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Wychować to tyle, co właściwie wprowadzić drugiego człowieka w jego wolność.
Dzięki temu uczy się on jej wewnętrznych praw, uczy się ludzkiego bytu.

(Benedykt XVI, Elementarz Józefa Ratzingera dla pobożnych, 
zbuntowanych i szukających prawdy)
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Przedmowa do wydania drugiego

O wznowieniu wydania Wstępu do teorii wychowania (Akademia 
Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, ss. 239) 
zadecydowało zainteresowanie tą książką wielu jej użytkowników, 
wśród których dominowali studenci pedagogiki, którzy – jak się oka-
zało – korzystali z niej na zajęciach z przedmiotu teoretyczne podstawy 
wychowania. 

Przedmiot ten realizowany jest obligatoryjnie na II roku studiów 
licencjackich na wszystkich specjalnościach tego kierunku. I chociaż 
książka była adresowana przede wszystkim do młodzieży studiującej 
w Akademii Ignatianum w Krakowie, to jej czytelnikami stali się także 
studenci innych ośrodków akademickich oraz ich wykładowcy. Niedu-
ży nakład rozszedł się wśród nich bardzo szybko, gdyż uznano, że książ-
ka jest przydatna w przyswajaniu i porządkowaniu wiedzy z zakresu 
wspomnianej subdyscypliny nauk pedagogicznych. 

Wydawnictwo zasugerowało, aby książkę ponownie wydać. Po prze-
analizowaniu struktury i treści tego podręcznika doszedłem do wnio-
sku, że zakres rozdziału VI: Proces samowychowania należy poszerzyć  
o wcześniej pominięte zagadnienia, nie zmieniając tytułu i wewnętrz-
nego układu. Ponadto zrodziła się myśl, aby wprowadzić do książki 
dodatkowy rozdział VIII: Aksjonormatywne właściwości wychowania,  
w którym zostałyby podjęte kwestie pominięte lub tylko zasygnalizo-
wane w pierwszym wydaniu książki. To spowodowało, że także część 
zatytułowana: Zagadnienia do dyskusji i pytania problemowe została od-
powiednio uzupełniona. Poszerzono również Bibliografię o literaturę, 
do studiowania której zachęcam wszystkich interesujących się szeroko 
rozumianą problematyką wychowania. 

Autor

Kraków, marzec 2018 roku





Wprowadzenie

Wstęp do teorii wychowania nie jest poradnikiem pedagogicznym dla 
rodziców i wychowawców. Książka ta nie zawiera praktycznych wska-
zań ani szczegółowych instrukcji czy zaleceń metodycznych opisują-
cych sprawną i skuteczną pracę wychowawczą. Nie jest ona też autor-
ską propozycją teorii wychowania w rozumieniu narzędzia poznawania 
obranego fragmentu rzeczywistości społecznej. Ma jedynie charakter 
pomocniczy w poznawaniu jednej z podstawowych subdyscyplin nauk 
pedagogicznych, jaką jest teoria wychowania, którą poznają studenci 
wszystkich specjalności studiujący na kierunku pedagogika. Przedmiot 
nawiązujący do teorii wychowania w planach studiów licencjackich nosi 
nazwę teoretyczne podstawy wychowania. Oznacza to, że zadaniem rea-
lizujących ten przedmiot jest wprowadzenie studentów w zagadnienia 
mieszczące się w obszarze wspomnianej subdyscypliny, do których nale-
żą kwestie rozumienia tego, czym jest wychowanie, jakie ono jest i jakie 
może/powinno być. Chodzi o to, aby student opanował podstawową 
wiedzę o wychowaniu jako o ważnym obszarze rzeczywistości społecz-
nej, w której każdy człowiek uczestniczy od momentu swoich narodzin, 
aż do osiągnięcia wieku senioralnego. Chodzi również o to, aby każ-
dy studiujący pedagogikę poznał i posługiwał się językiem, za pomocą 
którego można wychowanie opisać, wyjaśniać, a tym samym dotrzeć 
do jego znaczenia w życiu każdego człowieka i wspólnoty, do której on 
przynależy. Treści zaprezentowane w tej pracy są próbą ukazania teorii 
wychowania jako obszaru wiedzy, która ukształtowała się na gruncie 
współczesnych ustaleń pedagogiki. Nie jest to autonomiczna subdyscy-
plina tych nauk w dosłownym znaczeniu tego słowa. Trudno zatem się 
nie zgodzić z wieloma pedagogami, że teoria wychowania, jako subdy-
scyplina nauk pedagogicznych, znajduje się stale in statu nascendi. 

Podobnie jak wszystkie nauki pedagogiczne, teoria wychowania nie 
ogranicza się jedynie do pasywnego poznawania przedmiotu swojej re-
fleksji i badań, jakim jest wychowanie, bez względu na to, jaką nadamy 
treść i zakres tej nazwie. Jej zadaniem jest ułatwianie osobom uczestni-
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czącym profesjonalnie bądź nieprofesjonalnie w wychowaniu bardziej 
przemyślanych wyborów w ich praktycznych działaniach pedagogicz-
nych. Taka próba budowania wiedzy o wychowaniu powinna znajdo-
wać swoje odzwierciedlenie w sztuce, jaką jest wychowanie, socjalizacja 
i edukacja. 

Wstęp do teorii wychowania nie jest pierwszą ani jedyną książką po-
dejmującą próbę omówienia zagadnień mieszczących się w zakresie tej 
subdyscypliny. W minionych latach na rynku księgarskim ukazało się 
szereg prac zwartych, które ukazują różne podejścia autorskie do teorii 
wychowania. Warto dla przykładu wymienić kilka spośród wielu, które 
mogą służyć studentom w przyswajaniu wiedzy o wychowaniu w trak-
cie realizacji zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu teoretyczne 
podstawy wychowania. Studenci pedagogiki mają zatem do dyspozycji 
wiele opracowań, z których mogą korzystać w całości lub we fragmen-
tach. Ważne jest, aby studiowanie literatury z zakresu teorii wychowa-
nia przyczyniło się do namysłu i refleksji nad fenomenem tego obsza-
ru rzeczywistości społecznej, jakim jest wychowanie. Zachęcam więc 
młodzież do korzystania z następujących prac zwartych: T. Borowska, 
Węzłowe problemy teorii wychowania, Opole 1991, J. Górniewicz, Teoria 
wychowania. Wybrane problemy, Olsztyn 1996, K. Konarzewski, Podsta-
wy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1982, ks. J. Mastal-
ski, Zarys teorii wychowania, Kraków 2002, H. Muszyński, Zarys teorii 
wychowania, Warszawa 1977, M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowa-
nia, Warszawa 2008, M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 
2003, A. Paszkiewicz, Technologia wychowania, Białystok 1998, P. Pe-
trykowski, Wprowadzenie do podstaw teorii wychowania, Toruń 1997, 
B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2001, P. 
Tyrała, Teoria wychowania. Bliżej uniwersalnych wartości i realnego ży-
cia, Toruń 2001, a także Wybrane zagadnienia z teorii wychowania, pod 
red. J. Górniewicza i P. Petrykowskiego, Toruń 1991, Tożsamość teorii 
wychowania, pod red. J. Papieża, Kraków 2011, Wychowanie w kontek-
ście teoretycznym, pod red. A.M. de Tchorzewskiego, Bydgoszcz 1993, 
Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji, pod red. 
A.M. de Tchorzewskiego, Bydgoszcz 2002. Krytyczna analiza wybra-
nych tekstów lub ich fragmentów może stanowić materiał do dyskusji 
w ramach zajęć dydaktycznych oraz być źródłem przygotowywania ese-
jów z zakresu tej subdyscypliny.

Ponadto w skład literatury pedagogicznej wchodzi wiele innych prac 
zwartych oraz artykułów i studiów rozproszonych w czasopiśmiennic-
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twie i periodykach pedagogicznych, w których znaleźć można omówienie 
szczegółowych zagadnień należących do obszaru teorii wychowania. 

Niniejsza książka składa się z ośmiu podstawowych rozdziałów, 
w których zawarto wiedzę o miejscu teorii wychowania w struktu-
rze nauk pedagogicznych (rozdz. I), o przedmiocie teorii wychowania 
(rozdz. II) oraz teleologicznym (rozdz. III) i technologicznym (rozdz. 
IV) jej charakterze. W złożonej przestrzeni rzeczywistości wychowaw-
czej, w której dokonuje się proces wspomagania i optymalizacji roz-
woju człowieka, ważne jest dostrzeżenie znaczenia poszczególnych jej 
płaszczyzn. Ich stratyfikacja pozwoliła na ich opisanie i wyjaśnienie 
(rozdz. V). Każde wychowanie, jako działanie celowe i sprawne, win-
no cechować się swoistą skutecznością, która wyraża się przekształ-
caniem się w proces samowychowania (rozdz. VI). Ten, kto świado-
mie uczestniczy w procesie wychowania, nie tylko zdaje sobie z tego 
sprawę, ale napotyka na trudności, które w naukach o wychowaniu 
zwykło nazywać się nieprawidłowościami wychowawczymi. Zostały 
one poddane opisowi, który posłużył do wyodrębnienia pewnych ich 
rodzajów (rozdz. VII). Obecne wydanie książki zostało poszerzone 
o rozdział, w którym poddano analizie aksjonormatywne właściwości 
wychowania, do których zaliczono kwestię wolności i praw wycho-
wanka oraz imperatywy pedagogiczne rozumiane jako normy postę-
powania wychowawczego (rozdz. VIII).

Pracę zamyka zbiór zagadnień wartych dyskusji oraz pytań proble-
mowych, na które należy szukać odpowiedzi. Na pewno nie ma na 
nie odpowiedzi jednoznacznych, tak jak nie jest jednoznaczna w swej 
treści i strukturze teoria wychowania. Zamieszczony na samym końcu 
książki spis lektur (bibliografia) ma służyć czytelnikowi w dotarciu do 
tekstów poszerzających szczegółową wiedzę w obranym obszarze teorii 
wychowania. 





I

TeorIA WychoWANIA  
A NAukI PedAgogIcZNe





1 . Pedagogika jako nauka humanistyczna i społeczna

Pedagogika kojarzy się powszechnie z wiedzą dotyczącą człowieka 
i jego wychowania. Samo pojęcie wychowania, odkąd człowiek zajął się 
nim w sposób świadomy, bywa różnie rozumiane. W przeszłości uważa-
no, że jest ono pewnym rodzajem sztuki, za pośrednictwem której na-
leży przygotować dorastające pokolenie do pożytecznego i szczęśliwego 
życia w dorosłości1. Wraz z przyrostem wiedzy o człowieku i jego właści-
wościach wychowanie traktowano jako formowanie osoby pod wzglę-
dem fizycznym i psychicznym. Dominowało powszechne przekonanie 
o skuteczności wychowania2. Współczesna pedagogika rozważa kwestię 
granic wychowalności, które nie są określone. Wiadomo bowiem, że 
ludzie rodzą się nierówni pod wieloma względami. Jedni przychodzą 
na świat z większym, a inni z mniejszym potencjałem indywidualnych 
możliwości, które poznaje się w trakcie wychowania i edukacji poszcze-
gólnych osób. Zadaniem wychowania jest więc nie tylko ich rozpozna-
wanie, ale przyczynianie się do ich rozwijania bądź korygowania. Trzeba 
też pamiętać, że wychowanie nie jest jedynym czynnikiem kształtują-
cym człowieka. Do ważnych elementów zalicza się jego zadatki wrodzo-
ne, warunki środowiskowe, w jakich żyje, dostęp do dóbr materialnych 
oraz kultury, a także w coraz bardziej znaczącym stopniu poziom cywili-
zacyjny globalnego społeczeństwa, który na równi z innymi czynnikami 
przyczynia się do rozwoju lub destrukcji człowieka. 

Obecnie, w ściśle pedagogicznym znaczeniu, najczęściej wychowa-
nie traktuje się jako zespół określonych, mniej lub bardziej dokładnie, 
pewnych specyficznych czynności, niekiedy zaledwie jednorazowych 
(aktów) lub systemowych działań; rozumiane jest ono także jako pro-

1 Por.: S. Staszic, Pisma i wypowiedzi pedagogiczne, Wrocław 1956; A. Popławski, 
Pisma pedagogiczne, Wrocław 1957; B.F. Trentowski, Chowanna, czyli system pedago-
giki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia 
naszej młodzieży, Poznań 1842.

2 Por.: S. Konarski, Pisma pedagogiczne, Wrocław 1959.
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ces, zmiana, która następuje po pewnym określonym umownie czasie 
pod wpływem tych czynności; wreszcie wychowanie traktuje się jako 
rezultat, czyli następstwo procesu, jego wynik, bądź efekt, który po-
strzegany jest w zachowaniach, postępowaniu i w społecznych relacjach 
interpersonalnych każdego człowieka. Wychowanie zatem dotyczy 
zawsze człowieka jako osoby, która żyje, rozwija się, dojrzewa, stając 
się autonomiczną jednostką w określonej społeczności ludzkiej, którą 
stanowi wspólnota rodzinna, środowisko lokalne, naród, państwo czy 
społeczeństwo rozumiane w wymiarze ogólnoludzkim. Powyższe uwagi 
skłaniają do przyjęcia założenia mówiącego, że pedagogika jako nauka, 
której przedmiotem badań jest wychowanie, gromadzi i porządkuje 
wiedzę postrzeganą zawsze w dwóch podstawowych wymiarach, a mia-
nowicie humanistycznym i społecznym. 

