Roz~ijanie się
•
•
I uczenie

Jan pracuje ciężko jako rolnik, przygotowując ziemię, siejąc ziarno, rozsypując
nawozy i środki owadobójcze. Jego marchewka, fasola, dynie, pomidory i inne
warzywa wydają się rosnąć szybciej i lepiej niż hodowane przez innych rolników w okolicy Klienci chętnie płacą więcej za jego produkty, z powodu rch
znakomitej jakości.
Jan rozurrue pewną bardzo ważną zasadę wzrostu: zapewniając korzystne
warunki stwarza ziarnom możliwość dobrego rozwoju. Opieka i korzystne
warunki pozwalają rolnikowi wyhodować zdrowe i żywotne rośliny. Jan nauczył się rozpoznawać cechy prawidłowego rozwoju. Wie, co powinien zrobić
w każdym stadium wzrastania, aby pobudzić rozwój od drobnych kiełków do
delikatnych młodych liści i dalej, az do w pełru dojrzałych roślin.
Być może zauważyłeś, ze takie samo postępowanie, które sprawia, że Jan
jest dobrym rolnikiem, dotyczy również duchowego życia. W tej lekcji dowiesz
się, jak pomagać uczącym się, aby się rozwijali i wykorzystywania
swoje
możliwości. Tworząc korzystne warunki do nauki, poznając szczególne potrzeby uczących się na każdym poziomie nauczania i dostosowując sWOJąstrategię wychowawczą do szczególnych potrzeb, mozesz stymulować proces uczenia się. Powinieneś być wyczulony nie tylko na potrzeby uczniów, ale również
na głos Ducha Świętego oraz naszego Mistrza i Nauczyciela

II
Plan lekcji
Etapy rozwoju człowieka
Cechy charakterystyczne

uczących się

Cele lekcji
Po zakończeniu

tej lekcji powinieneś

umieć

•

Wyjaśnić, w jaki sposób ludzie rozwijają się, podając główne etapy rozwoju,

•

Podać cechy charakterystyczne
dojrzałości oraz w pośrednich
życia.

•

Omówić czynniki, które wpływają na osobowość.

rozwoju na etapie dzieciństwa, dojrzewania,
okresach każdego z tych głównych etapów
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Czynności lekcyjne
1. Zapoznaj się ze wszystkimi celami lekcji.
2. Przerób lekcję. Podczas odpowiadania na pytania lekcyjne, napisz własne
odpowiedzi, zanim poznasz podane na końcu lekcji. Odpowiedz na pytania
kontrolne i sprawdź swoje odpowiedzi.

Słowa kluczowe
abstrakcja
doczesny
dostrzegalny
fascynacja

higiena
intrygujący
poufałość
rywalizacja

sędziwy
symbolizm
wścibski
zawiły

Treść lekcji
ETAPY ROZWOJU CZŁOWIEKA

Jak ludzie rozwijają się
Cel 1. Zapoznać się ze stunerdzeniami

okreslajqcymi praundłourv rozwój czło-

wieka.
Powodzenie
w nawiązywaniu
kontaktu i skuteczne nauczanie zależy
w dużym stopniu od zrozumienia natury człowieka Aby zrozumieć siebie oraz
tych, którym staramy się pomóc w duchowym rozwoju, musimy przestudiować
etapy rozwoju człowieka.
Ludzie rozwijają się na wiele sposobów. Kiedy tylko rodzimy się, a nawet
wcześniej, zaczynamy rosnąć fizycznie Nasze ciała rosną przez wiele lat, osiągając swoje maksymalne rozmiary we wczesnym etapie dojrzałości. Dorastamy
również intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i duchowo. Dorastanie w tych
czterech dziedzinach może trwać jeszcze długo po zakończeniu fizycznego
rozwoju. W istocie rozwój tych niefizycznych dziedzm moze trwać przez całe
Życie, dopóki śmierć, starość lub choroba nie przerwą go.
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Dorastanie w każdej z tych pięciu dziedzin życia jest ważne. Rozwinąć się
właściwie we wszystkich pięciu, to znaczy osiągnąć pełnowartościowość.
Osiągamy ją wtedy, gdy między tymi wszystkimi dziedzinami panuje Idealna
równowaga. Brak równowagi występuje wtedy, gdy człowiek nie rozwija Się
prawidłowo w Jednej lub kilku z tych podstawowych dziedzin życia lub kiedy
rozwija się tylko w jednej dziedzirue, a zaniedbuje inne. Celem chrześcijańskiego wychowania jest osiqgmęcie pełru I harmonii poprzez prawidłowy rozwój
we wszystkich dziedzmach życia.
Chrześcijanie często przywiązują
wagę do duchowego rozwoju. Cenimy
duchowy roZWÓJ,poruewaz związany jest on z życiem wiecznym. Inne dziedziny ludzkiego zycra są doczesne I kończą się wraz ze śmiercią, ale duch człowieka żyje dalej po jego śmierci I wraca do Boga. Dlatego tez, w chrześcijańskim
wychowaniu kładziemy duzy nacisk na roZWÓJduchowy
Chceraz rozwój Jest czymś naturalnym, nie powinniśmy być przekonani,
że automatycznie
osiąga Się pełnowartościowość.
Należy go pobudzać
I pielęgnować.
Nauczyciele i pozostali chrześcijanie. mają okazję do ułatwienia
Innym tego rozwoju.

l Zakreśl htery przed PRAWDZIWJ.'MI stwierdzeruarru
a
b
c

Ludzie rozwijają Się fizycznie, intelektualnie, emocjonalnie,
społecznie
i duchowo.
Dla chrześcuanina
rozwój w każdej dziedzinie zycia jest ważny.
Pelnowartościowość
osiąga Się wtedy, gdy istnieje Idealna równowaga
w każdej dziedzinie ludzkiego zycia.

d
e

Chrześcijańskie wychowanie akcentuje rozwój fizyczny.
Chrześcijański rozwój jest rzeczą naturalną i następuje on automatycznie.

f

Rozwój w dziedzinach nie dotyczących rozwoju fizycznego powinien trwać
przez całe źycie.

Gł6wne okresy życia
Cel 2. Określić głćume okresy życia
Zwykle wyróżniamy

trzy główne okresy w ludzkim życiu

dziecu istu o,

dorastanie lub młodość i dorosłość. Dzieciństwo obejmuje okres od narodzin
do około Jedenastego lub dwunastego roku zycia. Dorastanie to okres od wieku około dwunastu do osiemnastu lub dziewiętnastu lat. Dorosłość, najdłuższy okres w zyciu, trwa od dwudziestego roku zycra aż do śmierci. Ponieważ
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wielu ludzi żyje bardzo długo, okres ten może stanowić dwie trzecie lub trzy
czwarte całego życia.
Czy zauważyłeś, ze kiedy ludzie przechodzą kolejno przez te okresy życia,
ich możliwości, potrzeby i cechy charakterystyczne
zmieruają się? Nowo
narodzone dziecko bardzo różni się od dziecka, którym będzie w wieku dziesięciu lat. Młody człowiek w Wieku dwudziestu lat jest inny niż człowiek
w wieku lat sześćdziesięciu lub siedemdziesięciu. Jest oczywiste, że podział na
te trzy główne okresy nie może wystarczyć do dokładnego opisania wszystkich
etapów ludzkiego rozwoju. Dlatego tez, dla dokładniejszego
opisu zmian
charakterystycznych dla każdego etapu rozwoju, dzielimy kazdy z tych okresów
na trzy podokresy.
1. Dziecinstuo; pierwszy okres zycia, dzielimy na trzy podokresy wczesny,
średni i późny. Wczesne dzieci listwo to okres od narodzin do około piątego
lub szóstego roku zycia. W wielu społecznościach dzieci zaczynają szkołę około tego wieku. Średnie dxtecinstuo to okres od piątego lub szóstego do
dzrewiątego lub dziesiątego roku żyoa. Późne dziecilistwo obejmuje okres od
dziesiątego roku zycia do początku dojrzewania w wieku około dwunastu lat.
2. Dojrzeu-ante, drugi okres w zyciu, dzielimy pod ob me na trzy części:
wczesny, średni I późny. Wczesne dojrzetoante trwa od dwunastego do
piętnastego roku życia. W wielu krajach w tym wieku chodzi się do średniej
szkoły Średni okres dojrzewania trwa od piętnastego do siedemnastego roku
zycia. Późne dojrzeuianie to okres od siedemnastego do dziewrętnastego roku zycia. Zwykle kończy się wtedy szkołę średnią
3 Dorosłość, trzeci okres ŻYCia,równiez dzielimy na wczesny, średni I późny.
Wczeslla dorosłość trwa od wieku około dwudziestu do trzydziestu pięciu lub
czterdziestu lat Jest to okres wielu początków: pracy, domu, rodziny. Średnia
dorosłość to okres od trzydziestu pięciu lub czterdziestu do sześćdziesięciu
lub sześćdziesięciu pięciu lat. Ten okres charakteryzuje się osiąganiem pewnych wcześniej wytyczonych celów, na przykład zdobycie pozycji w spoleczeristwie, wychowanie dzieci, wykształcenie ich i przygotowanie do dorosłego życia. Późna dorosłość trwa od sześćdziesiątego lub sześćdziesiątego
piątego roku życia do śrruerci
Parę lat temu pewna firma ubezpieczeniowa określiła główne okresy życia
w następujący sposób: dzieciństwo i dojrzewanie jako "okres uczenia się",
wczesną i średnią dorosłość jako "okres zarabiania", a późną dorosłość pko
"okres wzdycharua" Być może jest to lekcja dla nas, którzy Większość naszego
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czasu I talentów poświęcamy chrześcrjańskiernu wychowaniu. Niech te studia
zainspirują nas do korzystania z zasad stosowanych w rolnictwie przez jana, tak
abyśmy mogli pomagać ludziom w zdrowym, duchowym rozwoju.
Różnice między Jednym okresem zycia a drugim są znacznie większe
w dzieciństwie I okresie dojrzewania, ruż w okresie dojrzałości. Podziały wiekowe nie można wyrażrue ustalić. Każdy człowiek rozwija się w innym tempie.
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GŁÓWNE OKRESY I PODOKRESY LUDZKIEGO ŻYCIA

