Učiteľ učiteľom
Ako so žiakmi hovoriť o Prolife, rodine,
dospievaní a sexualite?

Úvod
„Rodina je miestom lásky a života;
miestom, kde láska rodí život. Rodina,
veľké laboratórium lásky, je prvou školou,
ba viac, stálou školou, v ktorej učenie sa
láske prebieha nie suchopárnymi
poučkami, ale presvedčivou silou vlastnej
skúsenosti. Kiežby každá rodina objavila
svoje povolanie k láske!“
sv. Ján Pavol II.

Rodina
Privilegované, ideálne miesto vzniku
života
 Je to teda miesto odovzdávania pravdy :


o vzniku života
 o dospievaní
 o ľudských vzťahoch a sexualite
 o vzťahoch medzi mužom a ženou

miesto:
 kde deti a dospievajúca mládež potrebuje
dostať neskreslenú pravdu o živote

...potrebuje...


ak je táto individuálna potreba dieťaťa a
dospievajúceho naplnená v rodine
môžeme povedať, že ide o:
 šťastie

pre konkrétne deti a mládež
dôležitú výbavu do ich života


podmienkou však ostáva láskyplná,
otvorená a dôverná komunikácia medzi
deťmi a rodičmi

Rodina, rodina, rodina
úloha rodiny je teda pri výchove detí
a mládeže k zodpovednému a pravdivému
pohľadu na dospievanie, manželstvo,
rodičovstvo a vlastnú sexualitu prvoradá,.
 prax a výskumy ukazujú, že nie každá
rodina je na túto funkciu dostatočne
pripravená.


Rodina...
nie všetkým deťom je umožnené mať to
šťastie vyrastať v úplnej a vzťahovo
zdravej rodine,
 chýba im hodnovernosť svedectva
a samotného príkladu rodičov.


Deti sa učia očami, nie ušami!

Ale, čo s tým ...


Nesmieme ignorovať skutočnosť, že
jednou z dôležitých príčin tohto javu je:
výskyt nefunkčných rodín, ktoré mladému
človeku neposkytujú pozitívne vzory
správania, ani citovú saturáciu.
ďalšou významnou príčinou je množstvo
umelých impulzov, ktorými priemysel sexu
mladého človeka na každom kroku zaplavuje.

Doba, v ktorej žijeme


Žijeme vo svete technologického pokroku
 v okamihu pár sekúnd vieme, čo sa deje na
opačnej strane zemegule
 no často nevieme, čo sa deje v našich
rodinách, rodinách našich žiakov,
 nevieme, čo prežívajú naši najbližší, čo cítia,
čo ich trápi, čomu sa radujú
Súčasný „technologický svet“ dokáže spájať veľké
vzdialenosti, nedokáže však vytvoriť žiadnu
blízkosť.

Súčasná ponuka
viac individualistickej kultúry,
 hodnoty šité na mieru každému
jednotlivcovi,
 samotné hodnoty sa relativizujú
(deštrukcia spoločnosti)
 vytvára sa priestor na pluralitu názorov
a to aj názorov na život, rodinu, vzťahy
medzi mužom a ženou.
Hodnoty by mali byť základným a trvalým
pojivom spoločnosti.


Zodpovednosť doma...???
k prirodzeným právam a povinnostiam
rodičov patrí, aby svoje deti popri inej
starostlivosti a v kontexte celkovej
výchovy ich osobnosti, uviedli aj do
tajomstva života ako aj k jeho vzniku.
 Je však dôležité, aby poznatky o ľudskej
sexualite rodičia svojim deťom
odovzdávali


zdravým, citlivým a veku primeraným
spôsobom

Zdravým spôsobom?
Pravdivo odpovedať na všetky otázky detí
a dospievajúcej mládeže,
 poskytnúť vyvážený pohľad na všetky aspekty ľudskej
sexuality, teda


 biologický
 psychologický
 sociálny,
 morálny a spoločenský.


Sexualita by mala byť deťom predstavená ako
 nástroj lásky dvoch ľudí, muža a ženy
 ako neoddeliteľná súčasť ľudského bohatstva plodnosti,
teda schopnosti v láske odovzdať nový život.