Humanistyczny wymiar pedagogiki przejawia się w tym, że:
(1) wychowanie uznaje ona jako proces odnoszący się tylko do czło-

wieka; od zarania ludzkości wychowanie dotyczyło i obejmowało czło-
wieka, koncentrowało się na nim: „wszystko, co ludzkie, nie może być 
w wychowaniu obojętne”; człowiek jest bytem naczelnym, należy więc 
do świata wartości humanistycznych; wychowanie zawsze odwołuje się 
do określonej doktryny i na niej buduje orientację światopoglądowo- 
-filozoficzną wychowanka i jego tożsamość;

(2) postrzega człowieka jako istotę autonomiczną, niepowtarzal-
ną, oryginalną, kulturotwórczą, a więc złożoną i wielowarstwową; stąd 
wychowanie człowieka musi być procesem przebiegającym w duchu 
otwartości na świat, tolerancji i wolności każdej jednostki;

(3) odwołuje się zawsze do różnych koncepcji antropologii filozo-
ficznej i aksjologii, aby rozumieć istotę wychowania poprzez odwołanie 
się do odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Kim może być? Kim 
powinien być? To one stanowią fundament pedagogiki, która jest źró-
dłem każdego zamysłu wychowawczego;

(4) stoi na stanowisku mówiącym, że człowiek w procesie wycho-
wania ma stawać się kimś, kto potrafi poznać sens swojego istnienia 
i zrozumie otaczający go świat oraz świat, który współtworzy i za który 
ponosi współodpowiedzialność;

(5) pedagogika zakłada, że wychowaniu człowieka towarzyszą zawsze 
jakieś cele, których źródłem są wartości, zwłaszcza wartości moralne, 
które należą do irrealnego (pozarzeczywistego) świata.
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Społeczny wymiar pedagogiki polega na tym, że
(1) jako nauka zakłada ona, iż poprzez wychowanie kształtuje się 

świadomość wspólnotowa oraz potrzeba i konieczność świadczenia 
przez wolnego człowieka dobra na rzecz wspólnoty (rodzinnej, religij-
nej, narodowej, wielokulturowej, państwowej i innych);

(2) od najdawniejszych, aż po współczesne czasy, pedagogika służyła 
różnym wspólnotom ludzkim, które domagają się uwzględnienia w pro-
cesach wychowania kształtowania postaw przychylnych dla siebie;

(3) traktuje wychowanie jako proces formacyjny służący nabyciu 
umiejętności wspólnego działania społecznego, w którym człowiek po-
trafi porozumiewać się i pracować z innymi ludźmi oraz regulować kon-
flikty i je rozwiązywać; 

(4) w procesie wychowania ukazuje istotę zauważenia w drugim 
człowieku wartości autotelicznej, posiadającej swoją godność, honor 
oraz poczucie sprawiedliwości i odpowiedzialności, oraz konieczność 
kierowania się tolerancją;

(5) wskazuje na potrzebę „odkrywania i uznawania innego” oraz 
kształtowania wobec niego postaw empatycznych prowadzących do za-
chowań prospołecznych. 

Humanistyczny i społeczny wymiar pedagogiki czyni ją nauką, która 
wpływa na głębsze rozumienie istoty wychowania, socjalizacji i eduka-
cji opartych na dialogu i wymianie argumentów. W świetle powyższe-
go można powiedzieć, że pedagogika jest nauką o człowieku, którego 
poprzez różnego typu instytucje społeczne przygotowuje się w sposób 
celowy i najbardziej optymalny do odpowiedzialnego życia dorosłego 
i w dorosłości.

Należy zdać sobie sprawę z tego, że wychowaniu rozumianemu jako 
podstawowa kategoria pedagogiki przypisuje się różne treściowo-zakre-
sowe znaczenia, o czym będzie mowa w kolejnych rozdziałach.

2 . Struktura nauk pedagogicznych

Pedagogika, którą do czasów J.F. Herbarta (1776-1841) uważano 
powszechnie za filozofię stosowaną, na skutek dynamicznego rozwoju 
ulega ustawicznemu procesowi dyferencjacji. J.F. Herbart – prekursor 
pierwszego naukowego systemu pedagogiki – dokonał jej następującego 
wewnętrznego podziału: 
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Tabela 1. Herbartowski podział pedagogiki 

PedAgogIkA

PEDAGOGIKA HISTORYCZNA PEDAGOGIKA SYSTEMATYCZNA

PedAgogIkA SySTeMATycZNA

PEDAGOGIKA TEORETYCZNA PEDAGOGIKA PRAKTYCZNA

Teleologia – nauka o celach wychowania Nauka o formach wychowania

Metodologia – nauka o środkach 
wychowania Nauka o administracji szkolnej

Dydaktyka – nauka o nauczaniu Hodegetyka – nauka o metodach 
wychowania

Źródło: opracowanie własne.

Herbartowski podział pedagogiki3, doskonalony przez jego uczniów, 
wprowadza pewne pojęcia, które na stałe weszły do języka tej nauki 
i dzięki którym zaczęto dokładniej opisywać złożoną rzeczywistość pe-
dagogiczną. Proponowany przez Herbarta podział pedagogiki na bar-
dziej uszczegółowione w jej ramach nauki nie wytrzymał próby cza-
su, bowiem przyrost wiedzy o wychowaniu, socjalizacji i edukacji 
człowieka wymusza podejmowanie kolejnych prac nad procesem ich 
systematyzacji. Kontynuatorzy zamysłu dokonywania podziału we-
wnętrznego pedagogiki podjęli stosowne działania na przełomie XIX 
i XX wieku. W Polsce przykładem może być pogląd S. Karpowicza 
(1864-1921), który w ramach pedagogiki wyodrębniał: (1) biologię 
wychowawczą, (2) logikę wychowawczą, (3) technikę wychowawczą4. 
Z kolei M.W. Borowski w 1917 roku pisał: „(...) pedagogika jako nau-
ka rozrosła się obecnie do olbrzymich rozmiarów i przedstawia sze-
reg dyscyplin stykających się z naukami przyrodniczymi, filozoficz-
nymi i społecznymi. Według zadań, do których spełnienia te dyscy-
pliny dążą, można je najogólniej zgrupować w następujący sposób:  
1) pedagogika ogólna (...), 2) nauka o wychowaniu fizycznym (...),  
3) nauka o wychowaniu moralnym (...), 4) nauka o umysłowym kształ-

3 Por.: J.F. Herbart, Allgemeine Peadagogik aus dem Zwecke der Erziehung abgeleitet, 
1806; Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania, wyd. pol. tłum. T. Stery, 
Warszawa 1912.

4 Por.: Wychowanie w kontekście teoretycznym, red. A.M. de Tchorzewski, Byd-
goszcz 1997, s. 19.
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ceniu młodzieży dzieli się na dydaktykę ogólną i szczegółową, czyli 
metodykę (...), 5) nauka o szkołach (...) oraz hodegetyka, czyli nauka 
o kierownictwie pedagogicznym (...), 6) pedologia, czyli nauka o dziec-
ku (...), 7) historia pedagogiki (...). Odrębne miejsce wśród wszystkich 
działów nauki o wychowaniu zajmuje tzw. pedagogika społeczna”5.

Przykładowo przytoczone wyżej dwa stanowiska polskich pedago-
gów świadczą, że zapoczątkowana przez J.F. Herbarta idea ustruktury-
zowania pedagogiki trafiła na podatny grunt wśród badaczy podejmu-
jących problem jej wewnętrznego uporządkowania. 

W miarę uważna analiza dorobku teoretycznego polskiej pedagogiki 
okresu II Rzeczypospolitej pozwala przyjąć, że jej wewnętrzna struktura 
obejmowała trzy podstawowe działy, a mianowicie: pedagogikę ogólną, 
dydaktykę i historię wychowania. Wraz z upływem czasu następuje dal-
szy jej podział, a w jego ramach wyraźnie zaznaczają się takie obszary, 
jak: organizacja i ustrój szkolny, pedagogika specjalna, pedagogika spo-
łeczna, pedagogika porównawcza, pedeutologia, a także teoria i meto-
dyka wychowania fizycznego, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, 
teoria wychowania estetycznego oraz higiena szkolna. 

Intensywny rozwój i różnorodność założeń teoretyczno-metodolo-
gicznych w pedagogice okresu międzywojnia spowodowały, że pole jej 
badań stawało się coraz szersze, co powodowało pogłębianie się procesu 
jej dalszego wewnętrznego podziału. 

Po II wojnie światowej, na skutek zmian ideowo-ustrojowych i eko-
nomiczno-gospodarczych, pojawiają się nowe problemy związane 
z procesami wychowania, socjalizacji społeczeństwa i edukacji dzieci 
i młodzieży, ale także dorosłych. Problemy te stają się źródłem nowych 
poszukiwań badawczych na gruncie pedagogiki, przyczyniając się tym 
samym do jej strukturalnych przekształceń. Postrzegane zależności po-
między pedagogiką traktowaną jako nauką a praktyczną działalnością 
wychowawczą spowodowały dalszy rozwój wielu pól badawczych w ob-
rębie pedagogiki. 

Warto w tym miejscu przywołać poglądy przynajmniej niektórych 
znaczących pedagogów, którzy dostrzegali konieczność budowania sys-
temu nauk pedagogicznych. 

W. Okoń twierdził, że pedagogika rozwinęła się „w wiele odrębnych 
nauk pedagogicznych, do których zalicza się między innymi pedagogikę 
ogólną, teorię wychowania, dydaktykę (ogólną i szczegółową), pedago-

5 Por.: M.W. Borowski, Kurs pedagogiki, cz. I, Warszawa 1917, s. 15.
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gikę kształcenia zawodowego, pedagogikę specjalną, pedagogikę spo-
łeczną, andragogikę, pedeutologię, pedagogikę systemów oświatowych, 
pedagogikę porównawczą, historię oświaty i wychowania oraz myśli pe-
dagogicznej”6. Warto zauważyć, że wspomniany autor nie wyodrębnia 
z pedagogiki działów ani dyscyplin, lecz mówi wprost o naukach peda-
gogicznych. Tym samym daje im uprawnienia do określania własnego 
przedmiotu badań, odrębnej problematyki badawczej, stosowania od-
powiednich metod, technik i narzędzi badawczych, a także oparcia się 
na odpowiednich prawidłowościach logicznych w zakresie konstruowa-
nia własnych sądów i twierdzeń.

S. Wołoszyn z kolei zwracał uwagę na potrzebę zmiany w zakresie 
globalnego charakteru pedagogiki na coraz bardziej zróżnicowany i wy-
specjalizowany system dyscyplin pedagogicznych7. K. Sośnicki zaś opo-
wiedział się za formułą „kompleksu nauk pedagogicznych”, w którym 
nie przeprowadza się wewnętrznej dyferencjacji pedagogiki jako nauki, 
traktując owe nauki jako w miarę samodzielnie funkcjonujące dyscypli-
ny szczegółowe8. 

Dyskusja dotycząca struktury nauk pedagogicznych jest stale aktu-
alna, a zajmujący się tą problematyką uczeni prezentują indywidualne 
i zróżnicowane stanowiska w tym względzie. Zagadnieniem wewnętrz-
nego podziału pedagogiki, czyli jej struktury, zajmowali się w ostatnich 
latach między innymi K. Konarzewski, Z. Wiatrowski oraz S. Kawula, 
a także wielu innych pedagogów.

K. Konarzewski, wychodząc z założenia mówiącego, że ostatecz-
nym zadaniem pedagogiki jest projektowanie działalności wychowaw-
czej, wskazuje na konieczność wyodrębnienia w niej trzech części, które 
określa jako: aksjologię pedagogiczną, teorię wychowania oraz techno-
logię wychowania9. Ta pierwsza, jego zdaniem, zajmuje się formułowa-
niem celów wychowania, badaniem ich spójności i uzasadnianiem ich 
przez odwoływanie się do określonych systemów wartości. Teoria wy-
chowania bada sposoby i warunki wywoływania zmian w psychice czło-
wieka. Technologia wychowania zajmuje się sporządzaniem projektów 
działalności wychowawczej. Wydaje się, że taki podział pedagogiki jest 

6 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984, s. 223.
7 Por.: S. Wołoszyn, Pedagogika czy system nauk pedagogicznych, „Oświata i Wycho-

wanie” nr 16/1975.
8 Por.: K. Sośnicki, Dydaktyka ogólna, Wrocław 1959, s. 27.
9 Por.: K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 

1982, s. 7-8.
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podziałem uproszczonym, ograniczonym w swej istocie do traktowania 
pedagogiki jako dyscypliny zawężonej do nauk stosowanych, odnoszą-
cych się do ukierunkowania ludzkiego działania w wyznaczonym polu 
rzeczywistości społecznej. Autor ten nie dostrzega faktu, że mamy dzi-
siaj do czynienia z pewnym kompleksem, czy – jak mówił K. Sośnicki 
– systemem nauk pedagogicznych, nie zaś z „jedną” pedagogiką.

Z kolei Z. Wiatrowski wyodrębnił w ramach nauk pedagogicznych:
(1) dyscypliny podstawowe, do których zalicza: pedagogikę ogólną, 

historię oświaty i wychowania oraz doktryn pedagogicznych, teorię wy-
chowania, dydaktykę;

(2) dyscypliny specjalistyczne wyznaczone linią rozwoju człowie-
ka: teorię wychowania rodzinnego, teorię wychowania przedszkolnego  
(w tym teorię nauczania początkowego), pedagogikę szkolną (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem szkoły ogólnokształcącej), pedagogiką zawodo-
wą (traktowaną jako część składową pedagogiki pracy, zwaną też teorią 
kształcenia zawodowego), pedagogikę szkoły wyższej (upowszechnioną 
pod nazwą dydaktyka szkoły wyższej), pedagogikę pracy (przedzawo-
dowej, zawodowej, zakładu pracy), pedagogikę społeczną (w tym opie-
kuńczą), pedagogikę dorosłych (andragogikę), pedagogikę specjalną;

(3) inne dyscypliny pedagogiczne, do których zalicza: pedagogikę 
porównawczą, politykę oświatową, ekonomikę oświaty, organizację 
oświaty i wychowania, pedeutologię; 

(4) dyscypliny naukowe ściśle współdziałające i związane z pedago-
giką, a mianowicie: psychologię wychowawczą, socjologię wychowania, 
cybernetykę pedagogiczną, gerontologię pedagogiczną10.