2-7 Zakreśl litery przed właściwymi odpowiedziami.
2 Chłopiec, który ma jedenaście
a) średnie dzieciństwo
b) późne dzieciństwo
c) średnie dojrzewarue
3 Kobieta w wieku dwudziestu
a) niemowlęctwo
b) późne dojrzewarue
c) wczesna dorosłość

lat

siedmiu lat

4 Mężczyzna w wieku SIedemdziesięciu
a) późna dorosłość
b) średnia dorosłość
c) późne dojrzewanie

lat
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5Trzyletnia dziewczynka
a) wczesne dzieciństwo
b) średnie dzteciństwo
c) wczesne dojrzewanie
6 Czternastoletni chłopiec
a) wczesne dzieciństwo
b) wczesne dojrzewanie
c) wczesna dorosłość
7 Osoba dziewiętnastoletnia
a) średrua dojrzałość
b) średnie dojrzewanie
c) późne dojrzewanie

Rozwój osobowości
Cel 3. Zapoznać się z trzema czvtunkamt, które topłvuajq na roztoo; osobo-

wości.
Ludzie osiągają pełnowartościowość,
gdy rozwijają się równomiernie we
wszystkich pięciu dziedzinach zycia, wspomnianych wyżej. Dowiesz się, ze
kiedy ludzie przechodzą
poszczególne
etapy rozwoju, to Ich potrzeby,
możliwości i cechy charakterystyczne
zrrueniają SIę. Najpierw zajmiemy się
rozwojem osobowości oraz czynnikami, które najbardziej na niego wpływają.
Ten krótki wstęp da nam spojrzenie na jeszcze jeden czynnik, który wpływa
na naszą zdolność do uczenia się.
Ludzie w tym samym wieku są ogólnie do siebie podobni pod wieloma
względami Przechodzą podobne etapy rozwoju. A jednak zadnej indywidualnOŚCInie można uważać za typową. Nikogo nie można dokładnie dopasować
do listy ogólnych cech. Każdy człowiek jest Jedyny w swoim rodzaju, ma sWÓJ
własny temperament, charakter i w ogóle całą osobowość, ale doświadczenie,
wychowanie i proces uczenia się rozwijają je i modyfikują.
Osobowość to określenie, które odnosi się do człowieka jako całości.
Obejmuje ono myśli, działania, postawy, cechy, temperament i charakter.
Na ukształtowanie ludzkie) osobowości wpływa przez długi czas wiele
czynników. Omówimy tutaj kolejno takie czynniki jak: 1) dziedziczność,
2) środowisko, 3) wolę.
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1. Dziedziczuosc. Po rodzicach dziedzrczyrny pewne cechy, np.: kształt
i wielkość ciała, kolor włosów I oczu, skłonności I zdolności intelektualne. Wiele
uwagi poświęca się róznicom czynników dziedzicznych Umysłowe możliwości
zdają się określać zdolność jednostki do uczenia się.
Czynnik dziedziczny jest szczególnie widoczny w sposobie, w jaki dzieci
uczą się I rozwijają. Zdolność do rozwoju w kazdej dziedzinle życia to część
możliwości, w jakie natura wyposażyła człowieka. W zależności od kombinacji
cech wpływających na rozwój osobowości, w tym takze otrzymanych dzięki
dziedziczności, każda osoba będzie rosła i rozwijała się w sposób inny niż
pozostałe.
2 Środowisko. Środowiskiem nazywamy to, co nas otacza. Ludzie rozwijają
się w fizycznym otoczeniu, które określa ich rozwój i wytycza jego granice. Na
przykład zycie w namiotach nomadów I życie w zatłoczonym bloku mieszkalnym ma rózny wpływ na rosnące dzieci. Wyobraźmy sobie różnicę między
WIejskimi dziećmi, które mogą kopać piłkę, skakać, biegać po polach, badać
okolicę, brać udział w róznych pracach i zajęciach, a dziećmi miejskimi, które
żyją w zatłoczonych blokach, bawią się na zatłoczonych ulicach i alejkach
asfaltowego tłoku. Społeczne środowisko. które równiez wpływa na rozwój
człowieka, obejmuje takie rzeczy jak sąsiedztwo, zawód, , wykształcenie, dochód
rodzinny, poziom szkoły, rozrywki, dostęp do kultury i inne czynniki. Kultura
jest również częścią naszego środowisku Każda kultura ustanawia swoje własne
wartości l uczy postępowarna opartego na tych wartościuch. Środowisko dostarcza mozliwości rozwoju dla naszych zdolności umysłowych, a Jednocześnie
stwarza pewne ograruczerua Na ogół wolimy środowisko, które stwarza wiele
okazji do rozwijania SIę, niż środowisko, w którym takie mozliwości są wąskie,
ograniczone
3. Wola Wola, czyh zdolność do podejmowania własnych decyzji, równiez
wpływa na rozwój osobowości. Człowiek ma możliwość wyboru. Może skorzystać z okazji do rozwoju, które są dla niego dostępne, lub zignorować te możliwości. Niektórzy uważają, że wola Jest ważniejsza w procesie rozwoju osobowości, niż odzledzrczone
zdolności albo możliwości stwarzane przez
środowisko
8
a
b
c

Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem.
Każdy człowiek posiada zdolność do rośnięcia, rozwijania i uczenia Się.
Intelektualne zdolności posiadają w równej mierze wszyscy ludzie.
To, gdzie człowiek zyje, nie ma żadnego związku z jego zdolnością do
rozwoju i uczenia się.
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d Środowisko może dostarczyć okazji do rozwoju i uczenia się lub przeszkadzać
w tym.
e Pragnienie człowieka, aby rozwijać się i uczyć się, ma określony wpływ na
to, czy zrobi on postępy w tych dziedzinach.
f Człowiek jest ofiarą dziedziczności, środowiska i woli. Dlatego też bezcelowe
jest próbowanie, by zmienić lub poprawić w jakiś sposób swoje położerue

CECHY CHARAKTERYSITCZNE
Cel 4. Zapoznać się z odpounednimt
z głćuntycb okresów ZYCla.

UCZĄCYCH SIĘ
sposobami

nauczania

dla kazdego

wpływa na uczenie się. Jednakże kiedy człowiek zaczyna się
wiedza, którą zdobywa, staje się podstawą dalszego rozwoju.
Pierwszym, głównym etapem rozwoju, na którym skupimy naszą uwagę, jest
dzieciństwo. Początkowo bardzo bezradne dziecko z czasem przechodzi kolejne etapy dojrzewania, w zauważalny sposób rozwija się w dziedzinie fizycznej,
społecznej, intelektualnej I duchowej. W tej części zajmiemy się różnymi etapami
wzrastania oraz cechami właściwymi dla tych etapów.
Rozwój

rozwijać,

Wczesne dzieciństwo
Okres życia od narodzin do początku formalnej nauki przynosi wiele zmian
rozwojowych. Niektórzy twierdzą, że w tym okresie następuje większy rozwój
i dynamika uczenia się, niz w jakimkolwiek innym okresie zycia.