Zároveň by sexualita mala byť chápaná ako priestor
pre zodpovedný rast v láske.

Citlivým spôsobom?
od útleho veku dieťaťa je prežívanie
vlastnej sexuality súčasť sféry jeho
osobnej intimity, ktorú je samozrejme
nutné s veľkou úctou rešpektovať
a s dôstojnosťou ju rozvíjať
k zodpovednej slobode.
 rešpektovať to tak u detí ako aj
u rodičov, avšak bez toho aby sa oblasť
sexuality niekedy až príliš netabuizovala.


Veku primeraným spôsobom?
Vychádzať z otázok detí, avšak ako sa často
ukazuje, len v rodine plnej atmosféry
vzájomnej dôvery a lásky takéto otázky
vznikajú.
 no odpoveď, aj na nevypovedanú otázku
ohľadne ľudskej sexuality si zaslúži každé
dieťa, či dospievajúci
 nesnažme o zahrnutie dieťaťa príliš veľkým
množstvom informácií, skôr by sme mali
viesť dialóg o tom, či mu odpoveď bola
dostačujúca.


Veku primeraným spôsobom?
Dôležité je predvídať situácie, v ktorých by
dieťa, alebo dospievajúci očakával odpovede
aj na nevypovedané otázky, napr. pred
odchodom do školy v prírode, plavecké
kurzy, nástup na internát, zmenu školy, atď.
 vytvoriť vhodný priestor a čas na rozhovor
s dieťaťom v snahe predísť ponižovaniu
svojho dieťaťa zo strany povedzme „viac
informovaných detí“.
 rozhovor s rodičmi bude slúžiť dieťaťu
alebo dospievajúcemu ako priestor na
uvažovanie a vytváranie si vlastného názoru.


Zodpovednosť doma...
rodičovská povinnosť je veľmi dôležitá
a vlastne nič sa na nej nemení, napriek
meniacemu sa prostrediu a rôznym
alternatívnym možnostiam
 rodičia potrebujú viac s deťmi, alebo
dospievajúcimi komunikovať o ich
problémoch a potrebujú sa zaujímať
o názor svojich detí k otázkam rodiny,
dospievania ale aj sexuálnej oblasti


Zodpovednosť doma...


zodpovední rodičia, ktorí s úctou
a láskavosťou komunikujú svoje názory,
životné postoje a správanie, môžu
očakávať, že deti a dospievajúci príjmu ich
autoritu a v rámci utvárania si vlastných
postojov zohľadnia ich životnú múdrosť.

Ale kedy začať?
čas kedy rodičia začnú so svojimi deťmi
otvorene komunikovať oblasť vzniku
života, vzťahov, dospievania , či sexuality je
veľmi dôležitý
 v prípade ak rodičia začnú túto oblasť
komunikovať až v období puberty môžu zo
strany detí naraziť na odmietavý postoj
k ich názorom
 problémom nie je hlavne ani tak ich názor
ako spôsob podania.


Ach tá morálka...






História nás učí, že každé uvoľnenie morálky v
oblasti sexuality prinieslo pád spoločnosti z
kultúrneho vrcholu k deštrukcii.
Ako rodičia, ale aj učitelia, či vychovávatelia
cítime bezmocnosť voči vplyvu médií a
liberálnej propagande.
Súčasný svet ponúka deťom a dospievajúcim
nemorálny, vulgárny a perverzný pohľad na
človeka a jeho sexualitu jediným kliknutím na
internet.

...
Aj z tohto dôvodu je ťažké nie len rodičom,
ale aj nám učiteľom, či vychovávateľom
hovoriť o vzniku života, jeho ochrane,
dospievaní, či sexualite pozitívne.
 No izolovať dieťa od týchto tém nie je
riešenie.
 Musíme viesť deti k sebaúcte
a sebaovládaniu bez toho, aby sme v nich
vyvolali negatívne postoje k sexualite.


Rodina...
Opäť zdôrazňujem dôležitosť a zároveň
povinnosť poučovať deti a mládež
o predmetných témach zo strany rodičov.
 Prečo? Pretože v bezpečnom objatí rodičov
sa najlepšie počúva o tom, ako sme prišli na
svet a aká úloha nás ako budúcich rodičov
čaká.
 Dnes je trend výchovu preniesť na druhých.
Má to však veľké úskalia a to stratu dôvery,
otvorenosti, úprimnosti.