Autor powyższej koncepcji podziału pedagogiki, którą nazwał kla-
syfikacją nauk pedagogicznych, ograniczył się do czterech kryteriów, 
przy czym bliżej nie wyjaśnia ich istoty. Mają one charakter quasi- 
-kryteriów i nie odpowiadają zasadzie podziału dychotomicznego, 
nie uwzględniają bowiem jego istotności wyrażającej się w cechach 
kontr adyktorycznych. 

S. Kawula podjął próbę ustalenia podstawowych kryteriów klasy-
fikacji nauk pedagogicznych, które tworzą zespół subdyscyplin peda-
gogiki. Autor ten – pomijając dyscypliny współdziałające, pomocnicze 
i podstawowe dla pedagogiki – wyróżnił siedem podstawowych kryte-
riów, według których sklasyfikował współcześnie występujące w ramach 
pedagogiki jej subdyscypliny. Są nimi:

10 Por.: Z. Wiatrowski, Pedagogika pracy w zarysie, Bydgoszcz 1985, s. 13.
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(1) kryterium uwzględniające cele działalności wychowawczej ujmo-
wane w najszerszym ich rozumieniu pozwala wyodrębnić i odróżnić od 
siebie dydaktykę (dydaktyki szczegółowe) i teorię wychowania (szczegó-
łowe teorie wychowania);

(2) kryterium metodologiczne (analiza wszelkich uwarunkowań pro-
cesu wychowania): pedagogika ogólna i pedagogika społeczna;

(3) kryterium instytucjonalne (bardziej dotyczy konkretnej dzia-
łalności praktycznej aniżeli refleksji teoretycznej): pedagogika szkol-
na, pedagogika przedszkolna, pedagogika szkoły wyższej, pedagogika 
wojskowa;

(4) kryterium rozwojowe: pedagogika wieku żłobkowego, pedagogika 
wieku wczesnoszkolnego, pedagogika dzieci i młodzieży, andragogika;

(5) kryterium uwzględniające rodzaj działalności jednostkowej lub 
grupowej: pedagogika obronna, pedagogika rekreacji, pedagogika dzia-
łalności kulturalnej, pedagogika sportu, pedagogika pracy, pedagogika 
czasu wolnego;

(6) kryterium dewiacji i defektów rozwojowych: oligofrenopedago-
gika, tyflopedagogika, pedagogika rewalidacyjna, pedagogika resocjali-
zacyjna, pedagogika penitencjarna;

(7) kryterium problemowe (dotyczy przekrojowego ujęcia zagadnień 
badawczych i praktycznych): polityka oświatowa, kształcenie zawodo-
we, problemy zawodu nauczycielskiego (czyli pedeutologia).

Dodać należy, że autor ten, przyjmując powyższe kryteria, sugeruje, 
iż zaszeregowanie poszczególnych subdyscyplin nie oznacza braku ści-
słych powiązań między nimi11.

Mimo pewnego optymizmu w tworzeniu stale nowych, zwłaszcza 
stosowanych, subdyscyplin w naukach pedagogicznych trzeba przypo-
mnieć słowa B. Suchodolskiego, który powiedział: „Powstaje w ten spo-
sób ogromny wachlarz różnorodnych powiązań stwarzających wrażenie 
wielkiego bogactwa myśli pedagogicznej, ale budzący też zastrzeżenia, 
czy ta wszechobecność pedagogiki wychodzi na dobre tej dyscyplinie”12.

Współczesne nauki pedagogiczne, w przeciwieństwie do klasycz-
nie rozumianej pedagogiki jako nauki o wychowaniu, która w swoich 
początkach była bardziej uznawana za „sztukę wychowania” opartą na 
przypadkowych lub zaplanowanych obserwacjach i doświadczeniach 
przekazywanych z pokolenia na pokolenie, w trakcie swego ustawiczne-

11 Por.: S. Kawula, Rozdroża i szanse wychowania, Olsztyn 1986, s. 46-48.
12 Por.: B. Suchodolski, w: Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1993, s. 542.
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go rozwoju aspirują do wiedzy naukowej poprzez coraz precyzyjniejsze 
dookreślenie przedmiotu poznania i wyprowadzania z niego właściwych 
dla niego problemów badawczych.

Stąd dziś, mówiąc o pedagogice, mamy na myśli nauki pedagogiczne, 
w ramach których można wyodrębnić dwa zespoły subdyscyplin. Pierw-
szy z nich można określić jako zespół subdyscyplin podstawowych (lub 
teoretycznych), drugi zaś – zespół subdyscyplin stosowanych (lub wyspe-
cjalizowanych). Wchodzą one w kanon kształcenia pedagogów, a także 
nauczycieli i wychowawców. Ich podział przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Struktura nauk pedagogicznych 

NAukI PedAgogIcZNe

Subdyscypliny podstawowe Subdyscypliny stosowane

Pedagogika ogólna Pedagogika specjalna

Dydaktyka Andragogika

Teoria wychowania Pedagogika pracy

Pedagogika społeczna Gerontologia pedagogiczna

Pedagogika porównawcza Pedagogika opiekuńcza 

Historia wychowania i oświaty Pedeutologia 

i inne

Źródło: opracowanie własne.

Na ogół poszczególne subdyscypliny nauk pedagogicznych opisuje 
się tak jak poniżej:

Pedagogika ogólna (wraz z metodologią) „zajmuje się podstawa-
mi wychowania, jego strukturą i celami oraz metodologią badań oraz 
filozoficznymi podstawami edukacji, jak również analizą doktryn pe-
dagogicznych. Niekiedy pedagogikę ogólną utożsamia się z pedagogiką 
teoretyczną”13;

dydaktyka, „której przedmiotem badań jest kształcenie ludzi, 
a więc wszelkie nauczanie innych i uczenie się, niezależnie od tego, 
czy odbywa się ono w szkole, poza szkołą czy w codziennych sy-
tuacjach życiowych. (...) Dydaktyka dzieli się na dydaktykę ogól-
ną i szczegółową. Dydaktyka ogólna bada problemy podstawowe, 
a przy tym wspólne dla wszelkiego nauczania i uczenia się, dydak-

13 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 288. Tamże, s. 78-79.
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tyka szczegółowa, zwana też przedmiotową, bada zagadnienia spe-
cyficzne dla jakiegoś szczególnego rodzaju nauczania, dla wybrane-
go przedmiotu nauczania, czy też jakiegoś typu lub szczebla szkoły14;

Teoria wychowania „jest uważana w Polsce za jedną z podstawo-
wych nauk pedagogicznych, która zajmuje się problematyką celów, 
treści, metod i organizacji wychowania moralnego, społecznego, este-
tycznego i fizycznego. Strona pojęciowa i epistemologiczna teorii wy-
chowania wykazuje powinowactwo z psychologią społeczną i socjologią 
wychowania, strona treściowa – głównie z etyką (teoria wychowania 
moralnego i społecznego), estetyką (teoria wychowania estetycznego 
oraz biologią (teoria wychowania fizycznego). (...) Obok teorii wycho-
wania wymienia się również metodykę wychowania...”15;

Pedagogika społeczna zajmuje się „badaniem warunków środowi-
skowych, w jakich przebiegają procesy wychowawczo-opiekuńcze czło-
wieka od jego urodzenia do końca życia; w badaniach tych uwzględ-
nia się przede wszystkim warunki społeczne, kulturowe, przyrodnicze 
i biopsychiczne. Ważnym zakresem zainteresowań pedagogiki społecz-
nej są zagadnienia kompensacji wychowawczej i opiekuńczej, niezbęd-
nej zwłaszcza w takich przypadkach losowych, jak sieroctwo lub złe wa-
runki wychowania w rodzinie”16;

Pedagogika porównawcza „zajmuje się analizą i porównywaniem 
systemów wychowania i oświaty w różnych krajach w powiązaniu z ich 
rozwojem polityczno-ekonomicznym i społeczno-kulturalnym”17;

historia wychowania i oświaty „przedstawia historyczny rozwój 
teorii i praktyki edukacyjnej w danym kraju na tle przemian edukacyj-
nych w świecie. Dwa główne nurty w tej dyscyplinie to historia rozwoju 
i przemian szkolnictwa oraz rozwój poglądów wybitnych pedagogów 
przeszłości...”18.

Dla porządku wskażemy w tym opracowaniu drugi zespół subdyscy-
plin nauk pedagogicznych, który określa się często jako subdyscypliny 
stosowane albo pedagogiki wyspecjalizowane19. Należą do nich między 
innymi:

14 Tamże, s. 78-79.
15 Tamże, s. 401-402.
16 Tamże, s. 289.
17 Tamże, s. 288.
18 Tamże, s. 126.
19 Por.: B. Suchodolski, w: Encyklopedia pedagogiczna, dz. cyt., s. 541.
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Pedagogika specjalna „zajmująca się teorią oraz praktyką kształ-
cenia i wychowania osób z odchyleniami od normy. W zależności od 
rodzaju badanych braków rozwojowych wyróżnia się”20:

• logopedię, której przedmiotem badań „jest mowa dziecka: przeka-
zywanie i odbiór informacji słownych oraz jej strona dźwiękowa. Lo-
gopedia obejmuje następujące działy: fonetykę wraz z problemami 
regulacji oddechu i głosu, rozwój mowy dziecka, percepcję mowy, 
nauczanie mowy głuchych i głuchoniemych, patologię mowy, teorię 
i praktykę żywego słowa21;
• oligofrenopedagogikę zajmującą się „teorią i praktyką wychowa-
nia i kształcenia dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym”22;
• surdopedagogikę zajmującą się „teorią i praktyką wychowania 
i kształcenia dzieci (osób) głuchych”23;
• tyflopedagogikę zajmującą się „teorią i praktyką wycho-
wania i kształcenia dzieci z wadami wzroku, niewidomych 
i niedowidzących”24;
• pedagogikę resocjalizacyjną zajmującą się „zagadnieniami 
kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych niedosto-
sowanych społecznie, a zwłaszcza wykolejonych lub zagrożonych 
wykolejeniem”25;
Andragogika, zwana pedagogiką dorosłych, zajmuje się „badaniem 

zagadnień kształcenia, samokształcenia i wychowania młodzieży pra-
cującej i dorosłych. Praktyczne znaczenie andragogiki wzrasta w miarę 
realizacji założeń kształcenia ustawicznego...”26;

Pedagogika pracy, „której przedmiotem badań jest praca ludzka, 
jej różnorodne uwarunkowania, jej wpływ wychowawczy na jednostkę, 
a więc wpływ automatyzacji produkcji na człowieka, znaczenie pracy 
wytwórczej w kształceniu ogólnym, dostosowanie stanowiska pracy do 
człowieka (→ ergonomia). Przystosowanie pracownika do warunków 
jego pracy itp.”27;

20 Tamże, s. 289.
21 Tamże, s. 214.
22 Tamże, s. 273.
23 Tamże, s. 377.
24 Tamże, s. 414.
25 Tamże, s. 289.
26 W. Okoń, dz. cyt., s. 21.
27 Tamże, s. 288.
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Pedagogika gerontologiczna zajmuje się problemami związanymi 
z najszerzej rozumianą aktywizacją społeczną i edukacją ludzi starzeją-
cych się w środowisku ich życia;

Pedagogika opiekuńcza zajmuje się „problemami opieki nad mło-
dym pokoleniem powierzonym pieczy osób dorosłych, głównie nauczy-
cieli i wychowawców. Przedmiotem badań pedagogiki opiekuńczej jest 
działalność opiekuńcza w instytucjach opieki całkowitej lub częścio-
wej, stowarzyszeniach, związkach i organizacjach skupiających dzieci 
i młodzież”28; 

Pedeutologia, której „przedmiotem są zagadnienia dotyczące na-
uczycieli, jak osobowość nauczyciela, dobór kandydatów do zawo-
du nauczycielskiego, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, ich praca 
zawodowa”29.

Z pewnością zaprezentowany tu zespół szczegółowych subdyscyplin 
pedagogicznych nie wyczerpuje pełnego zestawu różnych innych peda-
gogik wyspecjalizowanych. Można natomiast o nich powiedzieć to, że 
wszystkie one (łącznie z pominiętymi) wyrastają ze wspólnego pnia pe-
dagogiki, jakim jest jej zespół subdyscyplin podstawowych (teoretycz-
nych). Ich bogactwo tkwi w tym, że każda z wyspecjalizowanych peda-
gogik, w zależności od swojej specyfiki, korzysta z różnych innych nauk 
i ich subdyscyplin, które wspierają je w poznawaniu sytuacji, warunków 
i problemów w tej dziedzinie życia, której służą.

Ukazana próba strukturyzacji nauk pedagogicznych wyraźnie nam 
uświadamia, że zajmują się one zagadnieniami należącymi do takich 
kategorii pojęciowych, jak: wychowanie, socjalizacja i edukacja. Każ-
de z tych pojęć posiada swoją treść i zakres, które wskazują ich zło-
żoność jako szczególnych zjawisk społecznych, psychologicznych 
i kulturowych.

Ich pełniejsza penetracja poznawczo-badawcza możliwa jest dzięki 
temu, że pedagogika czy – jak już powiedzieliśmy – nauki pedagogicz-
ne odwołują się do ustaleń innych nauk, które ułatwiają im rozumienie 
i interpretację zjawisk należących do wychowania, socjalizacji i edukacji 
oraz umożliwiają bądź optymalizują prowadzenie ich badań. Związek 
pomiędzy naukami pedagogicznymi a współdziałającymi z nimi ukazu-
je kolejna tabela.

28 Tamże, s. 288.
29 Tamże, s. 289.
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Tabela 3. Nauki współdziałające z naukami pedagogicznymi 

NAukI WSPÓŁdZIAŁAJĄce Z NAukAMI PedAgogIcZNyMI

Nauki filozoficzne Nauki społeczne
Nauki 

przyrodnicze
Nauki techniczne

(1) logika, nauka 
o zasadach myślenia 
i formach dyskursu;

(2) gnoseologia, 
nauka o pozna-
niu, jego źródłach 
i formach;

(3) metodologia, 
nauka badająca 
metody różnych 
rodzajów poznania 
i opisująca metody 
faktycznie stosowa-
ne w badaniach;

(4) prakseologia, 
nauka o spraw-
nym (skutecznym) 
działaniu;

(5) etyka, nauka  
o zasadach moral-
nych;

(6) estetyka, nauka 
traktująca o pięknie 
i o odczuciach, jakie 
w nas wzbudza;

(7) antropologia 
filozoficzna, zajmu-
je się człowiekiem, 
jego miejscem i rolą 
w świecie.

