Młodzież na Rozdrożu

Na Rozdrożu

CrossRoads jest strategią funkcjonującą w co najmniej
50 krajach, skoncentrowaną na rozwijaniu pozytywnych wartości
w życiu młodzieży. To nie tylko zestaw 30 profesjonalnie
przygotowanych scenariuszy lekcji pt. „Młodzież na Rozdrożu”,
ale interaktywny, kompleksowy i systematyczny sposób docierania do
młodzieży z informacjami na temat kształtowania własnego
charakteru i rozwijania praktycznych umiejętności życiowych. Celem
jest przeniesienie wartości i przekonań z umysłu do serca, a stąd – na
konkretne zachowanie w życiu. Taka zmiana jest możliwa, przede
wszystkim w wyniku wewnętrznej, duchowej przemiany.
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Najczęściej u nastolatków
dostrzegamy to, co jest
najbardziej widoczne – ich
zachowanie. Jednak jest to
tylko czubek góry lodowej –
znacznie więcej kryje się pod
powierzchnią. „Młodzież na
Rozdrożu”, koncentrując się
na pozytywnych wartościach i
przekonaniach, stara się
kształtować charakter
młodego człowieka tak, aby
pomóc mu w podejmowaniu
właściwych decyzji, które
uchronią go od tragicznych
konsekwencji ryzykownych
zachowań.

W obliczu ogromnych problemów społecznych, program
promuje wśród młodych ludzi chrześcijańskie wartości, zdrowy styl
życia, odpowiedzialne postępowanie i unikanie zachowań
ryzykownych. Oczekiwanym rezultatem w życiu uczniów jest
zrozumienie, że abstynencja seksualna i wierność przyszłemu
partnerowi jest najlepszym sposobem na ustrzeżenie się przed
HIV/AIDS i chorobami przenoszonymi drogą płciową.
W dobie braku autorytetów i wzorców moralnych, program
obiera Jezusa jako wzór dobrego charakteru i na jego przykładzie
omawia, co to znaczy prowadzić mądre i odpowiedzialne życie.

ZACHOWANIE
Co robią?
WARTOŚCI
Co cenią?
PRZEKONANIA
Co uznają za
prawdziwe?
ŚWIATOPOGLĄD
Jak postrzegają świat?

Rozwija zdrową komunikację –
„Młodzież na Rozdrożu” angażuje
uczniów w wartościową dyskusję o
życiu na 3 poziomach: nauczyciel –
uczeń, uczeń – uczeń, rodzic –
uczeń.

Nie daje gotowych odpowiedzi –
„Młodzież na Rozdrożu” pomaga
uczniom kształtować charakter przy
użyciu metody Sokratesa. Stawiając
pytania, prowadzi ich do samodzielnej
oceny własnego życia i rozwoju
osobistych przekonań.

Obejmuje całego człowieka –
„Młodzież na Rozdrożu”
porusza wszystkie 5 sfer
człowieka: ﬁzyczną, intelektualną, emocjonalną, społeczną
i duchową.
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