Rozwój fizyczny
W ciągu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa ludzie przechodzą etap
bardzo szybkiego wzrastania. Po urodzeniu Się dziecko jest małe, bezradne.
Zależy całkowicie od swojej matki i od innych. Jednak az do osiągnięcia wieku
szkolnego rośrue szybko. Uczy się przewracać na boki, siadać, chodzić, biegać.
Szybki wzrost w tym okresie związany jest z rozwojem mięśni Mięśnie
umożliwiają szybkie ruchy ciała, Ole wymagające wielkiej precyzji i koordynacji.
W tym wieku mięśnie, potrzebne przy drobnych, precyzyjnych ruchach, nie są
jeszcze w pełni rozwinięte. Dlatego dziecko nie potrafi wykonywać takich
czynności jak: chodzenie wzdłuz linii, wycinanie lub kolorowanie. Te umiejętności
przychodzą z czasem. Rozwój dziecka, w wielu przypadkach, odbywa się
poprzez zabawę. Czynności ruchowe, takie jak bieganie, skakanie, rzucanie,
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koparue lub uderzanie piłki oraz układanie klocków to typowe czynności małych dzieci, stymulujące IChfizyczny rozwój Oznacza to, że małe dzieci powinny
mieć jak najwięcej ruchu. Nie mogą siedzieć przez dłuższy czas nie męcząc
się, gdyz potrafią skupić uwagę tylko na krótki okres. Ponieważ są aktywne,
męczą się szybko Potrzebna Jest im więc równowaga między dzrałaruarni
fizycznymi a twórczymi, umysłowymi

Rozwój umysłowy
Wczesne dzieciństwo to okres umysłowych odkryć. Dziecko dokonuje ich
poprzez zmysły. To dlatego właśnie próbuje dotknąć wszystko w zasięgu ręki
i często wkłada rózne przedmioty do buzi Odkrywa i dlatego potrzebuje opieki
i ochrony, gdyż nie zna jeszcze wielu niebezpieczeństw
wiążących się
z połykaniem lub dotykaniem róznych przedmiotów. Małe dzieci są ciekawe
i zadają wiele pytań. W ten sposób badają świat wokół siebie i zdobywają
wiedzę o nim.
W tym okresie dzieci uczą się używać Języka jako narzędzia do wyrazerua
siebre. Od pierwszych wypowiedzianych słów Ich zdolność do uzywania języka
szybko się rozwija Zalezrue od środowiska rodzinnego, zanim osiągną wiek
szkolny, Ich słownictwo obejmuje około 1000 słów Ich umiejętności językowe ograniczają SIę zwykle do mówierua. Nie potrafią jeszcze czytać ani pisać.
Jeśli nauczasz dzieci w tym Wieku, powinreneś używać słów, które JUŻ rozumieją. Dzieci rozumieją dosłownie to, co Im SIę mÓWI, dlatego powirueneś
dobierać odpowiedrue słowa.
W tym wczesnym okresie rozwoju zdolność dziecka do skupienia uwagi
na jednej rzeczy jest bardzo ograniczona. W wieku dwóch lub trzech lat okres
uwagi nie przekracza zwykle dwóch lub trzech minut, ale w chwili osiągnięcia
wieku szkolnego moze Się ZWIększyć do SIedmIU lub dziesięciu minut. Z tego
tez powodu, nauczyciele powinni odpowiednio zaplanować zajęcia lekcyjne
Powinny być urozrnaicone, aby zająć uwagę ucznia.
Zazwyczaj małe dZIeCImają zywą wyobraźnię Mają zdolność lekcewazenia
rzeczywistości I życia w ŚWIecie "na ruby" Można to wykorzystać do nauczenia
ich sporej Ilości prawd. Wielu rodziców nakłania swoje dzieci do uczenia się na
pamięć prostych wierszyków, piosenek, a nawet krótkich fragmentów Pisma
ŚWIętego. Dziecięce osiągnlęcra w te) dziedzmie są zdurmewające, gdyż dzieci
mają silną motywację oraz niezwykłą zdolność zapamięrywama
tego, czego
się uczą.
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W tym wczesnym etapie źycia dzieci zwykle czują się bezpiecznie
w obecności swojej rodziny, a mogą bJĆ się nieznanych osób i rzeczy. Możesz
dać im poczucie bezpieczeństwa, stając się ich prawdziwym przyjacielem.

Rozwój duchowy
W tym wczesnym okresie życia dziecko wierzy we wszystko, co mu się
mówi I łatwo poddaje się wpływom. Jest wrażliwe i pragnie robić to, co jest
dobre, szczególnie kiedy się je do tego zachęca pełnymi miłości pochwałanu.
Chociaż jego zdolność do zrozumienia Boga jest ograniczona, małe dziecko
może zrozumieć pewne podstawowe prawdy duchowe. Moze zrozumieć, że
Bóg to szczególny przyjaciel; kościół to szczególne miejsce; Bóg kocha je
i troszczy się o nie. Małe dziecko potrafi wyrazić uwielbienie dla Boga, pod
wpływem ciepłych UCZllĆ, których doświadcza, kiedy uczy się o Bogu. Łatwo
potrafi zapamiętać podstawowe fragmenty Pisma ŚWIętego. Reaguje na miłość,
potrafi z łatwością zrozumieć Boską miłość i odpowiedzieć na nią.
9 Zakreśl literę przed każdym zajęciem odpowiednim dla uczniów znajdujących
się na etapie wczesnego dzieciństwa.
a) Śpiewanie pieśni o Bogu
b) Wymaganie, aby dzieci przez całą lekcję SIedziały cicho.
c) Wymaganie, aby dzieci bawiły się ze sobą przez cały czas.
d) Zajęcia, które wymagają ruchu, przeplatane krótkim okresem ciszy i uwagi.
e) Ponieważ dzieci są tak małe, należy unikać mówienia o Bogu.
f) Pozwalarue dzieciom bawić się przez pewien czas.
g) Kładzenie rzeczy tak wysoko, by dzieci je WIdziały, a me mogły ich dotykać.
h) Mówienie o Bogu jako kochającym przyjacielu dziecka
i ) Wymaganie,
aby dzieci uczyły się m pamięć Modlitwy Puriskrej.
j) Dostarczanie pomocy lekcyjnych, których dzieci mogłyby dotykać.
10 Uważnie poobserwuj jedno lub dwoje dzieci w wieku od trzech do sześciu
lat. Wpisz do notesu cechy, które zauważyłeś.
Porównaj
swoje obserwacje
z tym, czego dowiedziałeś się z tej lekcji.

Średnie dzieciństwo
Początek formalnej nauki zwykle uwaza się za oznakę przejścia od
wczesnego do średniego dzieciństwa. Okres ten przynosi wiele zmian w życiu
dziecka. Rośnięcie i rozwój nadal są szybkie.

Rozunjante
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Rozwój [izvczuv
W czasie średniego dzieciństwa dzieci są bardzo aktywne. Lubią żywiołową
fizyczną aktywność, ale męczą się szybko. Wiele z ich energii wydatkowane
jest na rośnięcie Ich fizyczne wzrastarue jest rueregulame. Mogą rosnąć bardzo
szybko przez krótki okres, późruej natomiast tempo wzrostu moze zauważalnie
zmniejszyć się na pewIen czas Na tym etapie serce rozwija się wolniej nIŻ
reszta ciała. Z tego powodu dzieci męczą SIę latwo. jednakze kondycja I kontrola
nad mięśniami, potrzebna dzieciom do zorganizowanych gier, rozwija się, a ich
aktywność staje się celowa. Dzieci lubią wykonywać różne rzeczy, szczególnie
zabawki i przedrrnory potrzebne do zabawy.

ROZWÓJumysłowy
Okres uwagi zwiększa się na tym etapie rozwoju i dzieci potrafią się teraz.
koncentrować
na jednej rzeczy przez 10 do 15 minut. Chociaż ich rozum
i wnikliwość nie są w pełni rozwinięte, dzieci są bystrymi obserwatorami,
zauwazającyrm często drobne szczegóły. Dociekliwość i ciekawość są normalne dla ich rozszerzającej SIę WIedzy. Często przechwalają się własną wiedzą.
Dzieci uczą sic czytać i pisać, a Ich słowructwo ZWIększa swój zakres.
W rezultacie mogą używać słów w niewłaścrwym znacze niu lub źle je wymawiać.
Mają skłonność do rozurruerua dosłownego i me potrafią jeszcze posługiwać
się symbolami, abstrakcjami I uogólrueniarru Mają dobrą parruęć i łatwo pot rafią
zapamiętywać piosenki, WIersze I fragmenty Biblii, odpowiednie do rch poziomu rozwojowego.
W czasie średniego okresu dzrecmstwa dzieci są niezrównowazone
emocjonalnie. Płacz nie jest u nich czymś niezwykłym. Ich świat społeczny
poszerza się I często interpretują to jako zagrożenie dla bezpieczeństwa, które
miały we wczesnym okresie zycia, w otoczeniu kochającej rodziny Potrzebują
miłości, akceptacji I pochwał ze strony rodZICÓW, nauczycieli i innych szanowanych dorosłych.

Rozwój społeczny
Ponieważ
dzreci są teraz w szkole, ICh świai poszerza się. Oprócz rodziny
mają teraz nauczycieli I kolegów Zaprzyjaźruają
się łatwo i uczą się funkcjonowania w grupie Uczą SIę tez współpracy, dzielenia obowiązkami
W zabawie zaczynają się interesować działa mami grupowymi. Rozwija się
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w nich poczucie sprawiedliwości oraz tego, co złe i dobre. Łatwo je zranić. gdy
czują, ze potraktowano je mesprawiedliwie.