(1) psychologia, 
a zwłaszcza takie jej 
subdyscypliny, jak 
psychologia dziecka, 
psychologia rozwo-
jowa oraz psycholo-
gia wychowawcza, 
coraz częściej nazy-
wana psychologią 
wychowania;

(2) socjologia, czyli 
nauka o zjawiskach 
społecznych, wśród 
nich można wyod-
rębnić takie, które są 
przedmiotem badań 
socjologii wycho-
wania czy socjologii 
edukacji;

(3) ekonomia, 
a w niej ekonomi-
ka oświaty, bada 
związki i zależności 
ekonomiczne wy-
stępujące w obsza-
rze edukacyjnym 
i ich powiązaniach 
z innymi działami 
gospodarczymi.

(1) biologia, nauka 
o życiu, zwłaszcza ta 
jej część, która zaj-
muje się rozwojem 
osobniczym człowie-
ka, dziedzicznością 
i zmiennością jego 
właściwości;

(2) fizjologia, bada 
czynności i funkcje 
organizmu ludz-
kiego, zwłaszcza 
narządów zmysłów 
i mózgu;

(3) higiena, jest  
zespołem wiedzy  
o zachowaniu 
zdrowia.

Obszary wiedzy 
z zakresu technolo-
gii informacyjno- 
-komunikacyjnej, 
zwłaszcza infor-
matyka zajmująca 
się tworzeniem, 
przetwarzaniem 
i wykorzystywaniem 
danych/informacji 
za pomocą urządzeń 
elektronicznych.

Źródło: opracowanie własne.

Złożoność zagadnień, jakimi zajmują się współczesne nauki pedago-
giczne, powoduje to, że stają się one coraz bardziej skomplikowane, zło-
żone, korzystające z pomocy wielu innych nauk, co prowadzi do tego, iż 
same będąc często in statu nascendi, stają się subdyscyplinami niekiedy 
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ściśle wiążącymi się z innymi dziedzinami wiedzy i ich dyscyplinami. 
Pojawiają się między nimi, korzystają z ich ustaleń, wypełniają lub two-
rzą nowe przestrzenie badań. W ten sposób kształtuje się ich obraz, 
który przyjmuje postać niejednorodnej, monolitycznej pedagogiki czy 
nauk pedagogicznych. Uwaga ta prowadzi do wniosku mówiącego, że 
współczesne nauki pedagogiczne w coraz większym stopniu mają wy-
miar interdyscyplinarny oraz multidyscyplinarny30.

Można zatem odnieść wrażenie, że pedagogika ma charakter eklek-
tyczny, a więc tworzy jedną niespójną całość składającą się z różnych 
elementów, używa pojęć niejednoznacznych, łączy różne koncepcje 
i doktryny wywiedzione z odmiennych systemów filozoficznych, do-
tyczy to zwłaszcza antropologii filozoficznej, oraz ma charakter kom-
pilacyjny, gdyż wykorzystuje ustalenia innych nauk i włącza je w obieg 
twierdzeń, które sama głosi. 

Warto w tym miejscu przytoczyć pogląd A. Smołalskiego, który jed-
nak uważa, że „pedagogika w każdej postaci (...) posiada tendencję do-
skonalącą, w tym znaczeniu, że nie zadowala jej każdy aktualny stan 
człowieka i świata, i chciałaby go zmienić. W ogólności tendencja ta 
mogłaby zyskiwać powszechną aprobatę, byłaby zdolna trwać i łączyć 
pedagogów tak długo, dokąd nie będą ulegać jakiejś ideologii. Pedago-
gika jako dobro wspólne może być nim tylko w postaci niestronniczej 
wartości uniwersalnej”31.

3 . kręgi poznawcze nauk pedagogicznych

Dynamiczny rozwój nauk pedagogicznych powoduje, że pewne ob-
szary wiedzy o wychowaniu, socjalizacji i edukacji będą usamodzielniały 
się, a tym samym przekształcą się w kolejne subdyscypliny podstawowe. 
Muszą one jednak spełniać określone kryteria metodologiczne, wśród 
których na pierwszym miejscu należy wymienić takie, jak: określenie 
przedmiotu własnych badań, sformułowanie problemów badawczych, 
wskazanie metod ich rozwiązywania.

30 Por.: A.M. de Tchorzewski, Inter- i multidyscyplinarny charakter współczesnych 
nauk pedagogicznych i ich aplikacyjne konsekwencje, „Rocznik Komisji Nauk Pedago-
gicznych”, 2010, t. 63, s. 69-80. 

31 A. Smołalski, Tezy i hipotezy pedagogiki, Wrocław 2001, s. 18.



313. Kręgi poznawcze nauk pedagogicznych

Na uwagę zasługuje także fakt, że na obecnym etapie rozwoju nauk 
pedagogicznych, których właściwością jest ich interdyscyplinarny cha-
rakter, można dostrzec wyodrębniające się kręgi poznawcze, wśród któ-
rych na uwagę zasługują:

• filozofia wychowania32. Prekursorami pedagogiki byli filozofowie 
starożytni, którzy tworzyli różne wizje i koncepcje człowieka, poszukując 
zarazem istoty i sensu wychowania. Niezliczoną liczbę myślicieli wszyst-
kich epok można nazwać mianem pedagogów. Platon i Arystoteles wska-
zywali na przykład na potrzebę objęcia człowieka systemem wychowania, 
które rozumieli jako wszechstronny i rozległy proces dotyczący całej ludz-
kiej osoby oraz obejmujący całe jej życie. W kolejnych epokach kontynu-
owano myśl dotyczącą ludzkiej istoty, którą wiązano z celami i metodami 
wychowania człowieka. W ten sposób dojrzewały różne doktryny pedago-
giczne będące podstawą dla praktycznej działalności wychowawczej. Re-
fleksja i analiza różnorodnych koncepcji dotyczących człowieka i procesu 
jego wychowania nie może być obca współczesnej pedagogice, bez niej 
bowiem wychowanie stanie się jedynie jałowym zabiegiem opiekuńczym 
nad dorastającymi pokoleniami bądź ich tresurą, gdyż zatraci walor od-
krywania tego, co w istocie jest najważniejsze w istnieniu człowieka. 

• aksjologia pedagogiczna. Jest ona szczególną odmianą ogól-
nej teorii wartości. Aksjologia pedagogiczna zajmuje się wartościami 
wchodzącymi w skład treści procesu wychowania. Stanowi zatem źró-
dło celów wychowania i samowychowania, a ponadto rzutuje na kształ-
towanie się atmosfery wychowawczej, organizację i kierowanie pro-
cesami wychowawczymi, służy procesowi kontroli i oceny rezultatów 
wychowania33. Nie ulega wątpliwości, że cele wychowania konstruuje 
się poprzez odwoływanie się do świata wartości. Wychowanie jest bo-
wiem procesem, w którym wychowujący umożliwia wychowywanemu 
poznanie, rozumienie i kierowanie się w życiu wartościami. W wycho-
waniu chodzi przede wszystkim o wartości intelektualne, moralne, este-
tyczne, religijne i biotyczne34. 

32 Por.: Myśliciele – o wychowaniu, Cz. Kupisiewicz (red.), Warszawa 1996.
33 Por.: W. Cichoń, Wartości – Człowiek – Wychowanie. Zarys problematyki aksjolo-

giczno-wychowawczej, Kraków 1996; A.M. de Tchorzewski (red.), Rola wartości i powin-
ności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli, Bydgoszcz 1994;  
J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1993.

34 Por.: A.M. de Tchorzewski, Świat wartości i powinności nauczyciela w procesach 
edukacyjnych, w: Aksjodeontologiczne aspekty relacji osobowych w procesach edukacyjnych, 
W.M. Wołoszyn (red.), Bydgoszcz 1997.
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• deontologia pedagogiczna. Bada i formułuje zasady postępo-
wania i zachowań moralnych oraz obowiązków i powinności etycznych 
nauczycieli-wychowawców. Ujmuje je w kilka obszarów, które dotyczą 
relacji nauczyciela-wychowawcy względem uczniów-wychowanków, 
nauczycieli-wychowawców względem rodziców uczniów-wychowan-
ków, nauczycieli-wychowawców względem własnej grupy zawodowej 
oraz pedagogów względem środowiska i społeczeństwa, do którego 
przynależą. Szczególną wagę przywiązuje ona do kwestii odpowiedzial-
ności moralnej oraz podejmuje próbę konstruowania kodeksu zawodo-
wego pedagoga-nauczyciela-wychowawcy35. Deontologia pedagogiczna 
jest źródłem uświadamiania nauczycielowi tego, iż pierwszym jego za-
daniem jest kształtowanie siebie samego jako indywidualności i własnej 
podmiotowości. Ukazuje potrzebę pracy nad bezstronną samooceną 
swojej osoby. Wprowadza przeświadczenie, iż u podstaw zawodu na-
uczycielskiego leży szerzenie prawdy i czynienia dobra.

Wymienione kręgi stanowią dopełnienie treści przypisywanych nau-
kom pedagogicznym. Bez refleksji filozoficznej oraz ukierunkowania 
na wiedzę dotyczącą wartości stanowiących o jakości działań pedago-
gicznych trudno zrozumieć istotę faktów, zjawisk i procesów wycho-
wania, socjalizacji i edukacji. Zarówno subdyscypliny podstawowe, jak 
i subdyscypliny stosowane, chociaż w różnej mierze, odwołują się do 
ustaleń filozofii wychowania, aksjologii pedagogicznej oraz deontologii 
pedagogicznej, które wzajemnie się dopełniają i wchodzą w skład wie-
dzy niezbędnej każdemu nauczycielowi-wychowawcy. 

4 . różnorodne obszary badawcze pedagogiki  
i jej zadania badawcze

Nauki pedagogiczne tworzą pewne wyspecjalizowane obszary zain-
teresowań badawczych, a zarazem służą praktyce. Ich celem i zadaniem 
jest usprawnianie pod względem pedagogicznym różnych wymiarów 
i aspektów życia człowieka. Wśród nich ważną rolę odgrywają obszary, 
które wyznaczone są linią rozwoju i form aktywności, począwszy od 

35 Por.: A.M. de Tchorzewski (red.), Problemy etyczno-deontologiczne zawodu na-
uczycielskiego w okresie przemian ustrojowych w Polsce, Bydgoszcz 1993; J. Homple-
wicz, Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1993; K. Szewczyk, Wychować człowieka mądrego. 
Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 1998.
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momentu narodzin aż do chwili śmierci człowieka36. Obszary te ukazu-
je poniższe zestawienie tabelaryczne. 

Tabela 4. Wybrane obszary badań pedagogiki37

oBSZAry BAdAŃ PedAgogIkI

PEDOLOGIA

PEDAGOGIKA 

DZIECI 

pedagogika 
zabawy 

pedagogika 
przedszkolna 

pedagogika 
wczesno-
szkolna

JUWENTO-
LOGIA

PEDAGOGIKA 

MŁODZIEŻY

pedagogika 
szkolna

pedagogika 
szkoły wyższej

pedagogika 
organizacji 
i związków 
młodzieżo-
wych

ANDRAGO-
GIKA

PEDAGOGIKA 

DOROSŁYCH

pedagogika 
kształcenia 
zawodowego

pedagogika 
pracy

pedagogika 
bezrobocia

GERAGOGIKA

PEDAGOGIKA 

STARZENIA SIĘ 

I STAROŚCI

pedagogika 
„uniwersyte-
tu trzeciego 
wieku”

TANATOPE-
DAGOGIKA

PEDAGOGIKA 

UMIERANIA

I ŚMIERCI

pedagogika 
osamotnienia 
i samotności

pedagogika 
cierpienia

pedagogika 
nadziei

PEDAGOGIKA
SPECJALNA

oligofreno-
pedagogika 

tyflopedago-
gika

surdopedago-
gika

pedagogika 
lecznicza

logopedia

resocjalizacja

Przykładowe obszary szczegółowych zainteresowań i badań pedagogiki

Pedagogika rodziny
w odniesieniu do dzieci, młodzieży, dorosłych (rodziców, dziadków)

Pedagogika zdrowia
w aspekcie holistycznym, czyli zdrowia somatycznego, moralnego, duchowego

Pedagogika czasu wolnego
w aspekcie możliwości realizacji wypoczynku i różnych zadań rozwojowych

Pedagogika kultury fizycznej
w odniesieniu do wychowania fizycznego, rekreacji, turystyki, sportu, rehabilitacji

Źródło: opracowanie własne.

36 Por.: A.A. Zych, Przekraczając smugę cienia, Katowice 2009, s. 60. 
37 Zestawienie obszarów badawczych zrekonstruowano w oparciu o analizę litera-

tury pedagogicznej.
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Powyższe zestawienie tabelaryczne wybranych 6 podstawowych ob-
szarów badawczych pedagogiki ukazuje ich złożoność i naturalną kom-
patybilność z innymi obszarami zainteresowań poznawczych pedagogi-
ki, bez uwzględnienia których byłoby one niepełne. 

Omówione obszary badawcze pedagogiki pozwalają określić jej za-
dania. J. Mastalski formułuje je w sposób następujący:

• „wydobycie podstawowych kategorii pedagogicznych ukazują-
cych edukację;

• nakreślenie kategorii pedagogicznych, aby mogły one oceniać 
i odnosić się do zdarzenia wychowania w poszczególnych sytua-
cjach pedagogicznych;

• wyjaśnienie i uzasadnienie kategorii innych dyscyplin pedago-
gicznych;

• kształtowanie osobowości osób odpowiedzialnych za proces 
wy chowania”38. 