Otázka - odpoveď






Ako zistíme, že deti sú pripravené na otázku
ohľadne vzniku života, o dospievaní, či prežívaní
vlastnej sexuality?
Odpoveď...sú to ich otázky. Je dobré odpovedať
v okamihu položenia otázky, nečakať na vhodnejšiu
dobu, neignorovať ich.
Odpovedať spontánne a nesnažiť sa vopred
pripraviť na odpoveď. Pripravená odpoveď
a premyslený rozhovor sa môže zvrtnúť na akýsi
monológ, kde sa ten druhý (dieťa) môže cítiť
nepríjemne. A navyše dieťa nemusí dostať odpoveď
na svoju otázku...

Čo ak nie je otázka?
Čo s deťmi, ktoré sa nepýtajú?
 Myslíme si, že tieto deti nechcú poznať
odpovede, hoci aj na nevypovedané
otázky?
 Tu je priestor pre nás v školách.


Zodpovednosť v škole???
V súlade s článkom 41, ods. 4 Ústavy SR
z roku 1992 majú rodičia právo na
„starostlivosť o deti a ich výchovu“.
 Článok 2 Dodatkového protokolu
k Európskemu dohovoru o ľudských právach
zakotvuje „právo rodičov na zaistenie
výchovy a vzdelávania svojich detí, ktoré by
zodpovedalo ich náboženskému
presvedčeniu a podľa vlastného svedomia“.
 A práve toto právo rodičov v oblasti
výchovy a vzdelávania sa týka najmä pôdy
školy.


Škola a jej miesto vo výchove
Doba a spoločnosť si vyžadujú, aby sme
vzdelaniu a výchove detí a mládeže
venovali maximálnu pozornosť.
 Zmyslom každej výchovy je pomôcť
vychovávanému získať tie osobnostné
vlastnosti, ktoré mu umožnia žiť
samostatne a sociálne zodpovedne.


Výchovný proces
Zlyhanie výchovného procesu má za
následok narušenie osobnostného vývinu
človeka, čím sa mu sťažuje začlenenie sa
do spoločnosti.
 Tým sa jeho vzťah k dodržiavaniu
morálnych a mravných noriem, inak
všeobecne platných a akceptovaných
v spoločnosti, zhoršuje.


Učiteľ


je jedným zo základných nositeľov
výchovy, ktorý dominantne ovplyvňuje
správanie sa žiaka a môže sa stať jeho
identifikačným vzorom.

Čo potrebuj učiteľ vedieť...
V prvom rade si uvedomiť že dospievajúci
už nie je dieťa, ale ešte nie je dospelý!
 Vstupuje do vývojovej fázy – puberty,
kde je všetko v pohybe, kolísanie nálad,
neistota, nespokojnosť so svojim
výzorom, zranenie z prvých „lások“...
 Ustupuje rešpekt voči autorite, rastie
vplyv kamarátov.
 Hľadajú si svoje miesto...


Vzťah Učiteľ - žiak
Veľmi dôležité je pracovať na vzťahu, na
dôvere.
 Byť ochotný stať sa sprievodcom a
pomôcť mladým nájsť odpovede na
otázky: Kto som? Na čo som tu? Kde je
moje miesto? Aké sú moje silné a slabé
stránky? Ako ma vidia ostatní? Som vôbec
chcený? Aký je môj rebríček hodnôt?


Dôvera...?


Kde nie je dôvera, tam nie je ani otázka!



...dôvera je cesta

Nepremeškať...
Nesmieme premeškať túto úlohu v ich
vývojovej fáze, v ktorej sa nachádzajú.
 Uvedomme si, že tieto procesy
prebiehajú v skrytosti, podvedome.
 Preto potrebujú popud, motiváciu k
uvedomeniu si toho, čo sa v nich deje.


Naše deti potrebujú...
Aby im hlavne rodičia hodnoverne,
príkladom svojho života ponúkli životné
hodnoty.
 Aby im hlavne rodičia v tomto období
pomohli objaviť silné stránky.
 Aby boli chválení, ocenení,
 Posilňovať im ich sebaúctu, sebadôveru...
 Aby mal s nimi kto viesť partnerský dialóg
a to vtedy, keď o to prejavia záujem.