Rozuić] duchowy
W średnim dz ieciństwre dzieci mają delikatne sumienie, prostą wiarę,
pragnienie okazywania posłuszeństwa Łatwo reagują na prawdę o Bogu. Uczą
się dobrze poprzez rózne opowieści, a szczególnie lubią historie biblijne. Biblijne łustone można wykorzystywać do tego, aby nauczyć dzieci podstawowych
pojęć moralnych oraz do tego, by położyć fundamenty pod przyszłe zrozumienie
Biblii Sumienie rozwija się, a wybór rruędzy dobrymi l złymi działaniami wpływa
na spokój ich ducha. Patrzą na dorosłych, poszukując wzorców postępowania
i naśladują ich. Rodzice mają tutaj ogromny wpływ a takze wielką odpowiedzralność, Poruewaz nauczyciele są równiez bardzo szanowani, nie można
przeceniać ich duchowego przykładu. Powmni na to zwrócić uwagę nauczyciele
uczniów na wszystkich poziomach rozwoju, ale szczególnie dzieci, ki órych
rodzice nie są chrześcijanami, Niechrześcijańscy rodzice często nie kultywują
w domowym zyciu wartości duchowych. DZieci ze średnich grup często gotowe
są do oddania się Chrystusowi. Gotowość ta zależy od doświadczeń domowych,
uczęszczania do kościoła, odpowiedniego nauczania ich I osobistego przykładu
nauczyciela
11 Które z następujących zajęć byłyby odpowiednie
dla dZIeCI ze średnie]
grupy? WpiSZ cyfrę 1) przed stwierdzerue-m, [eśh uważasz, że zajęcie jest
odpowiednie i 2) jeśli uważasz inaczej .
.... a Uczyć klasę zapamiętywania kolejności ksiąg Biblii
.... b Planować długie okresy fizycznej aktywności i kłaść nacisk na potrzebę
fizycznego rozwoju .
.... c Korzystać często z metody opowiadania róznych historf .
.... d Uważać, ze nasze obowiązki ograniczają się do przekazywarna
czególnych tematów w czasie godzm lekcyjnych .

posz-

.... e Wzbogacać opowiadane przez was historie symbolami i abstrakcjami.
.... f Mówić dzieciom o przyjęciu Chrystusa jako ich osobistego Zbawiciela .
.... g Organizować pouczające zabawy, aby przyczynić się do kształtowania
sumienia dzieci poprzez dobre i złe wybory.
12 Uwazrue obse-rwuj dzieci w wieku od sześ.ciu do dziesięciu lat. Wplsa~ do
notesu cechy, które zauważyłeś
Porównaj swoje obserwacje z treścią
powyzszego fragmentu lekcji
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Późne dzieciństwo
Lata przed okresem dojrzewania są ciekawą częścią życia. Dziecięce
możliwości WE' wszystkich dziedzinach życia są nieograniczone.
Dzieci są
aktywne, hałaśliwe, cieszą SIę zyciem. Mają wiele różnorodnych zainteresowań.

Rozwój

jlZYCZIlY

W okresie późniejszego dzieciństwa
dzieci zdają się mieć niespożytą
energię. Są teraz silniejsze, niż były we wcześruejszym etapie dzieciństwa, ale
fizyczny wzrost jest wolniejszy mz w poprzednich latach Dzieci mają zdrowy
apetyt, potrzebują wiele jedzenia, słońca, świeżego powietrza i odpoczynku.
Panowanie nad mięśniami jest coraz lepsze. Poprawia się również znacznie
kondycja potrzebna przy bardziej precyzyjnych pracach. Mają skłonność do
zaniedbywania
higieny. Niechętnie zdają się dbać o swój wygląd, o ubrania,
książki i mne rzeczy osobiste. Ich nadmierną energię można skierować na
pożyteczne dzułarua, jeśh wyrobi Się w nich odpowiednią motywację i pokieruje
się rurru

Rozwój umvsłourv
W tym wieku dzieci są bardzo dociekliwe, pragną badać I odkrywać.
Zaczynają dokładnie obserwować I rozumować logicznie Są czujne i gotowe
do nauczenia się nowych rzeczy. Lubią kole-kcjonować rózne rzeczy: książki,
plakaty, znaczki, kamienie, nalepki, owady [ch fascynacja rzeczami skłania ich
często do rozbierania i składania takich rzeczy jak mechaniczne zabawki, zegarki.
Zwykle czyraja chętnie i pasjonują się historiami przygodowymi.
Książki
o misjonarzach lub obcych krajach są często dla nich intrygujące. Dzieci zwykle
identyfikują się z bohaterami książek. Mają zdolność do szybkiego uczenia się
na pamięć i zaczynają rozumieć różne pojęcia.

Porrafią tez powtarzać pojęcia, nie rozumiejąc ich w pełni. Symbole trzeba
im wyjaśniać przy pomocy przykładów. Chociaz coraz bardziej potrafią panować
nad sobą, są wrazlrwe l reagują szybko na domniemane lekceważenie. Łatwo
się obrażają - są skore do sprzeczek, jednak szybko uspokajają się i rzadko
zachowują urazę Mają tendencję do pochopnego wyciągania wniosków. Należy
ich uczyć zbierania większej Ilości mformaqi przed wyciągnięciem ostatecznych
wniosków
W okresie późnego dzieciństwa dzieci są zwykle wrazli we i bojaźliwe,
pomimo pozorów odwagi Mają skłonność do ukrywania prawdziwych uczuć,
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które często pozostają juz w ukryciu Lubia zabawę, mają poczucie humoru,
kochają żarty i karykatury.

Rozwój społeczny
Zaczynają dążyć do niezależności, chociaż często szukają pomocy i poczucia
bezpieczeństwa u rodziców. Znają upodobania innych dzieci w swoim wieku,
to znaczy, wiedzą, co jest modne i popularne. Organizują grupy lub przyłączają
się do grup rówieśników, tworzą "kluby" i "obozy" Podziwiają róznych ludzi
i Identyfikują się z nimi, przejmując ich wartości. Coraz bardziej wiążą się
z rówieśnikami, bardziej niż z dorosłymi przywódcami. Lubią współzawodnictwo, chętnie biorą udział w grupowej lub indywidualne] rywalizacji. Uczestniczą
w niej z entuzjazmem, a rezultaty traktują poważnie. W tym wieku jednakże
obie płci często separują się od SIebie DZiewczynki zazwyczaj nie są dopuszczane do grup chłopięcych.

ROZWÓJduchowy
Poniewaz dzieci z tej grupy wiekowej uwielbiają swoich bohaterów, na lezy im podsuwać biblijne wzorce bohaterów wiary. Są gotowe do przyjęcia
zbawienia, ale ich stosunków z Bogiem nie powinno się przyjmować, jako
rzeczy oczywiste] W tym ważnym okresie musimy zadbać o to, by uczyć je
o Bożym planie zbawienia, a także mówić o konsekwencjach grzechu, o potrzebie wyznawarna grzechów I szukama przebaczenia. Jest to odpowiedni
czas, by uczyć' dzieci duchowych pojęć, koncepcji chrześcijańskiego zycia,
biblijnej chronologii. Dzieci w tym wieku zdolne są do zrozunuerua duchowych
prawd, jeśli się je poprze praktycznymi przykładami, w sposób sprzyjający
odkryciom i przygodzie. Do IChnauki należy włączyć wiele zadań pamięciowych.
Powinno się kłaść nacisk na wartość rozwijarua w sobie dobrych nawyków,
regularnego czvtania Biblii i modlitwy, a także chrześcijańskiego życia i służby.
13 Które z przytoczonych poniżej działań sprzyjają chrześcijańskiemu
wychowaniu? Wpisz cyfrę 1) przed działaniami, które uważasz za odpowiednie
dla chrześcijańskiego rozwoju i cyfrę 2) przed działaniami, które uważasz za
nieodpowiednie .
.... a Wycieczka dla dzieci zorganizowana

przez kościół.

.... b Wstąpienie do klubu uczenia się na pamięć fragmentów
.... c Udział w serii wykładów na temat "dowodów

BibliI.

biblijnej inspiracji".
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.... d Zorgaruzowarue specjalnej grupy, która ma studiować kościelne doktryny .
.... e Uczęszczanie

do kościelnej czytelni z odpowiednimi,

ciekawymi

his-

tortanu .

.... f Udział w dziecięcej krucjacie ewangelizacyjne] .
.... g Wysłuchanie pogadanki na temat nadużywania alkoholu.
14 Uważnie obserwuj dwoje lub troje dzieci w wieku od dziesięciu do dwunastu
lat. WPiSZdo notesu zaobserwowane u nich cechy. Porównaj swoje obserwacje
z prezentowanym
powyżej fragmentem lekcji.

Okres dojrzewania
W okresie dzieciństwa łatwiej można przewidzleć zmiany i wzorce rozwoju dla róznych :srup wiekowych niż przy pozostałych dwóch głównych okresach zycia. W fazie dojrzewania ludzie mogą bardzo różnić się w fizycznym,
społecznym, duchowym i umysłowym rozwoju, nawet będąc w tym samym
wieku. Trudno jest dokładnie przewidzieć, czy wszyscy dorastający, będący
w tym samym wieku, zachowają Się w taki sam sposób. Studiując ten etap,
zwróćmy uwagę raczej na trendy rozwojowe niz na ustalone fazy zmian dla
poszczególnych
grup wiekowych. Oczywiście, będzie wiele podobieństw
między jednostkarru w tym samym Wieku, ale pod wieloma względami będą
Się one bardzie) różniły od siebie mz w dzieciństwie
Wczeslle dojrxeuiauie

Dojrzewanie to okres przejściowy między dzieciństwem a dorosłością.
Oznacza on przejście z zalezności od rodziców do niezależności, od prostego,
dziecięcego zaufania i akceptaqi do niezaleznego podejmowarua decyzji. Osoby znajdujące się na tym etapie rozwoju można nazwać: dorastającymi,
nastolatkami, rnłodymt ludxmi
Wczesne dojrzewanie to okres od dwunastego do piętnastego roku życia.
To czas wielkich zmian dla młodych ludzi, szczególnie zmian fizycznych
i społecznych. W Wielu społeczeństwach dorastający uczęszczają do średnich
szkół.