Autor ten zwraca uwagę na to, że „zadania stojące przed pedagogiką są 
bardzo złożone i uzależnione od zmieniającej się sytuacji społeczno-poli-
tycznej środowisk wychowujących. Pedagogika to jednak zespół dyscyplin 
pedagogicznych, które mają charakterystyczne dla siebie cele i zadania”39.

5 . geneza – rozwój – struktura teorii wychowania 

Początkom pedagogiki naukowej towarzyszył ścisły związek z filozo-
fią. Świadczy o tym chociażby między innymi jej instytucjonalne po-
wiązanie z uniwersyteckimi wydziałami filozoficznymi.

Pierwsze wykłady z pedagogiki prowadził w Europie od 1776 roku 
Immanuel Kant (1724-1804), filozof niemiecki, profesor uniwersytetu 
w Królewcu, na którym odbył najpierw studia w zakresie teologii i fi-
lozofii, a następnie po jedenastu latach pracy w charakterze nauczyciela 
prywatnego, został profesorem matematyki i logiki, a także przez jakiś 
czas rektorem tejże uczelni. U schyłku swego życia napisał rozprawę pt.: 
Über Pädagogika (1803), w której zawarł główne tezy pedagogiczne, 
a wśród nich założenia mówiące o tym, że: 

(1) pedagogika winna opierać się na idealistycznym pojęciu wycho-
wania jako rozwoju wszystkich naturalnych zadatków człowieka, nie zaś 
na doświadczeniu empirycznym i praktycznym; 

38 Ks. J. Mastalski, Zarys teorii wychowania, Kraków 2002, s. 14-15.
39 Tamże, s. 15.
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(2) w wychowaniu należy kłaść nacisk na stronę moralną człowieka, 
na jego „autonomiczną” wolność, której źródłem są jego wewnętrzne siły.

W latach 1779-1783 Ernst Christian Trapp (1745-1818) był profe-
sorem pedagogiki na Uniwersytecie w Halle. W swojej książce zatytu-
łowanej Versuch einer Pädagogika (Próba pedagogiki) przedstawił teorię 
planu szkolnego oraz poglądy na wychowanie ujęte z punktu widzenia 
niemieckiego filantropizmu.

Wreszcie Johann Friedrich Herbart (1776-1841), który w 1802 roku 
habilitował się z pedagogiki na Uniwersytecie w Getyndze na Wydziale 
Filozoficznym, w 1809 roku objął po I. Kancie katedrę w Królewcu, na 
której prowadził kursowy wykład z pedagogiki oraz seminarium pedago-
giczne dla nauczycieli szkół średnich i wyższych. Był twórcą pierwszego 
naukowego systemu pedagogicznego opartego na etyce i psychologii. Jego 
zdaniem etyka stanowi źródło celów wychowania, psychologia zaś wyzna-
cza metody ich realizacji. Głównym celem wychowania według Herbarta 
jest ukształtowanie moralnego charakteru u uczniów, głównymi zaś środ-
kami prowadzącymi do niego jest karność i nauczanie wychowujące.

Jak widać z powyższego, pedagogika jako nauka nie ma długiej tra-
dycji, a jej rozwojowi towarzyszy od zaledwie ponad 200 lat próba wy-
łaniania z niej subdyscyplin szczegółowych40. Początki pedagogiki nau-
kowej, w odróżnieniu od jej filozoficzno-normatywnego bądź prak-
tycznego charakteru, który kształtuje się już w starożytności, upatry-
wać należy w poglądach Johanna Fridricha Herbarta, który w ramach 
pedagogiki naukowej (a więc takiej, w której odróżnia się poznanie od 
praktyki) wyodrębnił trzy podstawowe działy, stanowiące jej wewnętrz-
ną strukturę. Były to: 

a) pedagogika ogólna, 
b) dydaktyka, 
c) historia wychowania. 
J.F. Herbart pedagogikę ogólną traktował jako ogólną teorię wy-

chowania i nadał jej charakter opisowo-wyjaśniający. W zakres herbar-
towskiej ogólnej teorii wychowania – jak już wspomniano – wchodziły 
zagadnienia dotyczące celów wychowania wyprowadzanych z etyki oraz 
system twierdzeń dotyczący procesu wychowania, w którym wykorzy-
stany został ówczesny dorobek psychologii. W poglądzie Herbarta nale-

40 Por.: A.M. de Tchorzewski, Geneza i rozwój teorii wychowania, w: Nauki pedago-
giczne w Polsce. Tradycje – Współczesność – Przyszłość, red. S. Michalski i R. Ossowski, 
Bydgoszcz 1994, s. 447-464.
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ży upatrywać podstaw tego obszaru wiedzy pedagogicznej, którą określa 
się współcześnie jako subdyscyplinę nauk pedagogicznych powszechnie 
nazywaną teorią wychowania. 

Od początku naukowej refleksji pedagogicznej, zdecydowanie osa-
dzonej w refleksji filozoficznej, można dostrzec zjawisko jej szczególnej 
dyferencjacji z uwagi na postrzeganą złożoność i specyfikę przedmiotu 
analiz i dociekań.

Podział pedagogiki, oparty na podstawach i założeniach naukowe-
go systemu pedagogiki herbartowskiej, jest przykładem dość wczesne-
go w historii tej dyscypliny wyodrębniania się pewnych specyficznych 
obszarów zagadnień dających początek temu, co dzisiaj obejmujemy 
nazwą nauki pedagogiczne, a nawet nauki o wychowaniu.

Już w XIX-wiecznej literaturze pedagogicznej podejmowane są za-
gadnienia dzielące się wyraźnie na dwa obszary: jeden z nich dotyczy 
problemów stricte wychowawczych (np.: celów wychowania, umoral-
niania wychowanków, kształtowania ich dyspozycji osobowościowych, 
zasad i metod wychowania), drugi zaś – dydaktycznych (np.: kształto-
wania umysłu, zasad i metod nauczania, środków kształcenia, organizo-
wania i prowadzenia szkół).

Można też powiedzieć, że pedagogika, którą nazywa się pedagogi-
ką herbartowską, oddziaływała na polską myśl pedagogiczną, o czym 
świadczą liczne prace filozofów, pedagogów i doświadczonych nauczy-
cieli-praktyków. Wielu z nich w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku 
utożsamiało termin pedagogika z teorią wychowania41. I tak na przykład 
Henryk Rowid (1877-1944) stwierdza, że „pedagogika jako teoria wy-
chowania zajmuje się celami, zasadami i środkami wychowawczymi. 
W szczególności zajmuje się dociekaniem genezy i istoty wychowania, 
analizą czynników, celów, zasad i różnych systemów wychowawczych, 
badaniem sposobów i metod wychowania, tudzież oceną ich wartości 
i skuteczności w zastosowaniu praktycznym”42. 

Podobne stanowisko zajmował Zygmunt Mysłakowski (1890-1971). 
Pojmował on pedagogikę (ogólną), której celem było syntetyzowanie 
badań wszelkich aspektów wychowania po to, aby wyodrębnić i opisać 
wszelkie możliwe jego formy, jako teorię wychowania43.

41 Por.: K. Jakubiak, Rozumienie „teorii wychowania” w polskiej myśli pedagogicznej 
XIX i początków XX wieku, w: Z problematyki metodologicznej teorii wychowania, red. 
A.M. de Tchorzewski, Bydgoszcz 1992, s. 10.

42 Cyt. za: K. Jakubiak, dz. cyt., s. 10.
43 Por.: tamże, s. 11.
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Są też wśród polskich badaczy tacy, którzy w omawianym okre-
sie postulują podział pedagogiki na pedagogikę stosowaną (praktycz-
ną) i pedagogikę teoretyczną. Zadaniem pedagogiki praktycznej było 
uchwycenie jej jako sztuki wychowania, czyli umiejętności zastosowa-
nia ustaleń i zaleceń teoretycznych. Natomiast pedagogika teoretyczna 
miała na celu wyjaśnienie pojęcia i istoty samego wychowania, a także 
określenia jego ideału, celów i norm. Stąd niekiedy nazywano ją peda-
gogiką filozoficzną lub normatywną.

Pedagogika filozoficzna, nazywana także przez Sergiusza Hesse-
na (1887-1950) teorią wychowania, była pedagogiką, którą traktował 
on jako filozofię stosowaną. Sergiusz Hessen, Rosjanin żyjący w Pol-
sce i pracujący tu przez piętnaście lat, najpierw jako profesor Wolnej 
Wszechnicy Polskiej, a następnie wykładowca historii pedagogiki Uni-
wersytetu Łódzkiego, uważał, że pedagogika jako teoria wychowania 
bada poszczególne jego zadania, określa cele, które człowiek powinien 
osiągać w procesie wychowania.

Termin teoria wychowania  pojawia się także w pracy polskiego so-
cjologa Floriana Znanieckiego, który stał na stanowisku, że wychowa-
nie należy do działalności społecznej, a zatem jego badaniem może zaj-
mować się tylko socjologia. Stąd jego słynne powiedzenie, iż „teoria 
wychowania jest częścią socjologii, podobnie jak teoria elektryczności 
jest częścią fizyki”44. Co więcej, Znaniecki całą pedagogikę sprowadzał 
do technologii wychowania, czyli zbioru wiedzy praktycznej opartej 
na psychologii i biologii. Tym samym negował jej naukowy charakter, 
całkowicie zaś odrzucał myśl o istnieniu jakiejkolwiek teorii wychowa-
nia traktowanej jako samodzielna dyscyplina lub subdyscyplina wiedzy 
naukowej45.

Konkludując, można stwierdzić, że w momencie narodzin pedagogi-
ki jako w miarę samodzielnej dyscypliny naukowej, najczęściej utożsa-
miano ją z nazwą „teoria wychowania” lub wyodrębniano w jej całości 
pewien obszar, który określano jako dział noszący miano pedagogiki 
teoretycznej. Z pewnością – jak słusznie zauważa K. Jakubiak – nie wy-
różniono w sposób wyraźny teorii wychowania jako samodzielnej dys-
cypliny naukowej lub subdyscypliny pedagogiki. Wyjątek stanowi Jó-
zef Mirski (1882-1943), który w rozprawie zatytułowanej Projekt nauki 

44 F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. I, Warszawa 1928, s. 19-26.
45 Por.: tamże.
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o nauczycielu 46 wyróżnił w ramach pedagogiki: filozofię wychowania, 
naukę o wychowaniu (pedagogika teoretyczna lub pedagologia), sztukę 
i technikę wychowania, a także teorię wychowania47.

Teoria wychowania według tego pedagoga „winna badawczo rozpa-
trywać wychowanie jako działanie, czyli akt wychowawczy. Teoretyk 
wychowania, zmierzając do sformułowania ogólnych zasad (norm) wy-
chowania, miał za zadanie szukać odpowiedzi na pytanie, za pomocą 
jakich środków należy prowadzić działalność wychowawczą. W zamyśle 
autora przedstawionej koncepcji, nauka o wychowaniu badająca istotę 
wychowania jako zjawiska i funkcję życia biologicznego, socjologiczne-
go i kulturalnego, miała stanowić podstawę teorii wychowania, a ta z ko-
lei podstawę sztuki wychowania, jako dziedziny działalności praktycznej 
– technologii wychowania”48.

W poglądach J. Mirskiego można upatrywać początków teorii wy-
chowania jako jednej ze współczesnych subdyscyplin nauk pedagogicz-
nych. I chociaż nie rozwinął on swojej koncepcji teorii wychowania, 
to dał podstawy dla jej późniejszego uprawiania. Do dzisiaj teoria wy-
chowania wykoncypowana przez J. Mirskiego uwzględnia zagadnienia 
celów wychowania opartych między innymi na aksjologii (ta część teo-
rii wychowania nazwana jest przez Mirskiego pedagogiką normatywną) 
oraz metod, środków i organizacji wychowania (ta część to pedagogika 
praktyczna), która odwołuje się do psychologii, socjologii i pedologii49.

Z powyższego wynika, że teoria wychowania nie zaistniała jako wy-
raźnie wyodrębniona subdyscyplina pedagogiki w Polsce do wybuchu 
II wojny światowej, czyli 1939 roku, chociaż znajdujemy pewne próby 
jej usamodzielniania się, czego przykładem są przedstawione poglądy J. 
Mirskiego

Krytyka tzw. „szkoły herbartowskiej”, a zwłaszcza jej formalizm 
i jednostronność w zakresie kształcenia, doprowadziła do powstania na 
przełomie XIX/XX wieku ogólnoeuropejskiego ruchu pedagogicznego 
określanego mianem „idei nowego wychowania”. Ruch ten wyrażał się 
dynamicznym rozwojem różnorodnych kierunków i prądów pedago-
gicznych, a zrodzone w ich ramach szczegółowe refleksje i tendencje do 
badań w dziedzinie wychowania stanowiły źródło tworzenia i powsta-

46 J. Mirski, Projekt nauki o nauczycielu, w: Wychowanie i wychowawca, Warszawa 
1936.

47 Tamże, s. 208-210.
48 K. Jakubiak, dz. cyt., s. 12.
49 J. Mirski, dz. cyt., s. 208-210.
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wania wielopostaciowych teorii wychowania. Trzeba jednak dodać, że 
wyartykułowane w owych kierunkach i prądach kwestie pedagogiczne, 
bardziej dziś aniżeli w okresie ich formułowania nazywane są teoriami 
wychowania. Wydaje się, że ich twórcy, czy też późniejsi reprezentanci, 
kontynuatorzy bądź zwolennicy, cechowali się świadomością modelu 
nauki budowanej według racjonalności klasycznej i stąd, zamiast o ta-
kiej lub innej teorii wychowania, nazywano je pajdocentryzmem, pe-
dagogiką psychologiczno-analityczną, socjologizmem pedagogicznym, 
pedagogiką wartości, pedagogiką przeżyć, pedagogiką kultury czy też 
teorią wychowania państwowego, narodowego bądź obywatelskiego. 
Nie oznacza to, że twórców tych orientacji i koncepcji nie można dzi-
siaj nazywać teoretykami wychowania. 