Naše deti potrebujú...
Aby cítili, že ich chápeme.
 Aby sme reagovali na ich otázky vecne a
pravdivo.
 Aby sme im odovzdali ucelený pohľad na
človeka ( bio-duševno-duchovné sily).
 Aby sme im predstavili manželstvo ako
trvalé, jednotné, zvláštne, ale krásne
spoločenstvo.
 Aby sme im neodovzdali len informácie, ale
hlavne životný postoj, vlastný príklad...


Ale pozor!
Odovzdať len informácie o bohatstve
sexuality nestačí.
 Úlohou aj nás učiteľov a vychovávateľov
je príkladom vzájomnej úcty a rešpektu,
toleranciou a postojmi trpezlivo
odovzdávať hodnoty.
 Naučiť ich, že sexualitu dokáže ovládať
len láska a že je nutné si ju chrániť.


Čistota a stud
Podľa Andreasa Launa existujú dve sily,
ktoré dokážu chrániť lásku:
 Čistota a stud
 Obe sú aktívnymi ochrancami intímnej
sféry človeka.
 Čistota – druhá stránka vernosti
 Stud - hanblivosť


Čistota, stud a žiadostivosť
Čistota – vnútorný postoj človeka bráni
zneužitiu sexuality, chráni dôstojnosť človeka
 Stud (hanblivosť) – pomáha človeku, aby sa
nestal obeťou žiadostivej túžby druhého
,
prejav úcty k sebe a k druhým
 Týka sa oboch pohlaví- žena: obliekanie –
muž: vyjadrovanie
 Žiadostivosť – sexuálna túžba zbavená lásky


V škole. Dobre a kedy, kde, ako?
Sexuálna výchova? NIE! ÁNO?
 Sexuálna výchova ako predmet na školách
neexistuje a ani sa na školách nevyučuje.
 Našťastie! Prečo?
 Slovenská spoločnosť pre plánované
rodičovstvo dodala pred pár rokmi na každú
základnú školu Metodickú príručku sexuálnej
výchovy na druhom stupni základných škôl
(2007) od autorov Lenka Rovňáková, Ivan
Lukšík a Ľubica Lukšíková


Existuje alternatíva?
 Ministerstvo

školstva SR prijalo 28.
júna 1998 Koncepciu výchovy k
manželstvu a rodičovstvu pre ZŠ a SŠ
a k tomu boli vypracované Učebné
osnovy pre tri stupne škôl.
 Zároveň bola VMR zavedená ako
povinná nadpredmetová (prierezová)
téma.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu





Znamená to, že o vzťahoch, dospievaní,
reprodukcii, či sexualite sa žiaci učia v rámci
rôznych predmetov.
Najmä na prírodovede, biológii, občianskej
náuke, etickej výchove, či náboženskej výchove.
Témam o rodine a vzťahoch sa venujú aj jazyky
(SJL, ANJ, NEJ..) ale napr. aj výtvarná výchova

VMR
O rodičovstve, či manželskom živote
majú deti možnosť čítať z rôznych
textov.
 Aj na matematike prídu s témou rodiny
žiaci do kontaktu prostredníctvom tvorby
rodinného rozpočtu, čo je jednou zo
základných úloh rodiny – ekonomickou.


Koordinátor VMR
Na každej škole pôsobí koordinátor VMR,
ktorý zodpovedá za aplikáciu prierezovej
témy v rámci predmetov.
 Zároveň organizuje besedy, diskusie, či
workshopy na tému rodiny, dospievania,
sexuality, ochrany zdravia, závislosti a
vzťahov.
 Je teda zrejmé, že deti v škole s
predmetnými témami prichádzajú do
kontaktu, ale ako, akým spôsobom?


Žiaci a ich otázky
Žiaci vo vyšších ročníkoch ZŠ, teda najmä
od 6.teho ročníka, otvárajú témy ako sú
puberta, zaľúbenie, vzťahy v rodine...
 Sú prirodzene zvedaví.
 VMR nie je o sexuálnej výchove.
 Ide o vynikajúcu možnosť podrobne a
hlavne systematicky sa venovať jednotlivým
témam a deti tak prirodzeným spôsobom
môžeme viesť na ceste do sveta dospelých.


