
WDŻ_6b_11-15.05 Alicja Jakimiec

Zagadnienie: Dojrzewam do męskości.  (dla chłopców)

Dowiesz się, jakie są  istotne cechy męskości  oraz jakie zmiany zachodzą w organizmie mężczyzny.

Materiały do zajęć:

Nastoletni  chłopcy  szukają  męskich  enklaw,  w  których  ich  chęć  zdobywania  zostanie
zaspokojona. Dlatego tak ważny jest autorytet, który pomoże chłopakowi rozwinąć jego talenty i
cnoty.

Tak naprawdę wychowujemy syna na bycie dobrym mężem i  ojcem od urodzenia.  Gdy
maluch odkrywa, że jest chłopcem, jak tata, zaczyna go naśladować, obserwuje go, by odkryć, na
czym polega  męskość.  Kluczowym momentem wychowania  ku  rodzicielstwu jest  jednak okres
dojrzewania.

Chłopiec nastolatek nadal ma w sobie małego chłopczyka, który robi broń z patyka, tworzy
plany  bitew  z  przyjaciółmi,  ogląda  po  kryjomu  przygody  Spidermana.  Jednak  teraz  zaczyna
postrzegać świat jako obszar zmagań. Widzi zagrożenia i możliwości. Dorastający chłopcy patrzą
dalej w przyszłość, szukają celu. Stają się poszukiwaczami. Chcą zdobywać: poczucie sensu życia,
szacunek,  miłość.  Zaczynają  się  sprawdzać  –  testować  swoją  męskość.  Gdzie  uplasuję  się  w
hierarchii? Co osiągnę? Choć może nie widzimy tego na pierwszy rzut oka, prowadzą nieustanną
walkę.  Gdy  grają  na  komputerze,  gdy  podejmują  dyskusje  w  internecie,  gdy  zagłębiają  się  w
fantazje czy wchodzą w konfrontację z innymi – zmagają się z własnymi obawami, a jednocześnie
– o ile mogli zaobserwować w domu odpowiednie wzorce – zdają sobie sprawę, że muszą znaleźć
w  sobie  siłę,  by  umieć  współczuć  innym,  być  empatycznym,  otaczać  słabszych  troską.  Takie
emocje, pragnienia pojawiają się w każdym chłopcu. Tę rzeczywistość pomaga zrozumieć lektura
życiorysu św. Ignacego Loyoli.  Jego fantazje o dokonywaniu bohaterskich czynów, zdobywaniu
serc są typowe dla okresu dorastania. Jego przejście od bycia żołnierzem do bycia wojownikiem
Chrystusa z kolei obrazuje sukces w odnalezieniu celu i sensu męskiego życia.

Co przyciąga  serce  nastolatka?  Warto  przyjrzeć  się  gatunkowi  filmów,  które  najbardziej
przemawiają do wyobraźni nastolatków. Z reguły są to produkcje, w których młodzieniec zmaga się
i zwycięża nie tylko armię wroga czy złoczyńców, lecz pokonuje samego siebie, swoje słabości i źle
ukierunkowane tęsknoty. Widać to szczególnie wyraźnie w filmach walki. Nastoletni bohater może
pokonać zły charakter dopiero odkrywając drogę samodyscypliny. Doskonały przykład takiego film
to Karate Kid.

Polecam Ci zapoznanie się z tematem, korzystając z linku poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=YavEH9CdoXM

https://www.youtube.com/watch?v=YavEH9CdoXM