Przemiany ustrojowo-społeczne i polityczne po II wojnie światowej 
w Polsce spowodowały, iż zaczęto w gronie pedagogów wypracowywać 
nową koncepcję wychowania opartą na podstawach filozofii materializ-
mu historycznego, zwanego marksizmem, pedagogikę zaś dookreślać 
jako socjalistyczną. Początek zmiany w tym względzie przypada na rok 
1948.

W latach wcześniejszych, tj. 1944-1947, kontynuowano myśl peda-
gogiczną z czasów II Rzeczypospolitej, toteż nierzadko utożsamiano pe-
dagogikę z teorią wychowania. Stanowisko takie prezentował Kazimierz 
Sośnicki (1883-1976) w książce Pedagogika ogólna (Inowrocław 1946), 
a także wiele lat później w pracy Istota i cele wychowania (Warszawa 
1964) oraz Józef Pieter (1904-1989), który twierdził, że pedagogika to 
ogólna teoria wychowania50. Uważał on, że „teorię wychowania tworzy 
się nie tyle przez badanie (np. obserwację, eksperyment, statystykę, ana-
lizę źródeł historycznych), lecz drogą rozmów i rozważań myślowych. 
Konkretyzując przedmiot zainteresowania pedagogów, twierdził, że 
ustalają oni swoje pojęcia w sposób dyskusyjny, i na tej podstawie do-
chodzą do teorii wychowania, czyli teoretycznego przedstawiania zasad-
niczych ideałów wychowania, zadań z nich wynikających i do ustalenia 
najbardziej wskazanych środków wychowania, nauczania i organizacji 
oświaty. Ze względu na sposób przeprowadzania rozważań każda teoria 
wychowania zbliżona jest – według Pietera – do teorii filozoficznych”51.

50 Por.: tenże i inni, Elementy nauk pedagogicznych, Katowice 1946.
51 K. Jakubiak, R. Leppert, Geneza i rozwój teorii wychowania w polskiej myśli pe-

dagogicznej, maszynopis, s. 11-12.
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Po roku 1948, pedagodzy nawiązujący do prac okresu międzywojen-
nego takich autorów, jak: W. Spasowski, S. Sempołowska czy S. Rud-
nicki, zaczęli stopniowo odchodzić od wiedzy teoretycznej o wycho-
waniu na rzecz wiedzy technologicznej i związanej z nią bezpośrednio 
działalności praktycznej. Pedagogika stawała się coraz bardziej pedago-
giką na usługach socjalistycznego systemu oświatowego, wypracowując 
w ramach jej wewnętrznej struktury wyodrębnioną subdyscyplinę okre-
śloną mianem „teorii wychowania”. Przykładem takiego stanu rzeczy 
może być praca Bogdana Suchodolskiego U podstaw materialistycznej 
teorii wychowania (Warszawa 1957). 

Z podstawowych założeń materializmu historycznego i dialektyki 
marksistowskiej wyprowadzono podstawowe przesłanki dla tworzącej 
się subdyscypliny pedagogiki zwanej teorią wychowania, które można 
ująć w następujących tezach:
1. wychowanie nie ma charakteru autonomicznego, lecz wypływa 

z potrzeb społecznych i służy rozwojowi społecznemu, a polega na 
jednoczesnym przekształcaniu człowieka i środowiska;

2. głównym zadaniem wychowania jest kształtowanie naukowego 
poglądu na świat, czyli systemu, który da się zweryfikować dany-
mi nauki. Zadanie to stanowi najistotniejszy cel wychowania i jest 
wynikiem dialektycznej jedności nauczania i wychowania, inspi-
rowanego marksistowską filozofią oraz perspektywami społecznej 
rewolucji;

3. człowiek zmienia się w toku aktywności, skąd wyłania się wycho-
wawcze znaczenie pracy oraz konieczność zaangażowania społecz-
nego, które wyraża się w służbie ideologii urzeczywistniającej po-
stęp społeczny oraz przeciwstawianiu się siłom reakcyjnym. Stąd 
wychowanie odbywa się nie tyle drogą indywidualnego oddziały-
wania, co raczej przez kolektyw, który jest głównym przedmiotem 
procesu wychowawczego52.

Z powyższych założeń wynika, że krystalizująca się teoria wychowa-
nia (socjalistycznego) ma charakter instrumentalny i w jakimś stopniu 
przypomina socjologizm pedagogiczny E. Durkheima oraz demokra-
tyzm pedagogiczny J. Deweya. Różnica pomiędzy socjologizmem pe-

52 Por.: K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, Warszawa 1967, s. 214-215; B. Su-
chodolski, Podstawy wychowania socjalistycznego, Warszawa 1967, s. 116-140; W. Po-
mykało, Marksistowska koncepcja wychowania, w: Mała encyklopedia pedagogiczna,  
s. 606-607; A. Lewin, Jednostka i grupa w systemie wychowania kolektywnego, Warsza-
wa 1967.
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dagogicznym i demokratyzmem pedagogicznym a pedagogiką socjali-
styczną polega na tym, że te dwie pierwsze sugerują adaptację człowieka 
do ustroju burżuazyjnego, ta ostatnia zaś ma na celu jego ostateczne 
zniszczenie.

Współtwórcami i kontynuatorami teorii wychowania socjalistyczne-
go w obrębie polskiej pedagogiki po II wojnie światowej byli: wspo-
mniany już B. Suchodolski, W. Szczerba, A. Lewin, K. Kotłowski, 
H. Muszyński, Z. Krzysztoszek, R. Miller, T. Nowacki, M. Krawczyk 
i szereg innych. Dodajmy za S. Wołoszynem, że „pedagogika socjali-
styczna pragnie sformułować poprawną naukowo teorię wychowania 
socjalistycznego w oparciu o prawa rozwoju społecznego wykryte przez 
naukę marksistowsko-leninowską oraz w oparciu o prawa psychologii 
i filozofii”53.

W pedagogice pierwszego dziesięciolecia Polski Ludowej, poza próbą 
konstruowania teorii wychowania, występuje dość powszechne zjawisko 
uprawiania wiedzy o wychowaniu, którego cechą jest pisanie tekstów 
pedagogicznych operujących hasłami nowej ideologii, mającej służyć 
przypodobaniu się decydentom politycznym i oświatowym poprzez in-
doktrynację środowisk edukacyjnych. „W minionym okresie – jak pisze  
W. Okoń – mieliśmy do czynienia przede wszystkim z dwoma wypa-
czeniami, a więc ze sprowadzeniem pedagogiki do roli ideologii albo 
do roli czysto praktycznej. Jeżeli pierwsze wypaczenie polega na zastę-
powaniu sądów pedagogicznych – sądami natury ideologicznej, (...) to 
drugie jest niczym innym, jak odteoretyzowaniem pedagogiki. Kto ob-
serwował dotychczasowy rozwój pedagogiki w Polsce, dojdzie łatwo do 
wniosku, że jej sytuacja społeczna kształtowała się pod przemożnym 
wpływem czynników administracyjnych, które z uporem – godnym 
lepszej sprawy – usiłowały bądź sprowadzić ją do roli ideologii, bądź 
uczynić z niej zbiór przepisów regulujących praktykę”54.

Wyodrębniająca się w ramach nauk pedagogicznych teoria wycho-
wania w pierwszej fazie swoich narodzin tworzy wiedzę technologiczną 
(praktyczną), by służyć realizacji celów ideologicznych na potrzeby ów-
czesnych decydentów politycznych.

53 S. Wołoszyn, Pedagogika jako nauka, w: Zarys pedagogiki, t. I, red. B. Suchodol-
ski i in., Warszawa 1959, s. 21.

54 B. Suchodolski, O warunkach rozwoju polskiej pedagogiki, „Nowa Szkoła”,  
nr 6/1956.
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Przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku otwiera 
nową perspektywę przed teorią wychowania jako subdyscypliną peda-
gogiki. W jej nieograniczonych żadnymi ustaleniami ontologicznymi 
ramach pojawia się nurt poszukiwań o charakterze empiryczno-do-
świadczalnym nad zjawiskami i działalnością określanymi powszechnie 
wychowaniem. Prowadzi to do coraz bardziej uszczegóławianych teorii 
wychowania, do jej wewnętrznego zróżnicowania. W literaturze peda-
gogicznej, zwłaszcza lat 60. i początków 70. spotykamy prace, które 
prezentują nowe konstrukcje myślowe typu: teoria wychowania moral-
nego, teoria wychowania estetycznego, teoria wychowania fizycznego.

Różnicowanie się wewnętrzne teorii wychowania poprzez przedmiot 
materialny, czyli specyficzną problematykę, zachowując wspólny przed-
miot formalny, na który składa się sposób podejścia, metoda poznania 
i język naukowy, prowadzi do ograniczenia się teorii wychowania, która 
dotąd w sposób całościowy traktowała wszelkie zjawiska i działalność 
wychowawczą, stanowiące jej przedmiot badań. Tak było w okresie, kie-
dy pedagogikę rozumiano jako teorię wychowania, a także w czasie, kie-
dy teorię wychowania zideologizowano. Teraz teoria wychowania „roz-
pada” się na takie konstrukcje myślowe, które są bardziej operatywne 
i łatwiejsze do sprawdzenia empirycznego. Dla przykładu można tu wy-
mienić: teorię wychowania patriotycznego, teorię karania i nagradzania 
wychowawczego, teorię wychowania zdrowotnego, teorię wychowania 
seksualnego, teorię wychowania do czasu wolnego, teorię wychowania 
zespołowego oraz wiele innych, które buduje się dla wyjaś nienia jakie-
goś wycinka rzeczywistości, a nie całej możliwej do ogarnięcia rzeczywi-
stości wychowawczej.

Buduje się więc teorie poprzez tworzenie zespołu hipotez, które z ko-
lei poddaje się procesowi weryfikacji w toku badań empirycznych oraz 
w toku analizy zebranego materiału faktograficznego. Można dzisiaj 
stwierdzić, że tendencja ta bardzo wyraźnie ujawniła się w latach 60. 
przyczyniając się do uprawiania teorii wychowania w perspektywie mo-
delu nauki empirycznej.

Wydaje się, że we wspomnianym okresie kształtuje się dość swobod-
ne podejście do określania zakresu treściowego terminu teoria wychowa-
nia. Konstruktorzy bądź współtwórcy tej subdyscypliny nauk pedago-
gicznych najczęściej przez teorię wychowania rozumieją:
(1) zbiór przesłanek teoretycznych odnoszących się do funkcjonowa-

nia rzeczywistych systemów wychowania. Przesłanki te mają postać 
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zdań uzasadniających przyjęty model praktyki pedagogicznej bądź 
zdań będących uogólnionym opisem tego modelu55;

(2) zbiór aksjonormatywnych założeń postulujących pewien wzorzec 
praktyki pedagogicznej. Przykładem tak rozumianej teorii może 
być teoria wychowania socjalistycznego czy chrześcijańska teoria 
wychowania personalistycznego56. Do zakresu tych teorii wychowa-
nia włączono zagadnienia związane z wychowaniem rozumianym 
jako funkcja rozwoju człowieka, którego celem jest równoczesne 
przekształcanie jednostki ludzkiej wraz z otaczającą ją rzeczywi-
stością oraz praca nad osiąganiem własnej doskonałości. Teorie te 
charakteryzują trzy zasadnicze warstwy: ideologiczna, empiryczna 
i prakseologiczna57; 

(3) zbiór sądów, których celem jest integracja, czyli scalanie teoretycz-
nych wyników badań nad wychowaniem prowadzonych przez róż-
ne subdyscypliny nauk pedagogicznych. Przykładem tak rozumia-
nej teorii wychowania jest teoria oddziaływań wychowawczych, 
która bada sposoby i warunki wywoływania zmian w psychice 
człowieka zgodnych z celami sformułowanymi przez aksjologię 
pedagogiczną58; 

(4) zbiór usystematyzowanych sądów pojawiających się na gruncie in-
nych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych (poza pedago-
giką). Przykładem może tu być psychologiczna teoria wychowania. 
Przedmiotem jej badań jest struktura i dynamika procesu wycho-
wania, który jest „dynamicznym, złożonym układem wzajemnie od 
siebie zależnych procesów nadawania i odbioru wpływu (wywiera-
nia wpływu), zachodzących między dwoma jednostkami o zróżni-
cowanych, specyficznych rolach i strukturze, z których jedna jest 
dojrzałym wychowawcą, a druga mniej dojrzałym wychowankiem, 
w celu zrealizowania, w sposób względnie trwały, jakiegoś mniej 
lub bardziej świadomie zamierzonego przez wychowawcę kształtu 
osobowości”59.

55 Por.: H. Muszyński, Teoretyczne podstawy systemu wychowawczego szkoły, Warsza-
wa-Poznań 1972; A. Lewin, O systemie wychowania, Warszawa 1970.

56 Por.: S. Kunowski, Wychowanie do chrześcijańskiego uniwersalizmu, „Zeszyty 
Naukowe KUL” nr 12/1969.

57 H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 1976, s. 10.
58 Por.: K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 

1982.
59 A. Gurycka, Struktura i dynamika procesu wychowawczego, Warszawa 1979, s. 53.
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Ten z konieczności ograniczony przegląd różnorodnych prób okre-
ślających charakter zakresowo-treściowy teorii wychowania uświadamia 
nam wielopostaciowość i wewnętrzne zróżnicowanie teoretycznej myśli 
o wychowaniu we współczesnej pedagogice, co nie przeszkadza w po-
szukiwaniu takich rozwiązań, które pozwoliłyby uznać teorię wychowa-
nia jako jedną z subdyscyplin nauk pedagogicznych.