ROZWÓJ

fizyczny

Nastolatki nadal rosną i rozwijają się fizycznie Dziewczynki JUz na tym
etapie rozwoju prawie osiągają swój dorosły wygląd I wzrost. DOjrzewają od
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dwóch do czterech lat wcześniej niż ich rówieśnicy chłopcy. Szybko rosną ich
ważne organy wewnętrzne: serce powiększa Się dwukrotnie, rozwijają się płuca,
aktywniej zaczynają pracować gruczoły Nierówne tempo rośnięcia kOŚCImoże
powodować niezgrabny wygląd, a w rezultacie wprawiać dorastające Jednostki
w zakłopotanie Struny głosowe wydłuzajq się I chłopcy często mają trudności
związane ze zmianą głosu.
Ten okres przynosi również sygnały zbliz rjącej się dojrzałości płciowe],
rozwoju gruczołów płciowych i funkcji seksualnych. Ciała dziewcząt zaczynają
nabierać kobiecego, dorosłego kształtu, chłopcy stają się bardziej męscy.
W pewnych społecznościach zmiany te świętuje Się poprzez rytuały I ceremonie,
które oznaczają przejście od dzreciństwa do dorosłości

Rozwój umysłowy

Umysłowe zdolności nastolatków wzrastają. Zdolni są oni do poważnego
myślenia, są często krytyczni i wątpiący Następuje rozwój zdolności do niezależnego rozumrema. W poszukiwaniu niezalezności, nastolatkowie mogą stawać się krytyczru wobec siebie samych CZę3tOtrudno im zaakceptować własne zdolności, wygląd, przyszłość, rodzinę i Wiele innych rzeczy. Mogą je nawet
odrzucać. Zmienia Się takze ich pewność Siebie i samoocena. W tym okresie
młodzi ludzie, kiedy zaczynają wykorzysrywać swoje nowo nabyte umiejętnoset
logicznego myślenia, mają skłonność do zbytniego Idealizmu

Rozwój społeczny

W okresie wczesnego dojrzewania zrnruejsza Się wpływ rodziców na dzieci,
a stosunki miedzy rodzicarru a nastolatkami mogą być napięte. Wielką siłę
przyciągania ma wówczas grupa rówieśników. Nastolatki bardzo pragną
akceptacji, Jednym z ich głównych celów jest bycie popularnym. Drastyczne
zmiany, jakim podlegają w tym okresie młodzi ludzie, sprawiają, że stają SIę
oni podatni na uczucia niemożności stawienia czoła tym zmianom oraz wymaganiom stawianym przez zycie. Pomimo dążenia do niezależności i identyfikacji z grupami rówieśników, nastolatki często czują się samotne i rozpaczliwie poszukują pewności siebie, pewności, że są kochane, akceptowane i rozumiane przez ludzi dorosłych i ustabilizowanych w zyciu, szczególnie przez
rodziców
Aby dostosować się do oczekiwań grupy rówieśników, nastolatki szukają
nowych doświadczeń: z narkotykami, seksem, alkoholem, magią, fałszywymi
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religiami, naukami antychrześcijańskimi.
Jest to przełomowy
dla nastolatków jak ich rodziców i dla społeczeństwa
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Rozuoj ducbourv
Frustracje i wątpliwoścr, jakie nastolatki przezywają W innych dziedzinach
życia, mogą SIę przerueść równiez na sferę duchową Młodzi ludzie lubią samych
siebie i mogą mieć trudności z uwrerzeruern, ze Bóg jest kochający i dobry.
Potrzebują pomocy i zrozumienia w tym przełomowym
okresie. Rodzice
i nauczyciele muszą Ich zaakceptować takimi, jacy są I starać się stworzyć
między sobą a nimi takie stosunki, które przyczynią się do budowania wzajemnego zaufania. Kiedy masz z rumi kontakt w klasie I poza nią, mozesz
przekonać ICh że nie muszą być samotni w swoich zmaganiach. Obecność
Jezusa Chrystusa w ich życiu może pomóc im w prowadzeniu zwycięskiego
źycra, a także dodawać im otuchy, pocieszać ich i wspierać Ucząc ich postępowania zgodnego z biblijnymi zasadami, możesz pomóc im w stawianiu
czoła życiowym problemom.

Średnie dojrzewanie
Średnie dojrzewanie to okres między piętnastym a osiemnastym rokiem
życia. W większości zurbanizowanych
społeczeństw młoclziez w tym wieku
uczęszcza do szkół średnich lub wyzszych, ruektórzy uczą SIę zawodu. W tradycyjnych społeczeństwach mlodzr ludzie w tym WIeku idą do pracy i pomagają w utrzymywanru
rodziny Przyjrzyjmy SIę dokładnie czterem dziedzinom
rozwoju przypadającym na ten okres

ROZUJÓjfizYCZ1lY
Młodzież nadał rośrue. Podczas gdy dziewczęta na ogół osiągają swój wzrost
w okresie wczesnego dojrzewania, chłopcy rosną jeszcze w okresie średniego,
a nawet późnego dojrzewania. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy podlegają
zmianom zrruerzającym
ku fizyczne) dojrzałości. Chłopcy stają się bardziej
umięśrueru i następuje w nich lepsza koordynacja ruchów. Mają znaczną siłę
i wytrzymałość. Zaczynają SIę golić. Dziewczęta nabierają dorosłych, kobiecych
kształtów. Młodzież lubi aktywność fizyczną I sport, chętnie się wykazuje dobrą
kondycją. Zarówno chłopcy jak I dziewczęta mteresują się swoim wyglądem,
wiele czasu poświęcają dbaniu o SIebie
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Rozwój umysłowy
Poważne i krytyczne myślenie, którego początek przypada na okres wczesnego dojrzewania, rozwija się w okresie średniego dojrzewania. Rozwija się
również umiejętność rozurnowarua i oceniania. Młodziezy nie zadowalają już
odpowiedzi udzielane przez innych Młodzież musi sama rozwrązywać swoje
intelektualne problemy. Zaczyna się skupiać w tym okresie na umiejętnościach
I zainteresowaniach,
które mogą jej być przydatne w przyszłej pracy.
Idealizm, który młodzi ludzie wykazują w okresie wczesnego dojrzewania,
może teraz osiągać jeszcze większy poziom. Podstawą osądu staje się często
dla nastolatków to, co wydaje się logiczne, a nie to, co moze wydawać się
realistyczne dla starszej, bardzie] dojrzałe) osoby W czasie tej fazy rozwoju
młodzi ludzie mogą mieć trudności z rozróznlaruern między swoimi idealistycznynu pomysłami, a realnością świata.

Rozwój społeczny
Jest to okres rozwoju świadomości społecznej oraz akceptacji swojego
miejsca w społeczeństwie.
Prawdopodobnie
jedną znajciekawszych
spraw,
z jakimi muszą uporać się młodzi ludzie, jest własna tożsamość. Rozwinęło się
już w nich poczucie własnej wartości OI:1Zodrębności od innych; pojęcie własnej
wyjątkowości. Młodzi stają się świadomi swoich cech charakterystycznych
i odrębności takich jak gusty, talenty, cele, uzdolnienia
Młodzi stają się coraz bardzie] świadomi swojego przeznaczenia I przyszłości.
To nowe odCZUCIa.Młodzi ludzie często mogą doświadczać stanu zaguberua,
który moze prowadzić ich do nie potrzebnej nieśmialości. Ich zachowanie moze
stać się nie konsekwentne i trudne do przewidzenia

Rozu ćj duchowy
Poszukiwania, wyostrzone umysły młodych ludzi mogą czasami prowadzić
do powątpiew.mla w absolutne wartości, a nawet Istnienie Boga. Mogą oni
zadawać takie pytania jak: "Jaki jest sens istnienia?", "Co ma trwałą wartość?",
"Jaki jest absolutny autorytet?" Mozesz pokierować młodymi ludźmi, aby zajęli
się biblijnymi prawdami, poznali wymagania Boga wobec człowieka, zrozumieli
wartość biblijnych zasad jako podstaw codziennego życia. Jako nauc zyciel
możesz skierować UCZniÓWku szukaniu Bozej woli wobec Ich zycia, mozesz
nakłonić ich clo całkowitego oddania się Chrystusowi. Mozesz im pomóc
zrozumieć, ze odpowiedzi, na największe życiowe problemy, można uzyskać,
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szukając Bozej pomocy w modlitwie, studiowaniu
skiej słuzbie.

