


Projekt „Familijni” powstał w odpowiedzi na potrzeby ludzi młodych. O ile ich
udział  i współtowarzyszenie rodziców,  wychowawców  i  pedagogów
w procesie standardowej edukacji jest oczywisty, o tyle przygotowanie do
samodzielnego życia jest poważnym wyzwaniem innego rodzaju.

Towarzyszenie   młodzieży   jest   ważne,   ponieważ   mają   oni   swoje  plany
i marzenia, które są najczęściej związane z rozwojem ich osobowości. Chcą
rozwijać swoje talenty sportowe, artystyczne czy naukowe. Marzą o karierze,

która da im dostatnie życie. Jednak standardowa edukacja nie sprzyja
pogłębianiu umiejętności interpersonalnych. Są one niezbędne w odpowiedzi
na pragnienia związane z poznaniem wymarzonego partnera, założeniem
rodziny czy posiadaniem dzieci.
Projekt „Familijni” ma być pomocą w drodze do założenia rodziny i tworzenia
bliskich relacji. Ten projekt jest tak stworzony, by dzieci i młodzież zdobywały
odpowiednie umiejętności i wiedzę w procesie kształtowania swoich postaw.

To wszystko będzie owocowało za kilka lub kilkanaście lat, jednak nie wydarzy
się to bez udziału rodziców, nauczycieli czy pedagogów. Właśnie, dlatego,

projekt ma oddziaływać dwutorowo. 

Z jednej strony pokazuje rodzicom, opiekunom czy wychowawcom jak mogą
pomóc młodym ludziom w budzeniu i rozwijaniu właściwych postaw. Z drugiej
angażuje młodzież do tego, by sama w sobie kreowała odpowiednie
zachowania i nawyki.



Z kolei trzecia i czwarta część ukierunkowane są na rozmowę z młodzieżą. Treści
te pomagają uświadomić młodym ludziom, jakie cechy są potrzebne do budowania
właściwych relacji oraz pokazują pozytywne strony posiadania dzieci w rodzinie.

Odpowiednio dobrane materiały filmowe pobudzają do refleksji. Dzięki aktywnemu
uczestnictwu, młodzież sama dojdzie do odpowiednich wniosków. Powyższe materiały
dzięki profesjonalnemu przygotowaniu oraz zawartych w nich: rzetelnej wiedzy
i życiowych przykładów, z pewnością będą nieocenioną pomocą dla wszystkich, którym
zależy na harmonijnym i odpowiedzialnym przygotowaniu młodych ludzi do dorosłego
życia.

Projekt „Familijni” nie posiada charakteru naukowego. Ma stanowić raczej inspirację dla
rodziców i ich dzieci oraz pomoc dydaktyczną dla osób pracujących z młodzieżą, w tak
wrażliwej materii jak budowanie relacji międzyludzkich i zakładanie rodziny. W związku
z tym, w jego tworzeniu brały udział osoby merytorycznie przygotowane, które posiadają
praktyczne doświadczenia w przedmiotowym temacie.

Konspekty i przyjazne nagrania filmowe wchodzące w  skład  projektu  „Familijni”             
 są dostosowane do wszystkich jego odbiorców.

Pierwsze dwie części zostały przygotowane tak, by wychowawca  mógł  je  wykorzystać
w rozmowie z rodzicami. Zawierają one treści dotyczące planowego i świadomego
procesu wychowania dziecka, z uwzględnieniem własnego przykładu. Zachęcają również
rodziców i wychowawców do obserwowania dzieci pod kątem rozwijających się u nich
cech charakteru. Ma to niezwykle istotne znaczenie, zwłaszcza w czasie dojrzewania
i może w wyrobieniu dobrych nawyków. 



Materiały filmowe powstały przy udziale dr. hab. Mieczysława
Guzewicza, mgr Jolanty Radczyc, mgr Piotra Szmytkiewicza.

Konspekty zostały opracowane pod redakcją pedagog mgr
Katarzyny Kucharskiej.
Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do rodzin, które
podzieliły się częścią swojego życia, aby wesprzeć młodych ludzi
w kształtowaniu siebie i swojej przyszłości. Wszystkim dziękujemy
za pomoc w przygotowaniu niniejszych materiałów. 

Dziękujemy także tym wszystkim z Państwa, którzy podejmiecie się
trudu skorzystania z naszej propozycji.
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