Proces wyodrębniania się teorii wychowania spośród innych subdy-
scyplin pedagogicznych, a co za tym idzie, w miarę precyzyjne próby 
określania jej treści i zakresu, wiąże się z dość swobodnym rozumie-
niem pojęć użytych w nazwie tej subdyscypliny. Sam termin „teoria 
wychowania” używany jest zarówno w samej pedagogice, jak i poza jej 
obszarem, w co najmniej kilku różnych znaczeniach, które z pewno-
ścią rzutują na rozwój. Sytuacja ta powoduje, że teoria wychowania jako 
subdyscyplina nauk pedagogicznych znajduje się nadal in statu nascen-
di. Wieloznaczność tego terminu zdeterminowana jest również tym, że 
różni jej kontynuatorzy przyjmują różne znaczenia samego pojęcia teo-
ria w aspekcie epistemologicznym, jak i różne znaczenia pojęcia wycho-
wanie w sensie ontologicznym. 

Wychowanie, które jest szczególnym bytem społecznym składają-
cym się na rzeczywistość społeczną, z uwagi na swój wymiar humani-
styczny stanowi odrębną kategorię faktów, stąd przedstawiciele nauk 
społecznych, przyjmując je jako przedmiot badań, szukają jego źródeł, 
przyczyn oraz skutków, a także określają jego podstawowe elementy 
strukturalne, wreszcie konstruują podstawowe modele i wzory. 

Wychowanie – będące podstawową kategorią pojęciową nauk spo-
łecznych i humanistycznych – oznaczało zawsze, tak w praktyce, jak 
i w literaturze pedagogicznej działalność, proces oraz rezultat. Uznanie 
wychowania jako działalności wiąże się z reguły z określoną koncepcją 
światopoglądowo-filozoficzną, będącą zarazem swoistą doktryną pe-
dagogiczną. W tym sensie „wychowanie” należy określić jako „zawsze 
społecznie uznany system działania pokoleń starszych na dorastających, 
celem pokierowania ich wszechstronnym rozwojem dla przygotowania 
według określonego ideału człowieka do przyszłego życia”60. Takie po-
dejście do rozumienia „wychowania” stanowi podstawę tworzenia róż-
norodnych systemów wychowania, w których odzwierciedla się i ustala 
związek pomiędzy ustrojem społeczno-ekonomicznym, jego ideologią 

60 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki chrześcijańskiej, Lublin 1968,  
s. 137. 
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wychowawczą, a więc ideałami, celami, zadaniami stawianymi wycho-
waniu oraz działaniami różnych instytucji oświatowo-pedagogicznych. 
S. Kunowski słusznie zauważa, iż realizacja różnorodnych zadań wycho-
wywania nie jest jednolita, a z uwagi na założenia światopoglądowo- 
-filozoficzne można współcześnie wyodrębnić trzy zasadnicze systemy 
wychowania: chrześcijański – oparty na idei miłości, liberalny – opar-
ty na idei wolności, oraz będący w odwrocie socjalistyczny – oparty 
na idei walki. Każdy z tych systemów tworzy swój własny teoretyczny 
model wychowania człowieka61. Z powyższego można wnioskować, że 
teorie wychowania, formułowane przez myśl pedagogiczną nie są two-
rami autonomicznymi, bowiem u podstaw każdej z nich leżą przesłanki 
filozoficzne, zwłaszcza antropologii filozoficznej, aksjologii i etyki. Teo-
rie wychowania mają także służyć lepszemu rozumieniu skuteczności 
praktycznej działalności pedagogicznej. Stąd nadaje im się właściwości 
przypisywane refleksji intelektualnej oraz instrumentalne. To dlatego 
chętniej, chociaż nie powszechnie, mówimy nie o jednej teorii wycho-
wania, lecz o teoriach wychowania, które przyjmują różne zakresy.

Status teorii wychowania jako subdyscypliny nauk pedagogicznych 
nie uwalnia jej od różnych wpływów bądź to filozofii, zwłaszcza meta-
fizyki czy ontologii, ale także antropologii i metodologii, bądź różnych 
szczegółowych dyscyplin naukowych. Wywołuje to pewien pozorny 
nieporządek, zmuszając zajmujących się teorią wychowania do budo-
wania bardziej przejrzystego jej obrazu. 

Struktura teorii wychowania pokazuje pewien układ i ewentualne 
wzajemne relacje, jakie zachodzą pomiędzy bardziej szczegółowymi ob-
szarami wiedzy o wychowaniu, które pretendują – według niektórych 
pedagogów – do miana bardziej szczegółowych teorii wychowania.

Przyjmujemy założenie mówiące, że teoria wychowania to jedna 
z podstawowych subdyscyplin nauk pedagogicznych, która zajmuje się 
poznawaniem, badaniem, opisywaniem, wyjaśnianiem, interpretowa-
niem tej części rzeczywistości społecznej, która zawsze odnosi się do 
człowieka zanurzonego w rzeczywistości nazywanej wychowaniem. 

Poniżej przedstawiamy zasadnicze elementy wchodzące w skład 
struktury teorii wychowania.

61 Tamże, s. 95.
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Tabela 5. Struktura teorii wychowania

STrukTurA TeorII WychoWANIA
TELEOLOGIA 

WYCHOWANIA

ideał wychowania
cele wychowania
treści/dziedziny wychowania
zadania wychowawcze

PODSTAWY
METODOLOGICZNE

przedmiot badań i poznania
problematyka badawcza
metody badań

TECHNOLOGIA 
WYCHOWANIA

zasady wychowania
formy wychowania
metody wychowania
środki wychowania

Źródło: opracowanie własne.

Teleologia wychowania odwołuje się i korzysta z ustaleń antropolo-
gii filozoficznej, aksjologii, czyli teorii wartości etyki. W jej skład wcho-
dzą następujące elementy:
• ideał wychowania: ideał wychowania jest zawsze pozytywny, słu-

ży podmiotom wychowującym, jest opisem teoretycznym, angażu-
je sferę intelektualną wychowujących, pełni funkcję: osobotwórczą, 
społeczno-kulturową, sensotwórczą i integrująco-koordynującą62;

• cele wychowania: to określenia wskazujące na stan rzeczy bądź ich 
zmiany, ku którym w wychowaniu zmierzamy; celem wychowa-
nia jest postulowana osobowość lub zmiana, która ma się dokonać 
w wychowanku, to pewien zamiar, jaki ma zrealizować rodzic, nau-
czyciel-wychowawca w procesie wychowawczym lub pewien stan-
dard wychowawczy; cele wychowania kreślone są na miarę wycho-
wanka, a więc zindywidualizowane, zrelatywizowane do konkret-
nych warunków egzystencji wychowanka, do jego możliwości oraz 
oczekiwań społeczeństwa63; 

• treści wychowania: podstawą treści wychowania są konkretne dzie-
dziny wychowania: wychowanie intelektualne (prawda), wychowa-
nie moralne (dobro), wychowanie estetyczne (piękno), wychowanie 
fizyczne (życie i zdrowie), wychowanie religijne (wiara), wychowanie 
obywatelskie (społeczeństwo), wychowanie patriotyczne (ojczyzna, 

62 Por.: H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 1976, s. 150 i nast.; ten-
że, Ideał i cele wychowania, Warszawa 1972, s. 24 i nast.; M. Nowak, Teorie i koncepcje 
wychowania, Warszawa 2008, s. 346 i nast. 

63 Por.: H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, dz. cyt., s. 150 i nast.; tenże, Ideał  
i cele wychowania, dz. cyt., s. 18-24; M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania,  
dz. cyt., s. 346; K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, Warszawa 1967, s. 94-97;  
M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003, s. 121-145.
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naród) i inne, które znajdują swój opis w szczegółowych teoriach 
wychowania64; 

• zadania wychowania: to precyzyjne sposoby wyrażania ogólnych 
celów wychowania polegające na operacjonalizacji, czyli opisie za-
chowań podmiotów wychowywanych, jakie mają oni przejawiać po 
ich zrealizowaniu, to zakładany skutek sprawnie kierowanego proce-
su wychowawczego65.

 Technologia wychowania odwołuje się do: socjologii, zwłaszcza so-
cjologii wychowania, socjologii małych grup, psychologii, w tym 
psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej oraz prakseolo-
gii, która jest nauką o sprawnym i skutecznym działaniu. W jej skład 
wchodzą: 

• zasady wychowania: to teoretyczne prawidłowości typu prakseolo-
gicznego występujące w procesie wychowania, nie mają one charak-
teru koniecznego, lecz powinnościowy; zasady wychowania – to dy-
rektywy określające prawidłowości w celu skuteczniejszego kierowa-
nia wychowaniem66;

• formy wychowania: to sytuacje o jednorodnym charakterze peda-
gogicznym, celowo wywoływane i organizowane dla realizacji okre-
ślonego celu, bądź zadania67; 

• metody wychowania: to sposoby postępowania pedagogicznego, 
za pomocą których zmierza się do realizacji określonego zadania, to 
świadoma struktura czynności pedagoga używającego właściwych 
środków, to czynności zmierzające do określonego zadania, to pod-
stawowe sposoby konsekwentnego i skutecznego postępowania zmie-
rzającego do celu, to celowy sposób postępowania pedagogicznego68;

64 Por.: M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 386 i nast.; H. Mu-
szyński, Zarys teorii wychowania, dz. cyt., s. 195 i nast.

65 Por.: M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 328-334.
66 Por.: M. Krawczyk, Zasady wychowania moralnego, Warszawa 1960; M. Nowak, 

Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 350-357; B. Suchodolski, O zasadach wycho-
wania, w: Zarys pedagogiki, t. 2, Warszawa 1958, s. 352-355.

67 Por.: H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, dz. cyt., s. 268-307; M. Nowak, 
Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 454-461. 

68 Por.: H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, dz. cyt., s. 308 i nast.; M. Nowak, 
Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 439 i nast.; E. Piotrowiak, Metody wychowa-
nia, w: Wychowanie w kontekście teoretycznym, red. A.M. de Tchorzewski, Bydgoszcz 
1993, s. 109-121; M. Łobocki, Teoria wychowania, dz. cyt., s. 187-230. 
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• środki wychowania: to wszystko to, co – nie naruszając godności 
wychowanka – może przyczynić się do zrealizowania zadania wycho-
wawczego, a tym samym osiągnąć cel wychowawczy (np.: kara, na-
groda, dialog to środki wychowania), metoda to „droga”, środek to 
element „poruszający” się na tej „drodze”, środki są funkcją metod, 
a metody są funkcją celów69. 
Wyjaśnijmy jeszcze kwestię charakteru trzeciego obszaru teorii wy-

chowania, czyli to, co wiąże się z jej podstawami metodologicznymi. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że każdego, kto wchodzi na grunt 
badawczy, musi cechować dociekliwość poznawcza, którą wyrażają takie 
cechy umysłu, jak logiczne myślenie oraz umiejętność stawiania pytań.

Nie interesuje nas w tym miejscu szczegółowy opis badań ani kon-
kretne czynności badawcze. Idzie tu bardziej o pokazanie istoty poszcze-
gólnych elementów przypisanych metodologii teorii wychowania. Trze-
ba jednak zdać sobie sprawę z tego, że pierwszym zadaniem każdego 
badania naukowego na gruncie teorii wychowania jest uświadomienie 
sobie w pełni tego, co jest przedmiotem jej badań oraz ustalenie prawi-
dłowości jej funkcjonowania jako pewnej całości oraz poszczególnych 
jej elementów. Jako całość teoria wychowania bada wychowanie w jego 
różnych postaciach i odmianach pewnych jego elementów, które decy-
dują o określonej całości teorii wychowania. Metodologia teorii wycho-
wania jest dosyć specyficznym tworem. Dlatego ograniczymy się tu do 
ukazania jej zasadniczych wymiarów. 

Wymiar ontologiczny. Przedmiotem badań teorii wychowania jest 
wychowanie człowieka, który jest bytem psychospołecznym i przy-
należącym do realnego środowiska. Teoria wychowania, przyjmując za 
przedmiot swoich badań wychowanie, musi je zdefiniować i jasno okre-
ślić, co chce uczynić przedmiotem swojego poznania, czyli co chce 
badać w wychowaniu. Określamy zatem jakiś w miarę konkretny aspekt 
przedmiotu badań. Ważne w tym momencie jest krytyczne podejście 
do źródeł oraz krytyczne myślenie, które pomagają badaczowi nakreślić 
właściwą panoramę badawczą, czyli wyznaczą ich obszar poprzez usta-
lenie jasnych granic dla obranego przedmiotu poznania. 

Wymiar epistemologiczny. Teoria wychowania poprzez ciągłą pracę 
analityczno-poznawczą jest uprawniona do formułowania problemów 
badawczych. Aby miały one wartość naukową, muszą spełniać pewne 
kryteria, wśród których jednym z najważniejszych jest posiadanie wie-

69 Por.: K. Sośnicki, Teoria środków wychowania, Warszawa 1973, s. 132; M. No-
wak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 461-468.
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dzy o przedmiocie poznania. Ten, kto takowej nie posiada, nie jest 
przygotowany do poprawnego ich stawiania.

Wymiar prakseologiczny. Rozwiązywanie problemów badawczych 
wiąże się z doborem metod, za pomocą których gromadzi się materiał, 
który po poprawnej analizie pozwala rzetelnie opisać i wyjaśniać badane 
fakty, zdarzenia, procesy pedagogiczne oraz zachodzące w ich przestrze-
ni relacje i zależności. Metody muszą być wiarygodne, trafnie dobrane, 
a ich zastosowanie sprawne i skuteczne. 

Wymiar ewaluacyjny. Na gruncie teorii wychowania można uznać 
za wiarygodne tylko takie sądy i twierdzenia, które trafnie oceniają 
(chociaż z reguły z wysokim stopniem prawdopodobieństwa) badane 
zjawiska i umożliwiają przewidywanie skutków oraz podejmowanie 
decyzji. 

Ważną rolę w badaniach na gruncie teorii wychowania odgrywają 
strategie poznawcze oraz stosowane w ich ramach metody rozwiązy-
wania problemów. Na ogół przyjmuje się, że teoria wychowania z racji 
swej natury odwołuje się do badań ilościowo-jakościowych. 