Žiaci a ich otázky


Postupnými krokmi majú žiaci možnosť
dostávať odpovede na svoje otázky o
vzniku života, o výchove, rodine, o
vzťahoch , priateľstve, dospievaní , o
prvých láskach, či sklamaniach, o
nebezpečenstve závislostí, o
zodpovednosti za seba a druhých, o úcte
k vlastnému telu, o láskavosti,
zdržanlivosti, tolerancii a iné.

Besedy, diskusie, workshopy...
Koordinátor VMR usporadúva rôzne
besedy s odborníkmi (lekármi, právnikmi a
inými..),
 Je veľmi dôležité poznať osobu, ktorá
prichádza medzi žiakov, s ktorými bude
rozoberať citlivé témy. Aký má hodnotový
rebríček, či zdieľa pro life názory na otázky
vzniku života, antikoncepčnej politiky pri
ochrane proti HIV, či jeho názor na
zdržanlivosť...


Deti a realita
Sú zvedaví, žijú v reálnom svete, kde je téma
sexuality a sexu prezentovaná ako forma
relaxu a pôžitku.
 Je teda úplne prirodzené, že sa pýtajú.
 A pýtajú sa aj deti z cirkevných škôl.
 Aj oni, tak ako všetci ostatní túžia po
odpovedi na svoje často nevypovedané
otázky. O budovaní vzťahu, zmenách v
dospievaní, no nevyhnú sa ani otázkam o
sexualite.


Deti, my a realita
Dospievajúci sa často nevedia dostať k
odpovedi v oblasti homosexuality,
masturbácie, či pohlavného styku, alebo
pornografie.
 Alebo vedia?
 Ak im na tieto témy nedajú odpoveď
rodičia a ani my učitelia na školách, nájdu si
ich! Či už na internete, alebo u rovesníkov,
ktorí môžu mať ale veľmi skreslené
informácie...


Dôležitosť
Považujem za veľmi dôležité, aby deti už v
útlom veku mali schopnosť vnímať, čo
znamená byť rodičom.
 Že rodič je ten zodpovedný v rodine za
výchovu detí.
 Mali by mať možnosť učiť sa, čo znamená
dospievať, no nie len po telesnej stránke,
ale aj duševne, či duchovne.


Otázka? Odpoveď!
Je dobré „zvedavým“ žiakom odpovedať
na všetky otázky tajomných vzťahov
medzi mužom a ženou.
 Vzťahy a sexualita zasahujú predsa aj ich
životy.
 Je však dôležité ponúkať žiakom skutočnú
pravdu o vzniku života, o sexualite ako o
spoločnej zodpovednosti.
 Že sexualita nerovná sa sex!


S čím začať?
S dôverou!!!
 No skôr ako sa dostanete do tém
dospievania, či sexuality je nutné žiakov
oboznámiť s témou slobody,
zodpovednosti, tolerancie, dôstojnosti,
priateľstva, lásky (skutočnej), asertivity,
komunikácie a iných sociálnych zručností.


Ale ako na to?





Priamo na vyučovacej hodine. Akejkoľvek!
A čo ak nie je na to priestor? Na prejav
záujmu o žiaka a jeho otázku je priestor vždy!
Povzbudiť žiaka, že mal odvahu a záujem
opýtať sa to, čo ho práve zaujíma.
Vysvetliť mu, že sa s ním veľmi radi
porozprávate o danej téme, navrhnite mu
možnosť ostať po vyučovaní a pozvite aj
ostatných žiakov.

Alebo sa dohodnite s triedou, že z
budúcej hodiny „odkrojíte“ a povenujete
sa témam, o ktoré je v triede záujem.
 Pozor! Dohodu je nutné dodržať...!!!
 Získate si ich.




Pamätajte! Bez dôvery niet ani otázok...

