
Etyka dla klas VII SP oraz II i III gimnazjum 

(cele,treści) 

 

Program nauczania etyki dla klasy 7 szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych został oparty na podstawie 

programowej nauczania etyki (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. – Dz. U. z 

2009 r., Nr 4, poz. 17 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. – Dz.U. 

poz.356), z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych uczniów współczesnej szkoły podstawowej i 

gimnazjum. Podstawa programowa z roku 2017 uszczegóławia i doprecyzowuje cele i treści ujęte w podstawie 

programowej z roku 2008. 

  Wybór treści programowych oraz rozwiązań metodycznych wynika z następujących założeń: 

1. Kształcenie do życia w nowoczesnym społeczeństwie demokratycznym wymaga uwzględnienia etycznych 

korzeni demokracji. Wolność jednostki pozbawionej moralnej dojrzałości zamienia się w niszczącą samowolę. 

2. Prowadzenie w szkole edukacji etycznej ułatwia kształtowanie u uczniów samodzielności myślenia i 

krytycyzmu poznawczego oraz umiejętności dyskusji. 

3. Wychowanie młodzieży jest jednym z podstawowych celów edukacyjnych. Na tym etapie kształtowania się 

osobowości koniecznym elementem rozwoju moralnego jest znajomość problematyki etycznej oraz rozwijanie 

wrażliwości i umiejętności umożliwiających zajęcie samodzielnej i dojrzałej postawy wobec dobra i zła. Autor 

opiera się na przekonaniu, że większość uczniów ma intuicję moralną i może uzyskać zdolność samodzielnego 

rozpoznawania świata wartości i dokonywania sądów wartościujących. 

4. Edukacja etyczna jest szczególnie ważna w dobie kryzysu moralnego, który staje się powoli oczywistością, a 

szczególnie zagraża młodzieży wkraczającej w samodzielne życie. 

5. Koncepcja programu jest oparta na powiązaniu edukacji etycznej z osobistym doświadczeniem uczniów oraz 

na rezygnacji z nauczania historii etyki. Wybrane elementy jej dorobku są tylko narzędziami do budowania 

osobistej kompetencji etycznej ucznia. 

 Naczelnym założeniem niniejszego programu jest udzielenie pomocy w wyrażaniu i analizowaniu tego, 

co każdego z nas spotyka na co dzień, a nie gromadzenie zbyt trudnej i oderwanej od praktycznych potrzeb 

wiedzy. Należy pamiętać, że w etyce, w przeciwieństwie do nauk przyrodniczych, nie istnieje kanon wiedzy 

utrwalonej i bezdyskusyjnej. Dlatego powinnością zarówno autora publikacji, jak i nauczycieli uczących 

przedmiotu, jest jasne zakomunikowanie uczniom, że program nie pretenduje do roli całościowego kursu etyki. 

Stanowi on autorską próbę wykorzystania dorobku kultury dla ożywienia wrażliwości i wywołania refleksji 

uczniów. 

 Program jest podzielony na trzy części. Część pierwsza stanowi wprowadzenie do etyki. Umożliwia 

uczestnikowi zajęć przejście z poziomu preetycznego doświadczenia potocznego na poziom postrzegania 

wartości, norm i sądów z perspektywy etyki oraz ludzi jako podmiotów działania moralnego. 

 Część druga przedstawia wybrane tezy i koncepcje etyczne oraz wykorzystuje je dla prześwietlenia 

osobistego i społecznego życia ludzi. Codzienne postrzeganie dobra i zła staje się o wiele bogatsze, gdy jest 

wsparte znajomością dorobku mistrzów przeszłości. 

 Część trzecia stanowi wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas realizacji części 

pierwszej i drugiej. Dotyczy ona osobistej i społecznej egzystencji podmiotu moralnego, przygotowuje uczniów 

do samodzielnego myślenia etycznego w sytuacjach, jakie mogą spotkać w życiu. 

2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania  

Cele kształcenia 

Uczeń: 

– posiada i rozwija umiejętność rozumienia ludzkiego postępowania; 

– poznaje terminologię z zakresu etyki normatywnej, psychologii i socjologii moralności; 



– rozpoznaje związki między moralnością, etyką i prawem; 

– stosuje uzasadnianie etyczne oraz rozumie religijne i świeckie korzenie moralności;  

– kształtuje sprawność w dostrzeganiu natury i hierarchii wartości; 

– odkrywa oraz interpretuje doświadczenia źródłowe dotyczące aksjologii i etyki w ogóle; 

– wdraża sprawność w samopoznaniu; 

– wymienia i charakteryzuje klasyczne stanowiska i szkoły etyczne (sokratyzm, eudajmonizm, cynizm, 

hedonizm, stoicyzm, sceptycyzm, epikureizm, etykę chrześcijańską, naturalizm, formalizm etyczny, utylitaryzm, 

nietzscheanizm); 

– stosuje tezy etyki klasycznej do analizy sytuacji z życia codziennego i dziedzictwa kultury; 

– wymienia i opisuje postaci głównych myślicieli związanych z etyką filozoficzną (Sokratesa, Platona, 

Arystotelesa, Antystenesa, Arystypa, Epikura, Marka Aureliusza, św. Augustyna, św. Tomasza, Hobbesa, 

Machiavellego, Kanta, Milla, Nietzschego); 

– kształtuje w sobie rzetelność intelektualną i umiejętność dyskusji; 

– wymienia i analizuje pojęcia i zwroty językowe stosowane w problematyce moralnej; 

– wzbogaca swoją edukację humanistyczną o filozoficzne idee kultury. 

Cele wychowania 

Uczeń: 

– przyjmuje postawę krytycyzmu wobec ludzkich przekonań i działań; 

– jest wrażliwy na różnorodne formy zła w życiu społecznym; 

– dokonuje analizy i właściwej oceny własnych działań; 

– rozwija umiejętność współpracy i współżycia z innymi; 

– przejawia i umie uzasadnić postawę altruistyczną; 

– relacje z innymi ludźmi stara się opierać na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i tolerancji; 

– jest samodzielny w wyrabianiu i wypowiadaniu własnej opinii o problemach moralnych i wydarzeniach 

społecznych;  

– ma obiektywne poczucie własnej wartości oraz czuje potrzebę i wykazuje dążność do stałego rozwijania i 

doskonalenia swojej osobowości; 

– szanuje prawo i go przestrzega; 

– bierze odpowiedzialność za swoje czyny. 

 

opracowała Anna Widerska na podstawie programu Odkrywamy na nowo wyd. Operon 

 


