
Czym jest WDŻ? 

Od 1999 r. uczniowie polskich szkół uczęszczają na zajęcia  

wychowania do życia w rodzinie (WDŻ). Jego celem jest przygotowanie 

uczniów do podejmowania życiowych decyzji i odpowiedzialnego wypełniania 

 ról rodzinnych. 

 

Regulacje prawne: 

 

1. Podstawa programowa: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie 

podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz 

branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z dnia 2 marca 2018 r. poz. 467). 

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2018 r. poz. 1679). 

 

2. Sposób realizacji: 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakres treści dotyczących 

wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego 

rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach 

świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

(Dz. U. z dnia 9 czerwca 2017 r. poz. 1117). 

 

Wychowanie do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej 

Cele kształcenia:  

1. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról 

    małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją; umiejętność 

    podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, 

    małżeństwa i rodziny. 

2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z okresem dojrzewania, 

   dorastania i wyborem drogi życiowej; umiejętność świadomego kreowania własnej 

   osobowości. 



3. Uzyskanie lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia; umiejętność poszukiwania 

    i udzielania odpowiedzi na pytania o istotę człowieczeństwa, sens, cele i zadania życiowe. 

4. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych; 

    przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności do poszanowania 

    godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie. 

5. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i płodności; 

    kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych. 

 

Treści nauczania: 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji: 

Kliknij! 

Specyfika zajęć wychowania do życia w rodzinie polega na wspomaganiu młodych ludzi  

w ich rozwoju ku odpowiedzialności, samowychowaniu, wierności sobie i przyjętym zasadom 

oraz wartościom i zobowiązaniom. Dzięki realizacji treści i celów założonych 

w podstawie programowej młody człowiek zdobywa umiejętności, które uwrażliwiają go na 

potrzeby drugiego człowieka i poszanowanie jego osobowej godności. 

Realizowane podczas zajęć zadania i ćwiczenia mobilizują uczniów do wzmacniania relacji  

międzyosobowych i traktowania innych z empatią i życzliwością. Uczenie szacunku dla norm 

moralnych, obyczajowych i prawnych, które chronią system wartości – to główny cel realizacji 

tematów zaproponowanych w realizowanym przez nas programie nauczania 

„Wędrując ku dorosłości” wydawnictwa  „Rubikon”. Wszystkie te działania otwierają się na 

szczególny wymiar: płeć i role małżeńskie oraz rodzinne, które w przyszłości będą podejmować 

wychowankowie szkół ponadpodstawowych. Realizacja zajęć wychowanie do życia w rodzinie 

wspiera młode pokolenie w dokonywaniu wyborów zgodnych z akceptowanymi społecznie  

i etycznie normami postępowania oraz przyjętymi wartościami. Do takich wartości między 

innymi należą: dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, poszanowanie jego intymności  

i godności, wolność od uzależnień, odpowiedzialność w sferze seksualności. Wiedza dotycząca 

rozwoju płciowego, zmian psychicznych, komunikacji w rodzinie, budowania relacji 

społecznych i przygotowania do pełnienia przyszłych ról rodzinnych umożliwia młodemu 

człowiekowi nie tylko zdobywanie informacji, ale także pomaga w rozwijaniu kompetencji 

społecznych. 

 

Opracowano na podstawie Programu nauczania wychowania do życia w rodzinie dla uczniów   

liceum, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia; autor: Teresa Król. 

 

https://www.dropbox.com/s/x4b5kw5ybdwrd7g/prezentacja.pdf?dl=0

