
Cz³owiek wobec cz³owieka 

Cel g³ówny
Uczniowie:

4 z wiêksz¹ empati¹ patrz¹ na drugiego cz³owieka z delikatnoœci¹ odnosz¹ siê do jego uczuæ;
4 rozumiej¹, i¿ cz³owiek w swej niepodwa¿alnej godnoœci nie mo¿e byæ jedynie œrodkiem do celu.

Cele operatywne
Uczniowie:

4 znaj¹ myœl wielkiego filozofa na temat cz³owieczeñstwa; potrafi¹ j¹ zinterpretowaæ 
oraz osobiœcie ustosunkowaæ siê do niej, 

4 potrafi¹ w kulturalny sposób dyskutowaæ,
4 odkrywaj¹ na nowo jednoœæ cz³owieka w jego z³o¿onoœci psychofizyczno-duchowej,
4 s¹ œwiadomi jego wielkiej wartoœci i godnoœci osobowej,
4 dostrzegaj¹ koniecznoœæ zwracania siê do drugiego cz³owieka z szacunkiem, 

widz¹c potrzebê dyskrecji i delikatnoœci, zw³aszcza w sprawach dotycz¹cych uczuæ,
4 ucz¹ siê odpowiedzialnoœci za szczêœcie, zdrowie, ¿ycie drugiego cz³owieka.

Metody i techniki pracy:
4 interpretacja zdania filozofa, 
4 dyskusja, 
4 ogl¹danie filmu, tworzenie planszy pogl¹dowej,
4 miniwyk³ad.

Œrodki dydaktyczne:
4 wypisane na arkuszu zdanie Kanta,
4 film: „Telewizja Mi³oœæ", 
4 arkusz papieru z wyrysowanymi na nim okrêgami obrazuj¹cymi sfery cz³owieczeñstwa 

(fizyczno-cielesna, psychiczno-uczuciowa, duchowo-religijna oraz obok spo³eczna), 
4 mazaki. 

1. Nauczyciel wiesza na tablicy planszê ze zdaniem Kanta: 

„Postêpuj tak, byœ cz³owieczeñstwa tak w twej osobie, jak te¿ w osobie ka¿dego innego, u¿ywa³ zawsze 
razem jako celu, nigdy tylko jako œrodka”.

Prosi o swobodne wypowiedzi na temat danej myœli; tak kieruje rozmow¹, by uczniowie zastanowili 
siê nad istot¹ cz³owieczeñstwa, jego godnoœci¹, wartoœci¹, prawem ka¿dej osoby do wolnoœci, do swoich 
racji i uczuæ, prawem decydowania o sobie, itd.. Podsumowuje dyskusjê twierdzeniem, i¿ nie mówienie 
pe³nej prawdy oraz z³amanie zasady niepodwa¿alnej wolnoœci drugiego cz³owieka do samostano-
wienia o sobie w ka¿dej sytuacji, jest manipulacj¹ i podeptaniem jego osobowej godnoœci. 

2. Zadaje pytanie: „Do czego taka nieprawid³owa postawa jednego cz³owieka wobec drugiego mo¿e 
doprowadziæ? Tym pytaniem wprowadza uczniów do obejrzenia materia³u filmowego pt.: „Telewizja 
Mi³oœæ”.

3. Po projekcji filmu nauczyciel prosi, by uczniowie na arkuszu papieru zawieszonym na œcianie wy-
pisali, w jaki sposób, bohater filmu, wskutek wykorzystania go przez realizatorów danego programu, 
zosta³ zraniony w poszczególnych sferach swojej osobowoœci (uczniowie zapisuj¹ na poszczególnych 
krêgach: wstyd, poni¿enie, odrzucenie, odebranie dobrego imienia, w³asnej wartoœci, fizyczne zranienie).

4. Koñcz¹c, nauczyciel zaznacza, i¿, jak widaæ by³o na przyk³adzie sytuacji przedstawionej w filmie, 
przestrzeñ uczuciowa cz³owieka wymaga szczególnej delikatnoœci innych, dyskrecji i zrozumienia; 
rani¹c j¹, dotkliwie rani siê ca³¹ osobê, czasem a¿ do œmierci; bardzo wa¿ny dla jakoœci ¿ycia cz³owieka 
jest równie¿ jego wymiar spo³eczny jest siê zawsze wobec drugiego, jak? od tego zale¿y nasze i czyjeœ 
szczêœcie.
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