Aké sú iné možnosti




Zapojiť v rámci vyučovania aktivity zamerané
na budovanie vzťahov, kooperáciu, riešenie
konfliktov, otvorenú komunikáciu, dokončenie
začatých viet, dokončenie príbehu, budovanie
sebaúcty, dôvery – zdieľať sa, budovanie
rešpektujúceho vzťahu, komunikáciu,..
Zapojiť tréning sociálnych zručností (hranie
rolí), asertívny prístup, schopnosť výberu,
schopnosť povedať nie (alkoholu, drogám,...
neskôr schopnosť povedať nie aj sexu)

A čo ešte?






Budovať v žiakoch úctu k životu (vlastný
príklad úcty ku kolegom, žiakom, rodičom,...),
k prírode, vnímať jedinečnosť a originalitu
každého (v budúcnosti vyššia schopnosť
pochopiť význam manželského zväzku).
Venovať sa témam ako je priateľstvo medzi
chlapcom a dievčaťom, rozdielnosť pohlaví,
zmýšľania.
Chápať rozdiel medzi zaľúbenosťou,
zamilovanosťou a láskou.

Páčim sa niekomu?






Ako zistím, či sa mu páčim, či je do mňa
zaľúbený?
Aj toto sú otázky, s ktorými sa stretnete. A čo
im na to povedať?
Odpovedzte, že neexistuje jednoznačná odpoveď
ako, akým spôsobom reagujú ľudia v tomto
prípade. Niektorí ticho a zamilovane čakajú, kým
si ich milovaný objekt všimne...
No a že niektorí svojim pocitom nerozumejú a
paradoxne sa k vytúženému človeku správajú
nepríjemne, podráždene..

A čo vlastná skúsenosť s prvou
láskou?
Aj toto je recept ako si získať dôveru
žiakov.
 Podeľte sa so žiakmi ako ste sa po prvý
raz zaľúbili možno do spolužiačky,
spolužika a aj to ako ste reagovali...
 Veľmi dôležité je, aby žiaci vnímali
vlastnosti učiteľa ako je empatia,
otvorenosť a uznanie, to ako vie
pracovať s emóciami.


Uvedomte si, že ...







Deti od malička vnímajú postoje svojich rodičov,
ale aj nás učiteľov, naše správanie sa jeden k
druhému.
Deti vnímajú svet okolo seba ako „otcovský“ či
„materský“.
Vnímajú farbu a tón hlasu, jeho intenzitu ako je na
nich hovorené.
Vnímajú autoritu rodičov a učiteľov (mocenskú vs
prirodzenú)
Vnímajú vzájomnú priazeň, úsmevy, hnev, či
zmierenie...

A čo slovo?
Deti veľmi citlivo vnímajú a reagujú na to,
čo ich „autority“ hovoria o druhých
ľuďoch.
 Ako sa vyjadrujú a aké výrazy používajú.
 Všímajú si aj to, aké výrazy používajú na
jednotlivé časti tela.
 Prejavy láskavosti, slová povzbudenia,
uistenia, používanie zázračných slov...


Ako sa dá ešte dostať k otázkam
žiakov?






Použite schránku dôvery, kde budú mať žiaci
možnosť anonymne vložiť lístočky s otázkami
(je tu možnosť pripraviť sa) pozor však na
monológ! Žiaci chcú diskutovať, možnosť
brainstormingu.
Ak nie je samostatný predmet VMR, ponúknuť
krúžok, alebo častejšie stretnutia (spoločné,
alebo zvlášť chlaci a zvlášť dievčatá)
Žiaci vnímajú to, že kvôli nim ste schopný
obetovať svoj čas. Vráti sa Vám to!

A čo film?


Ďalšia osvedčená metóda, je pozrieť si so
žiakmi film, napr. Bella, 2006

...José sa dozvedá, že Nina je tehotná a chce ísť na potrat, pretože
nechce priviesť dieťa na svet do takej bezútešnej situácie. José zase
veľmi túži po dieťati, kvôli starej rane. Nechá sa Nina odhovoriť od
potratu?...