BibIti i w stałej chrześcijań-

Późne dojrzewanie
Lata między osiemnastym a dwudziestym rokiem życia to ostatnie lata
dojrzewania. Młodzi ludzie znajdują SIę wtedy u progu dorosłości, następnego
głównego okresu zycia. W nowoczesnych, zurbanizowanych społeczeństwach
w tym okresie młodzi rozpoczynają ostatni etap edukacji, na poziomie uniwersyteckim. W społeczeństwach wiejskich młodzi ludzie na ogół szukają pracy,
aby utrzymać rodzinę

ROZWÓJ

fizyczny

Młodzi ludzie w tym wieku zbliżają się do szczytu swoich sil. Fizyczny
wzrost zakończył się już do tego czasu, ale harmonia ciała poprawia się,
a fizyczna sprawność staje się doskonała. Na ogół jednak zmiany fizyczne są
teraz mniej widoczne niż na poprzednich etapach dojrzewania.

ROZWÓJ

umysłowy

Po wielu latach nauki szkolnej młodzi ludzie osiągają teraz dojrzałość swoich intelektualnych zdolności. Mając pewne doświadczerue oraz praktyczne
zastosowanie
swojej wiedzy, potrafią podejmować
decyzje. Mają nadal
skłonność do idealizmu, ale temperuje go realizm nabyty dzięki doświadczeniu.
W miarę jak młodzi ludzie
i zaczynają przyjmować na siebie
i oddają SIę marzeniom, potrafią
wymagań środowiska, w którym

ROZWÓJ

coraz bardziej podejmują dojrzałe decyzje
obowiązki dorosłych, nadal hołdują ideałom
coraz lepiej dostosować swoje myślenie do
żyją I pracują.

społeczny

W niektórych krajach, po ukończeniu nauki w szkołach średnich, młodzi
ludzie stają w obliczu przyszłości: czy pcwinni kontynuować naukę, czy tez
znaleźć pracę, przenieść się do własnego mieszkania i zacząć samodzielnie
nową fazę życia? W Innych krajach sprawy są prostsze, gdyż można zacząć
samodzielne życie, szukać własnej przyszłości, ruekorueczrue opuszczając
rodzinę.
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Młodzi ludzie stykają się z innym wymiarem tego etapu rozwoju- koruecznośclą lojalnoser. Widać to w całym okresie dojrzewania, ale teraz zdaje się
następować kulminacja Osiągnąwszy dojrzałość płciową ludzie rozwijają również w sobie lojalność i wierność. Poczucie lojalności przygotowuje ich do
dorosłego życia I wyboru partnera
Przechodzenie od dzieciństwa do dorosłości oznacza wiele zmian. Przeszedłszy od zależności od rodziców do samodzielnego podejmowania decyzji,
młody człowiek jest przygotowany do dorosłego zycia i szuka partnera do
małżeństwa W tym momencie moze wyrobić sobie nowe pojęcie o samym
sobie, moze również zyskać nowe spojrzenie na swoją przyszłość I przeznaczenie

Rozwój duchowy
Edukacyjne, społeczne I intelektualne przygotowanie młodych ludzr jest
na tym etapie takie, że starają Się oni coraz bardziej angażować w sprawy,
które są dla nich "odpowiednie". jeśh podejdziemy do procesu wychowania,
ll1ająC to cały czas na względzie,
możemy pomóc młodym w znalezieniu
odpowiedzi na wiele społecznych, duchowych i moralnych pytań, które sobre
codziennie zadają. Młodych ludzi nie zadowalają tradycyjne odpowiedzi. Chcą
zmagać się ze sprawami, które wpływają na Ich reakcję wobec świata Będąc
ich nauczycielem moze będziesz musiał zmienić swoje podejście lub lepiej się
przygotować,
ale nauczanie obejmujące dyskusje, pogadanki, kółka zainteresowań, spotka SIę na tym etapie z lepszym oddźwiękiem

15 Które z podanych niżej zajęć są odpowiednie dla nastolatków i młodzieży?
Wpisz cyfrę 1) przed zajęciami, które są odpowiednie I cyfrę 2) przed tymi,
które są rueodpowiedrue .
.... a Sena lekcji na temat samoakceptacji
.... b Seria opowieści o bohaterach biblijnych .
.... c Seria lekcji na lemat chrześcijańskiego
i małzeństwo
.... d Seria kazań potępiających

poglądu na miłość, narzeczeństwo

dbałość o ciało jako niepotrzebną

.... e Seria lekcji na temat praktycznego
życiowych sytuacji

zastosowania

próżność

nauk biblijnych

.
do

....f Seria lekcji na temat bibhjnych nauk o relacjach międzyludzkich .
.... g Seria lekcji o obecnych teonach postępowania oraz o potrzebie dostosowania swojego postępowarun do oczekiwań społeczeństwa.
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.... h Seria pogadanek na temat stosunków między rodzicami i dziećmi,
w których powinni uczestniczyć rodzice i ich dojrzewające dzieci.
....
i Sena lekcji o poszukiwaniu
.... j Seria wykładów
poszukiwań.

woli Bożej .

pokazujących

bezużyteczność

rozumu i umysłowych

Dorosłość
Ostatni etap, którym się zajmujemy, to dorosłość. Ta faza życia może
obejmować okres dłuzszy ruz polowa stulecia Poprzedrue etapy: dzieciństwa
i dojrzewania, byty okresem uczenia Slf' Dorosłość rnozna określić jako okres,
kiedy większość ludzi zaczyna zarabiać. Ostatni okres dojrzałości to okres
u.zdvcbatua, tęsknego spoglądania wstecz na doświadczenia, które wzbogaciły
życie i nadały mu znaczenie. Dorosłość podzielono na trzy fazy, z których
każda reprezentuje charakterystyczne
dla danego okresu życia wydarzenia.
Jednakże powinieneś pamiętać, że wiek kalendarzowy nie oznacza konieczme, że wszyscy ludzie w tym samym wieku będą przeżywali te same doświadczenia
Ludzie różruą się nie tylko rozwojem fizycznym, ale wyborami
Stale zmieniają się fizyczme, ale zmiany nie są tak szybkie, jak w okresie
dzieciństwa I dojrzewania

Wczes1Ia dojrzałość

Wczesną dojrzałość, która rozpoczyna się około dwudziestego roku zycia,
charakteryzuje pragnienie znalezienia paltnera do małżeństwa, założenia domu
i wychowywarna dzieci. Młodzi ludzie zaczynają pracować w swoich zawodach,
zajmują określone rruejsce w społeczeństwie, wychowują dzieci.

Cechyfizyczne
Słowo dorosły oznacza - "w pelru rozwmięty I dojrzały". Dorosły osiągnął
maksimurn SWOjego fizycznego wzrostu Jego sila, która w tym okresie osiąga
swój szczyt, zaczyna zmniejszać się w okresie późnej dorosłości. Dobrze jest,
ze w okresie, kiedy ludzie wypełniają zadania wymagaJące siły, wytrzymałości
i dobrego zdrowia, osiągają stan największego fizycznego rozwoju.

Cechy umysłowe
Młodzi ludzie, po okresie intensywnej nauki I zdobycia pewnych doświadczeń w podejmowaniu decyzji, zdają się mieć nieograruczone możliwości
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intelektualne. Są bystrzy i idealistyczni, ich umysł dojrzewa, a zainteresowania
stają się bardziej specjalistyczne. Większość ich intelektualnych wątpliwości
z okresu dojrzewania znika. Stają się ustabilizowanymi, rozsądnymi ludźmi.

Cechy społeczne
W okresie dorosłości związki rodzinne nadal mają ogromne znaczenie.
Związki młodych z ich rodzicami pogłębiają się. Młodych cieszą dojrzałe
stosunki. Nie są już uzależnieni od rodziców w kwestii podejmowania decyzji
ani me potrzebują aprobaty podjętych przez siebie decyzji. Z dojrzałej miłości
do rodziców wynikają zdrowe, pełne związki rodzinne. Młodzi ludzie szukają
również towarzystwa innych młodych, którzy podzielają ich zainteresowania
i cele. W pracy, kościele, sąsiedztwie i szkołach z takich stosunków mogą się
nawiązywać przyjaźnie. Młodzi są świadomi potrzeby zintegrowania się ze
społecznością, w której zyją.

