca – uczeń.  

 

 poznanie sposobu myślenia młodych ludzi w niektórych 

kwestiach, dojrzałość przemyśleń dziewcząt lub chłopców. 

 

 możliwość poznania toku myślenia ucznia w konkretnej 

sytuacji i czy uczeń zrozumiał przesłanie. 

 

 



 

 Wpływ programu na zachowania, postawy, 

system wartości i funkcjonowanie młodzieży 

 

 poznaje zasady, buduje swój system wartości 

 młodzież wypowiada się na forum klasy, wspólnie 

rozwiązuje problemy, jest bardziej zintegrowana, wyraża 

swoje uczucia, 

 program jest punktem odniesienia w dyskusjach na temat 

zachowania, 

 uczniowie bardziej zdają sobie sprawę z konsekwencji 

niewłaściwych wyborów, 

 zmiany w funkcjonowaniu młodzieży, w stosunku do 

nauczyciela, rodzica i innych osób 

 

 



Wpływ programu na nauczycieli 

 

 

 analiza niektórych tematów wzbudziła refleksję nad swoim 

życiem, 

 nauka rozmawiania na trudne, czasem wstydliwe tematy,  

 program pomaga w realizowaniu bardzo trudnych  

i niezbędnych kwestii życiowych, 

 bycie otwartym, bardziej przyjaznym, kreatywnym. 

 



Co podobało się uczniom? 

 możliwość wyrażenia własnego zdania i ciekawe 
dyskusje na omawiane tematy 

 miło i przyjemnie spędzony czas 

 szczegółowe omawianie ważnych, życiowych kwestii 

 kultura wypowiedzi 

 atmosfera w klasie 

 możliwość poznania i zrozumienia historii innych ludzi 

 przykłady z życia wzięte 

 rozmowy w kręgu i zwierzanie się z problemów 

 przedstawianie i omawianie wartości najważniejszych  
w życiu 



Jak program odebrali rodzice? 

 „Jestem pozytywnie zaskoczona bardziej dojrzałym spojrzeniem 

mojej córki na świat wartości”, 

 „Jest rozsądna, myśli logicznie i nie spieszy się do rozpoczęcia 

współżycia”, 

 „Dziecko powiedziało, że niepowodzenia budują charakter”, 

 „Syn jest bardziej odpowiedzialny”, 

 „Syn stał się bardziej świadomy samego siebie i swoich decyzji”, 

 „Wzrost samodyscypliny”, 

 „Opanowana, spokojna, umie wyrażać swoje emocje”, 

 „Wzrost poczucia własnej wartości, zdrowe podejście w relacjach  

z rówieśnikami,  szkołą”, 

 



Statystyki 

 56% ankietowanej młodzieży podało, że dostrzega potrzebę 

pracy nad  rozwijaniem swojego charakteru,  

 52% przyznało, że w związku z realizacją programu ma większą 

świadomość zagrożeń, które wynikają z podejmowania 

ryzykownych zachowań. 

 50% badanych uczniów uważa, że treści zawarte w programie 

pomagają chronić młodzież przed podejmowaniem niewłaściwych 

decyzji. 

 57% jest zdania, że treści programu pomagają w budowaniu 

dobrych relacji z innymi ludźmi.  

 54,6% uczniów wyraziło pogląd, że w przyszłości 

proponowałoby takie zajęcia swoim rówieśnikom.  

 58,9% młodzieży chciałoby aby w przyszłości ich dzieci w wieku 

nastoletnim wzięły udział w takich zajęciach w szkole.  

 65,50% rodziców w jednym roku, a 83,92% w kolejnym 

opowiedziało się za kontynuacją programu w szkole 





Badania naukowe w pracy nad 

charakterem 

Miejsce charakteru w strukturze psychicznej 

młodego człowieka: 

 Charakter  - efekt ciężkiej pracy, wytrwałości, 

trafnych wyborów i otwartości na właściwe 

wartości 

 Charakter ściśle łączy się z dojrzałością 

osobowości 



Kształtowanie charakteru - 

podsumowanie 

 Zdobywanie wiedzy 

 Kształtowanie woli 

 Właściwe działanie (normy) 

 

    „Praca nad charakterem młodzieży jest pracą 

na rzecz wspólnego dobra całego narodu; 

podjęcie jej dzisiaj jest konieczne ze względu 

na szacunek wobec przeszłości i kształtowanie   

przyszłości narodu” 

Deklaracja o kształtowaniu charakteru, Lublin, 2007 



Adres internetowy: 

http://www.mlodzieznarozdr

ozu. pl/ 



Dziękuję, 

Katarzyna Krawczyk 