Po filme viesť brainstorming so žiakmi na tému rozhodnutie sa pre:
život alebo potrat?
(vhodné od 9. ročníka ZŠ)

Zázrak...
„Miracle of life“ Zázrak vzniku života
 V priebehu 12 minút máme možnosť byť
účastnými zázraku vzniku života, pričom
všetko je doprevádzané dramatickou hudbou
...
 Dostupné na
https://www.youtube.com/results?search_
query=miracle+of+life


Kultúra života, bioetika
Dvd od LUX communication, na ktorom
je 8 filmov týkajúcich problémov v oblasti
bioetiky z pohľadu vedy a etiky...
 Kultúra života ako pokrokový postoj plný
úcty...


Kniha?


Bioetika od autora Ramón Lucas Lucas,
SSV,



„Ten, kto si uvedomuje hodnotu ľudského života,
nemôže sa vyhnúť zásadným otázkam: Je dieťa darom,
ktorý prijímame, alebo produktom, ktorý sa vyrába?
Všetko, čo je technicky možné, je morálne prípustné?...“

Tweetuj s Bohom


Už pútavý názov knihy Tweetuj s Bohom naznačuje, že
publikácia je určená prevažne mladým ľudom.
Autor Michel Remery v knihe otvára nové obzory a
pohľady na najdôležitejšie otázky kresťanskej viery.
Zaoberá sa aktuálnymi témam ako sú potrat, eutanázia,
umelé oplodnenie, či klonovanie, s ktorými sú mladí
kresťania v bežnom živote často konfrontovaní...

Výchova k manželstvu a rodičovstvu


Výchova k láske, manželstvu a rodičovstvu má
za cieľ pomôcť hlavne mladým ľuďom dobre
prežívať vzťahy a svoju sexualitu. Brožúrka je
vhodná pre dospievajúcu mládež, snúbencov,
rodičov, katechétov a vychovávateľov a takisto
pre animátorov venujúcich sa mládeži. Sú v nej
zhrnuté všetky hlavné témy týkajúce sa vzťahov
a sexuality.

Teológia jej tela, jeho tela...


Rečník a autor Jason Evert vysvetľuje tajomstvo,
čo znamená byť mužom a ženou vo svetle
teológie tela a to v jazyku prístupnom
dospievajúcej mládeži. Odkrýva hlbokú realitu,
na ktorú mužské a ženské telo ukazuje, a
vysvetľuje ako žiť zdržanlivo a naplnený láskou
k opačnému pohlaviu.

Ach tie emócie...


Táto kniha najskôr popisuje krajné
postoje k emóciám, kedy im človek úplne
podlieha, alebo naopak, vôbec nepripúšťa
ich existenciu. Potom autorka ukazuje,
ako zvládať svoje emócie zrelým
spôsobom.

Hranice v chození...




Medzi životom so statusom slobodný,
či single a manželstvom zväčša býva etapa randenia,
chodenia.
Hranice, ktoré pomôžu rásť v slobode, poctivosti a
sebaovládaní. Zážitky počas chodenia nie sú vždy
jednoduché, ale kniha Hranice v chození ponúkajú
revolučný spôsob ako riešiť vzťahy. Dokonca aj takí, v
ktorých vzťahu to až tak zásadne neškrípe, majú vždy čo
doladzovať a vylepšovať.

Päť levelov sexuality




„Sexuálna výchova? Samozrejme, my kresťania
sme za. Ale v takom kvalitnom a širokom
rozmere a takým spôsobom, ako si to vzácny
dar sexuality zaslúži.“
Táto brožúrka z pera kňaza, ktorý pôsobí medzi
mladými, jasne a zrozumiteľne reaguje na
aktuálnu problematiku.

Niečo na čítanie pre mladých...
Joshua Harris, Zbohom lásky,
 Nový postoj k „randeniu“, zaľúbenosti a
intímnym vzťahom...
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Poznámky z prednášok počas štúdií a vlastná skúsenosť z
niekoľkoročnej praktickej výučby predmetu VMR na základnej
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Koordinátor na škole...
Milí priatelia učitelia, vychovávatelia.
 Na každej škole pôsobí koordinátor
VMR, koordinátor prevencie proti
sociálno - patologickým javom.
 Žiadajte si tieto pozície, pretože môžete
ovplyvniť to, aké témy a aký obsah sa
dostáva vašim deťom ...


Mgr. Rudolf Vallo
 Tel. kontakt: 00421905436961
 Email: vallorudolf@gmail.com