Cechy ducboue
Dla tych, którzy wychowywali się w chrześcijańskich domach, dojrzałość
to okres zastosowania pobranych wcześniej nauk. Dorosłość powinna być dla
nich okresem aktywnego zaangażowania w chrześcijańską słuzbę. Niektórzy
dorośli nie zostali jednak przygotowani do chrześcijańskiej służby, czy to
z powodu niechrześcijańskiej
przeszłości, czy też niewłaściwego chrześcijańskiego wychowania.
Tak czy inaczej, wszyscy dorośli powinni mieć na
uwadze sprawy duchowe. Młodych rodziców studiujących dogłębnie Biblię
powinno się zachęcać do budowania domowego ołtarza i tworzenia atmosfery, która sprzyjałaby duchowemu życiu rodziny. Bez opieki duchowych przywódców i nauczycieli młodzi ludzie mogą dać się pochłonąć sprawom
współczesnego życia, z wyłączeniem życia duchowego

Średnia dojrzałość
W wieku około 35 lub 40 lat dorośli wchodzą w kolejny etap, który często
określa się jako "wiek średni" W tym wieku ludzie osiągnęli juz wiele swoich
wcześniej wytyczanych celów. Wymaga to WIelu powaznych zmian.
DZIeci JUŻ dorosły, zakończyły edukację i w wielu nowoczesnych społeczeństwach opuściły dom. Skończyły się zajęcia, które w poprzednich latach
pochłaniały finanse, czas i energię. Teraz rodzice mogą doświadczać uczucia
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pustki i samotności. Mogą czasami wydawać się zagubieni. Również stosunki
między mężem a żoną mogą wymagać pewnych zmian. Dorośli w tym wieku
mogą zastanawiać się nad swoimi celami i kierunkiem życia. Mogą nawet
podejmować ważne decyzje o zmianie stylu życia.
Jedną z radości tego wieku są wnuki. Nadają one nowy sens życiu dziadków.
W tym okresie wielu dorosłych musi zacząć oswajać się z myślą o śmierci
rodziców. Wymaga to dodatkowych przewartościowań.

Cechyfizyczne
Wiek średni przynosi mężczyznom i kobietom fizyczne zmiany Mężczyźni,
którzy wchodząc w dorosłość, są doskonale zbudowani, mogą mieć w wieku
średnim skłonność do tycia, w miarę jak mięśnie tracą silę, lub też świadomi
starzenia się I tracenia siły, mogą starać się utrzymać kondycję fizyczną.
W wieku średnim kobiety tracą swoje zdolności rozrodcze. One również
mogą mieć tendencje do przybierania na wadze, tracenia elastyczności mięśni,
do wykazywania oznak starzenia Się: siwych włosów, zmarszczek. WIele
dzisiejszych kobiet stara się utrzymać formę fizyczną, napięcie mięśniowe
i wigor z lat wcześniejszych.

Cechy umysłowe
W okresie średruej dorosłości moce Intelektualne ludzi są stałe i wydajne.
Sąd ludzi w średnim wieku jest na ogół zdrowy I niezawodny, co wyraża się
w poczuciu pewności siebie I kompetencji. Jest to okres wydajności w pracy
i osiągnięć. Być może zauważyłeś, że kierownikami i dyrektorami są w wielu
zawodach ludzie w średnim wieku. Są nimi dzięki doświadczeniu i kompetencu.

Cechy społeczne
W tym okresie w dorosłych często rozwija się uczucie troski, które wyraża
się w zainteresowaniu dla innych ludzi Mogą oni mieć ochotę opiekowania się
innymi, dzielerua się swoją wiedzą i doświadczeruem. Z wychowania i uczenia
innych czerpią satysfakcję i zadowolenie. Dorośli często czują SIlne pragnienie,
aby dzielić się prawdami, które okazały się przydatne w ich postępowaniu
z dziećmi Chcą utrwalać zwyczaje i rytuały, starają się chronić doświadczenia,
które wzbogaciły ich zycie.
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Cechy duchowe
Na tym etapie życia moze pojawić się skłonność do matenalizrnu oraz
zainteresowanie sprawami o drugorzędnym znaczeniu. Dość często te sprawy
przesłaniają duchowy wymIar ŻYCIa,zabierają czas i energIę. Jednakże wiara
w średnim wieku potrafi też być głęboka i osobista.
Dorośli w wieku średnim, będąc w kategoriach doświadczeń życiowych
w rozkwicie swych możliwości intelektualnych,
potrzebują duchowego
pokarmu, odpowiedniego
dla ich poziomu. Należy Ich nakłaniać do chrześcijariskie] słuzby, do bycia pozytecznymi, kiedy to mozliwe. Nauki powinny
być na tym poziomie dobrze przygotowane,
pobudzające i odpowiednio
przekazywane.
Te filary kościoła potrzebują nie tyłko stałego duchowego
pokarmu, ale równiez wezwań do wykorzystania w praktyczny sposób ze
swoich życiowych doświadczeń

Poxna dorosłość

Późna dorosłość zaczyna się w wieku około sześćdziesięciu. sześćdziesięciu
pięciu lat. W końcowym etapie tego okresu dorośli zdają sobie sprawę, że
mają już niewiele czasu na spełnierue swych nadziei i marzeń. Wnuki I prawnuki
stały się teraz waznymi członkami ich rodzin. Starsi często czują potrzebę
przygotowania młodszych pokoleń do zycia Ludzie ci stają w obliczu faktu, że
zbliza SIę śmierć. Dlatego tez przygotowują się do niej.

Cechyfizvczne
W miarę dojrzewania I starzenia SIę ludzie często odczuwają rózne
dolegliwości. Te fizyczne problemy uświadamiają im korueczność umysłowych
i fizycznych zrruan. Ludzie ci muszą zaakceptować fakt, ze ich siły są ograniczone
i że mogą być na tyle wydajni, na ile pozwala im zdrowie W wielu krajach
bierze się pod uwagę fizyczne ograniczenia "seniorów".

Cechy umysłowe
Kiedy ludzie przestają pracować, mają zwykle za sobą pół wieku doświadczeń i zdobywania wiedzy. Wnieśli swój wkład, kierowali swoim pokoleniem, wypełniali swoje obowiązki Starsi ludzie są ze względu na życiową
mądrość i doświadczenie cenni dla rodziny, kościoła i społeczności. Mogą pomóc
w rozwijaniu i wychowywaniu ludzi znajdujących się na innych etapach życia.
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Cechy społeczne
Późna dojrzałość to końcowe lata ZYCla.Jedną z głównych zalet tego etapu
życia jest mądrość. Dojrzali ludzie potrafią ocenić swoje życie, zrozumieć jego
znaczenie i wartości Porraflą obiektywnie spojrzeć na swoje sukcesy i porażki,
nie ulegając uczuciom dumy lub rozpaczy Dla młodszych ludzi stanowią
przykład pełni pomyślnego, wartościowego zycra
Starsi ludzie stykają się z wieloma wymaganiami społecznymi. Prawdopodobnie najtrudniejszą ze spraw jest zależność od dzieci, które były przez
wiele lat zalezne od rodziców. Inna trudna sprawa to pogodzenie się ze śmiercią współmałzonka
I życiowego partnera Należy szczególną troską otoczyć
społeczne potrzeby starszych ludzi. aby być zauwazanyrru, docenianymi,
angazowanyrru w różną działalność.

Cechy duchowe
Starsi ludzie, nie pracując lUZ, stwierdzają, że mają teraz więcej czasu
i okazji, by poświęcić się modlitwie, czytaniu Biblii i chrześcijańskiej służbie.
Jeśli chodzi o chrześcijańskie wychowanie, musimy starać się dostarczyć tym
ludziom zajęć, które pomogą im sprostać wymaganiom życia. Nie powinno się
ich wyłączać z chrześcijańskiej wspólnoty ani dawać Im odczuć, że nie mogą
JUŻ za wiele dla niej zrobić. Powinniśmy doceniać wartość tych duchowych
wojowników, którzy pornyślrue stoczyli walkę o wiarę. Powinniśmy wykorzystywać ich talenty, umiejętności I mądrość. Przyda to dostojeństwa temu
etapowi ich życia I pobłogosławi ciału Chrystusa.

16 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeruern
a Proces zmian i rozwoju, charakterystyczny dla okresu dzieciństwa
wania, kończy się wraz z wejściem w dorosłość

i dojrze-

b Do okresu średnie] dorosłości człowiek osiągnął juz WIele swoich wcześmejszych celów. Dlatego też musi dokonać wielu zmian
c Po wejściu w dorosłą fazę zycia człowiek rozwija nowe, bardziej dojrzale
stosunki z rodzicami i z mnyrm ludźmi, którzy dzielą ich cele i zainteresowania.
d Jedną z cech charakterystycznych
okresu średniej dorosłości jest zainteresowanie innymi, które często wyraża się w ich wychowaniu i uczeniu.
e Jest raczej niezwykłe dla kogoś, kto osiągnął wiek średni i pomyślnie
wychował dzieci, by miał zawodowe lub małżeńskie problemy

Rozwój chrześcijanina

136

f W chrześcijańskim nauczaniu powinno się unikać tematów
z małzeństwem l wyborem zyciowych partnerów.

związanych

g Chrześcijańskie nauczanie należy prowadzić w celu przygotowania dorosłych
do aktywnego zaangażowania w chrześcijańską służbę.
h Kościół powinien

społecznych

wspomagać działalność
potrzeb ludzi starszych.

mającą na celu zaspokojenie

Ponieważ szczyt fizyczny siły jest juz poza starszymi ludźmi, niewiele mają
oni kościołowi do zaoferowania.
j

Dorośli są zbyt starzy, by przyjmować Chrystusa jako swojego Zbawiciela.

k Dorosłym należy przypominać

o ważności spraw duchowych

Zakończenie
Chrześcijańskie
wychowanie
zajmuje się problemami
wychowania
indywidualnego
Mimo ze często nauczamy ludzi w grupach, interesuje nas
kazdy człowiek z osobna Interesuje nas nie to, by ludzie mieh pewną wiedzę
biblijną, ale zeby stawali się oni coraz bardziej podobni do Chrystusa. Dlatego
też musimy dobrze zrozumieć każdą osobę, jej rozwój i cechy oraz podobieństwa
i róznice w stosunku do jej rówieśników.
Poprzez chrześcijańskie
wychowanie staramy się pobudzać rozwój nowego
zycia w każdym chrześcrjarunie
lm więcej wiemy o naturze tego życia i o
naturze jednostki, tym skuteczniejsze będą wysiłki, aby pomóc w Jej rozwoju.
Nauczanie powinno zaspokoić potrzeby rozwojowe ludzi.
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Pytania kontrolne
1 Dopasować opis cech charakterystycznych
wiedniego okresu (po prawej)

uczucia (po lewej), do odpo-

.... a Chłopcy na tym etapie

rozwijają się fizyczrue,
podobnie rueco wcześruej dziewczęta, rozwija
Się ich zdolność rozumowania i wydawarna
sądów, WIęzy domowe ulegają osłabieruu,

.... b Na tym etapie serce rośme wolniej niz reszta
ciała, człowiek łatwo się męczy, dłuzej potrafi
skupić uwagę, zaczyna czytać i pisać, lubi
opowieści biblijne, rozwija SIę w 0101 sumienie
.... c Ciało jest prawie w pełru rozwinięte, zainteresowarua dotyczą przyszłego zawodu, człowiek pragrue samodzielnie
rozwiązywać
problemy, osiąga płciową dojrzałość, rozwija
się w nim poczucie lojalności
.... d Ten etap charakteryzują
próby znalezienia
partneta do rnalzenstwa, załozerua domu,
wychowywarna dZIeCI, okres szczytu fIZYCZnej siły, dużych zdolności umysłowych, czas
nawiązywania
stosunków w społeczności
i kościele .
.... e Czas, kiedy człowiek rozmyśla nad przeszłością, okres dojrzałej mądrości, pełni życia .
....f Okres nieporadnośc:
przy wykonywaniu
czynności, chęć dotykania wszystkiego, krótki czas skupienia uwagi, żywa wyobraźnia,
zdolność do zapamiętywarua
prostych biblijnych wersetów

1) Wczesne

dzieciństwo

2) Średnie
dzieciństwo
3) Późne

dzieciństwo

4) Wczesne
dojrzewanie
5) Średnie
dojrzewanie

6) Późne
dojrzewanie

7) Wczesna
dorosłość

8) Średnia
dorosłość

9) Późna
dorosłość
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.... g Dziewczęta

prawie osiągają na tym etapie
jest to okres osiągania dojrzałośpoczucia
własnej
wartości
wątpliwości,

swój wzrost,
ci płciowe),
I duchowych

h Okres,

wiele wcześniejszych

kiedy

zostaje

osiągniętych,

celów

siły mtelektualne

produkrywrue

wykorzystane,

kształtowania

się troski o innych,

są

okres osiągnięć,
czas aktyw-

nego zaangażowania

....
i Człowiek

ma niespożytą

energię,

zdrowy

apetyt, nie dba o swój wygląd, jest dociekliwy, umie obserwować
i rozumować
logteznie, lubi zbierać rózne rzeczy, skory Jest do
kłótni, ale rue żywi urazy; chłopcy I dziewczęta tworzą swoje własne oddzielne grupy,
uwielbiają swoich bohaterów
I są "gotowi na
przyjęcie zbawienia".

2-10 Z poruzszej listy wybierz
miejsca w zdaniach.

2

słowo lub słowa,

które należy wstawić

w wolne

wola

dzredziczność

zdolności

Inteligencja

postępowanie

osobowość

życie w Chrystusie

duchowy

pielęgnować

brak równowagi

automatyczny

wybory

pełrua

doczesny

niefizyczny

wartości

kultura

środowisko

Ludzie rosną, rozwijają się fizyczrue, Intelektualnie, emocjonalnie,
i duchowo

Rozwój w dziedzinach

..

.

..

.

społecznie
.

mo ze trwać az do śmierci.
3

Rozwinąć

się wraściwie,

we wszystkich

wspomnianych

osiągnąc
4

rozwoju,

oznacza

.

Chrześcijanie

dziedziny

dziedzinach,

przykładają

duże znaczenie

do

ponieważ
ludzkiego

.
jest WIeczne, podczas

życia są

o

••

0

••

"0

o

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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5 Pełny roZWÓJOle Jest
i

Nalezy go pobudzać

.
.

6

.
się prawidłowo

.

występuje wtedy, gdy człowiek nie rozwija

w jednej lub kilku dziedzinach

7

.

żyoa.

to termin, który odnosi się do człowieka jako

całości, łącznie z jego myślami, działaniami,
peramentem

postawami,

cechami,

tem-

i charakterem

8 Jednym z czynruków,

które wpływają na ludzką osobowość, to co otrzymuje

się od rodziców, to . .. . ..

..

Wydaje się ona określać,

w pewnych granicach, umysłowe
... ..

..

..

.

człowieka.

.. to naturalna zdolność, różniąca

ludzi

między sobą
9

..
osobowości.

.

(nasze otoczenie) również
.

wpływa na rozwój

jest również częścią naszego środowiska.

Każda kultura ma swoje własne

.. .....

.....

.. . ...

. ... i uczy

.. ... zgodnego z nirni,
10

.
Ten składnik

.. . . człowieka również wpływa na rozwój osobowości.
osobowości

uwidacznia

się w zdolności

do dokonywania
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Odpowiedzi na pytania nauczające
9

a)
d)
f)

h)

j)

1 a Prawda.
b Prawda.
c Prawda.

d Fałsz
e Fałsz.
e Prawda.

10 Twoja odpowiedź Stwierdziłem, że dzieciom, które obserwowałem, często
brak jest fizycznej koordynacji, kiedy bawią się, rysują lub kolorują. Kręcą
się, są ruchliwe. Mają ograniczone słownictwo, ale często poprzez gest lub
wyraz twarzy wyrażają to, co chcą powiedzieć. W ożywiony sposób
opowiadają historie. Są ufne I kochające.
2 b) Późne dzieciństwo.
11 a
b
c
d

1) Odpowiednie.
2) Nieodpowiednie.
1) Odpowiedrue
2) Nieodpowiednie.

e 2) Nieodpowiednie
e 1) Odpowiedrue
g 1) Odpowiedrue

3 c) Wczesna dojrzałość.
12 Twoja odpowiedź. Stwierdziłem, że należałoby SIę spodziewać większej
równowagi między fizycznymi i ruefizycznyrru działaruarru w czasie zabawy.
Zobaczyłeś, że grupy dziewczynek I chłopców bawią się osobno. Mogłeś
również usłyszeć niewłaściwie używane lub wymieniane słowa. Nie jest
ruezwykłe, ze usłyszałeś, jak jedno dziecko mówi do drugiego: "To nieładnie"
lub "Lepiej tego nie rób". Nie Jest dziwne, gdy widziałeś, jak dziecko płacze
z powodu jakiejś niesprawiedliwości. Przekonałeś się również, że w klasie
dzieci są pilnymi uczniami, larwo reagującymi na prawdę oraz na apele
o przyjęcie Chrystusa jako Zbawiciela
4 a) Późna dorosłość.
13 a
b
c
d
e

1) Odpowiednie.
1) Odpowiednie.

2) Nieodpowiednie.
1) Odpowiednie.
1) Odpowiednie.
e 1) Odpowiednie.
g 2) Nieodpowiednie.

Rozunjante

SI? l

141

uczenie

5 a) Wczesne dzieciństwo
14 Twoja odpowiedź. Prawdopodobnie

zaobserwowałeś, ze dzieci w tym wieku
mają większą sprawność w zabawach niż młodsze dzieci. Dały świadectwo
ruespozyte] energii. Stwierdziłeś, ze pasjonują je eksperymenty, wycieczki
i różne przedsięwzięcia. Mogłeś przekonać się, że robią użytek z duchowych
prawd lub dobrze reagują na nauki o obowiązkach chrześcijan. Pozornie
pozbawione uczuć, bez wątpienia okazały Się wrażliwe, pragnące uwagi,
aprobaty i wskazówek - mimo ze wydają się być akceptowane
przez
rówieśników I dobrze przystosowane
do trzymania się w oddzielnych
grupach.

6 b) Wczesne dojrzewanie

15 a 1) Odpowiednie
b
c
d
e
f
g
h
i
j

2) Nreodpowiedme.
1) Odpowiednie.
2) Nieodpowiednie.
1) Odpowiednie.
1) Odpowiednie.
2) Nieodpowiednie.
1) Odpowiednie.
1) Odpowiedrue.
2) Nieodpowiedmę

7 c) Późne dotrzewarne.

16 a Fałsz.
b
c
d
e
f

Prawda.
Prawela
Prawda.
Fałsz.
Fałsz.

Sa
b
c
d
e
f

Prawda
Fałsz
Fałsz.
Prawda.
Prawda.
Fałsz.

g Prawda
h Prawda
Fałsz.
j Fałsz.
k Prawda.