Badania ilościowe to typowe badania posługujące się metodami 
i technikami oraz narzędziami stosowanymi w naukach empirycznych, 
w których proces badawczy podporządkowany jest założeniom filozofii 
pozytywistycznej oraz wynikających z niej przesłanek, założeń i kryte-
riów. Wynika z nich, że przedmiotem obiektywnego poznania jest re-
alnie istniejąca rzeczywistość, którą badający poznaje za pomocą traf-
nie dobranych metod i narzędzi badawczych wymagających uprzedniej 
standaryzacji. Należą do nich metody sondażowe, w ramach których 
stosuje się obserwację, ankiety i wywiady, oraz metody eksperymental-
ne, które oparte są na kanonach Milla. W oparciu o zgromadzone dane 
na liczebnie dużych próbach reprezentacyjnych poddaje się operacjom 
matematycznym i statystycznym, formułuje się uogólnienia odnoszące 
się do populacji generalnej. 

Badania jakościowe mają charakter refleksji poszukującej. Ich pod-
stawowym celem jest uzyskanie i poszerzenie wiedzy o samym przed-
miocie poznania i jego przyczynach powstania. Nie są one koniecznie 
wolne od badań empirycznych, gdyż badacz może w ich ramach odwo-
ływać się do diagnozowania i analizowania zjawisk w kontekście spo-
łeczno-historycznym, uzyskane zaś dane empiryczne stanowią jedynie 
egzemplifikację ich ustaleń i uogólnień. Badania jakościowe polegają 
bardziej na poznawaniu, opisywaniu i wyjaśnianiu różnorodnych ak-
tów, zdarzeń i procesów mniej uchwytnych wymiernie, czyli będących 
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z reguły „niepoliczalnymi”, niedającymi się zawsze uchwycić przez 
pryz mat statystycznych zależności przyczynowo-skutkowych czy zależ-
ności korelacyjnych. W przeciwieństwie do nich poszukują one bardziej 
zależności funkcjonalnych. Ich podstawę stanowią problemy o właści-
wościach eksploracyjnych. Pozwala to na poznawanie badanej rzeczywi-
stości w sposób bardziej pogłębiony. 

Obie strategie na gruncie teorii wychowania często łączą się, w wy-
niku czego mamy do czynienia z badaniami ilościowo-jakościowymi70. 
W ich ramach stosuje się bardziej szczegółowe badania o różnej pro-
weniencji. Mogą to być na przykład badania dystansowe, eklektyczne, 
fokusowe, historyczno-porównawcze, komparatystyczne, narracyjne, 
niereaktywne i wiele innych71. 

Problematyka dotycząca metodologii badań pedagogicznych stano-
wi odrębne zagadnienie. Tu jedynie ograniczyliśmy się do jej zasygnali-
zowania i pokazania, że jest ona ważna również na gruncie teorii wycho-
wania rozumianej jako jedna z subdyscyplin nauk pedagogicznych. 

70 Na temat badań ilościowych i jakościowych czyt.: W.A. Maszke, Metodologiczne 
podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów 2004.

71 Por.: M. Guzik-Tkacz, A.J. Siegień-Matyjewicz, Leksykon terminów metodolo-
gicznych. Nauki pedagogiczne i pokrewne, Warszawa 2012, s. 29-49.
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PrZedMIoT TeorII 
WychoWANIA





1 . Problem definiowania pojęcia wychowanie 

Pojęciem wychowanie posługujemy się w codziennym języku dla 
określenia czy uzasadnienia działań, zachowań, a nawet postaw peda-
gogicznych. Jest ono także używane jako pewna kategoria naukowa 
stosowana w licznych dziedzinach wiedzy, które rozważają wychowanie 
w kontekście filozofii (filozofia wychowania), psychologii (psychologia 
wychowawcza), socjologii (socjologia wychowania), historii (historia 
wychowania) i wielu innych naukach, które czynią przedmiotem swojej 
refleksji poznawczej takie obszary rzeczywistości społecznej, jak eduka-
cja, oświata czy kultura. Wychowanie jako nazwa ma swoje zastosowanie 
także w językach różnych orientacji ideologicznych, a nawet politycz-
nych. Stąd różnie się je definiuje i wymienia jego rozmaite cechy. 

Wychowanie jako byt społeczny posiada swoje cechy, czyli „właści-
wości”, a więc to, co je wyróżnia od innych bytów społecznych. Te wła-
ściwości mają charakter aktywny, co oznacza, że charakteryzuje je pew-
na siła i możliwości. Dzięki nim możemy orzekać o naturze oraz istocie 
wychowania. Istotę wychowania poznajemy poprzez oddzielenie cech 
wspólnych od cech przypadkowych i zmiennych. Wyodrębnienie cech 
wspólnych prowadzi do powstania pojęcia wychowanie, które ma cha-
rakter abstrakcyjny. Aby je uściślić, tworzymy definicje wychowania, 
dzięki czemu można je odróżnić od innych bytów społecznych. Ten 
zabieg jest dosyć skomplikowany, ale konieczny, gdy mamy na uwadze 
poznanie wychowania jako pewnego obszaru rzeczywistości społecznej. 
Spróbujmy zatem prześledzić drogę budowania definicji wychowania. 

1. Poszukiwanie definicji pojęcia „wychowanie” jako próba znalezienia 
odpowiedzi na pytanie o jego sens 

Wielość różnych określeń, nierzadko pretendujących do miana defi-
nicji wychowania, ukazuje nam niedoskonałość języka, jakim posługują 
się nauki o wychowaniu. Pojęcie wychowanie traktujemy zatem jako 
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niejasne, nieprecyzyjne, objaśniane za pomocą synonimów, a więc da-
lekie od wymogów, jakie stawia logika w procesie definiowania wyra-
żeń i pojęć. Poniżej przytoczone są przykłady różnych podejść i prób 
wyjaśnienia, czym jest wychowanie w rozumieniu niektórych polskich 
znanych pedagogów. Aby uniknąć przypisywania im rang, zastosowano 
alfabetyczny układ ich nazwisk. 

Tabela 6. Różne ujęcia definicyjne wychowania w rozumieniu polskich pedagogów

Antoni Bolesław dobrowolski (1872-
1954), pedagog, geofizyk, podróżnik 
polarny, twórca koncepcji upowszechnie-
nia 10-letniej szkoły ogólnokształcącej; był 
profesorem pedagogiki na Uniwersytecie 
Warszawskim.

„Pielęgnowanie, nauczanie, wpływanie 
razem stanowią to, co nazywamy wycho-
waniem, wychowanie – to zespół trzech 
i tylko trzech, zupełnie różnych, a kardy-
nalnych czynności (...), to niby pojęcie, 
ten ogólnik i wieloznacznik jest taki 
właśnie dlatego, że jest tylko etykietką do 
oznaczenia konglomeratu trzech różnych 
pojęć właściwych”1.

Aleksander kamiński (1903-1978), 
pedagog, historyk i pisarz, współtwórca 
Szarych Szeregów, organizacji harcerskiej 
walczącej w czasie II wojny światowej; 
autor powieści Kamienie na szaniec (1943) 
oraz Zośka i Parasol (1957), profesor peda-
gogiki na Uniwersytecie Łódzkim.

„Wychowanie jest wprowadzaniem wycho-
wanka w świat wartości kultury”2.

Stefan kunowski (1909-1977), pedagog 
zajmujący się metodologią pedagogiki, 
analizą porównawczą systemów edukacji 
chrześcijańskiej, liberalnej i socjalistycznej, 
opracował założenia teoretyczne pedagogi-
ki chrześcijańskiej; profesor na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim.

Wychowanie to „proces samorzutnego roz-
woju w zakresie różnego rodzaju doświad-
czenia nabywanego przez wychowanka”3.

romana Miller (1906-1983), pedagog 
zajmująca się filozoficzną i pedagogiczną 
problematyką wychowania estetycznego, 
ogólną teorią wychowania; profesor Uni-
wersytetu Gdańskiego.

Przez wychowanie rozumie: (1) poszuki-
wanie (poszukiwanie sensu życia), 
(2) interwencję (interwencja w procesy 
socjalizacji), (3) rozwijanie (rozwijanie 
podmiotu), (4) dorastanie (dorastanie do

1 A.B. Dobrowolski, Pisma pedagogiczne, t. II: Nowa dydaktyka, Warszawa 1960, 
s. 32.

2 Por.: A. Kamiński, Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa 1978, s. 86.
3 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 167.
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 zadań), interpretowanie (interpretowanie 
doświadczeń życiowych wychowanka),  
(5) ukierunkowywanie (ukierunkowanie
poglądów na świat), (6) wyjaśnianie 
(wyjaś nienie znaczenia systemu wartości),  
(7) ingerencję (ingerencja w formowanie 
osobowości), (8) kreowanie (przekształca-
nie siebie i swojego otoczenia),  
(9) tworzenie człowieka na miarę naszych 
czasów, czyli przygotowanie, przystosowa-
nie, adaptacja, wieloraka czynność4.

heliodor Muszyński (1931), pedagog 
i psycholog społeczny, zajmujący się 
metodologią pedagogiki, teorią wychowa-
nia moralnego i społecznego, systemem 
i programem wychowania socjalistycznego; 
profesor Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu.

Wychowanie „to wszelkie działania w for-
mie interakcji społecznych, mające na celu 
wywołanie trwałych pożądanych zmian 
w osobowościach ludzi”5. W innym miej-
scu autor ten powiada, że wychowanie to 
„sterowanie procesami socjalizacyjno-en-
kulturacyjnymi oraz uczenie się jednostek 
podporządkowane celom kształtowania 
określonych dyspozycji osobowościo-
wych”6.

Zygmunt Mysłakowski (1890-1971), 
pedagog, zajmował się zagadnieniami 
wychowania na tle rozwoju kultury, życia 
społecznego i państwowego, wychowania 
rodzinnego; był pierwszym kierownikiem 
Katedry Pedagogiki na UJ (1926), rekto-
rem WSP w Krakowie (1950-1956).

„Do wychowania należą te wszystkie pro-
cesy i czynności, dzięki którym osobnik 
niedojrzały zdolny będzie do samodzielne-
go życia”7. 

henryk rowid (1877-1944), pedagog 
i psycholog, współtwórca polskiej kon-
cepcji systemu dydaktyczno-wychowaw-
czego („szkoły twórczej”) oraz kształcenia 
nauczycieli; redaktor „Ruchu Pedagogicz-
nego” i „Chowanny”.

„Wychowanie jest zespołem czynności ak-
tywizujących wychowanka do działania”8. 

4 Por.: R. Miller, Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, Warszawa 1981, s. 114- 
-153.

5 H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 1977, s. 25.
6 H. Muszyński, Wokół definicji wychowania, w: Problemy modernizacji nauczania 

teorii wychowania. Materiały z konferencji w Kazimierzu, 28-30 IV 1986, red. M. Ło-
bocki, Lublin 1988, s. 22.

7 Por.: Z. Mysłakowski, Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, Warszawa 
1965, s. 37.

8 Por.: H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania, Warszawa 1946, s. 110.
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Stanisław ruciński (1935-2014),  
uczeń prof. B. Suchodolskiego; pedagog, 
psycholog, wychowawca i wykładowca; 
profesor, członek Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego.

Wychowanie to „wprowadzanie do życia 
wartościowego”9.

kazimierz Sośnicki (1883-1976), peda-
gog, matematyk; twórca koncepcji teorii 
wychowania państwowego, autor wybitnych 
prac z zakresu dydaktyki; profesor Uni-
wersytetów: Jana Kazimierza we Lwowie 
(1929-1939), Mikołaja Kopernika w To-
runiu (1945-1960) oraz WSP w Gdańsku 
i Uniwersytetu Gdańskiego (1960-1976).

„Wychowanie jest procesem realnym, 
rzeczywistym, głównie jednak procesem 
psychicznym i społecznym (humanistycz-
nym)”10.

ks . Janusz Tarnowski (1919-2007), 
profesor pedagogiki, autor rozpraw w dzie-
dzinie nauk humanistycznych, twórca 
polskiej pedagogiki egzystencjalno-perso-
nalistycznej.

Wychowanie to „całokształt sposobów 
i procesów pomagających istocie ludzkiej 
zwłaszcza przez interakcję urzeczywistniać 
swoje człowieczeństwo”11.

ryszard Wroczyński (1909-1987), 
pedagog, zajmował się problemami 
pedagogiki społecznej, teorią kształcenia 
ustawicznego, historią myśli pedagogicznej 
i historią wychowania fizycznego; profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie.

„Wychowanie jest systemem działań zmie-
rzającym do określonych rezultatów”12. 

Stefan Wołoszyn (1911-2004), pedagog, 
historyk wychowania, zajmujący się me-
todologią nauk pedagogicznych, historią 
myśli pedagogicznej, pedagogiką ogólną, 
porównawczą, pedeutologią, pedagogiką 
sportu i wychowania fizycznego; profesor 
Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie 
(rektor w latach (1960-1971). 

„Wychowanie to całokształt zabiegów, 
całokształt oddziaływań rodziców, wy-
chowawców i środowiska na dorastające 
pokolenie”13. 

9 Por.: S. Ruciński, Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe, Warszawa 
1988.

10 Por.: K. Sośnicki, Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, 
Warszawa 1957, s. 14-15.

11 J. Tarnowski, Pedagogika dialogu, w: Edukacja alternatywna. Dylematy teorii 
i praktyki, red. B. Śliwerski, Kraków 1992, s. 143.

12 Por.: R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1974, s. 11.
13 Por.: S. Wołoszyn, Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku, Kielce 1998.

Źródło: opracowanie własne.
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Przytoczone przykłady różnych prób określania, a nawet definiowa-
nia pojęcia wychowanie prowadzą do następującej konstatacji:

(a) język nauk pedagogicznych nie dysponuje jednoznaczną odpo-
wiedzią na pytanie, czym jest wychowanie;

(b) określenia pojęcia wychowanie są albo zbyt ogólne, albo zbyt wą-
skie (niepełne/niezupełne);

(c) różne podejścia do określenia pojęcia wychowanie wskazują na 
eksponowanie jakiegoś wybranego aspektu, inne zwracają uwagę na 
rangę innego/odmiennego aspektu. 

Z powyższego wynika, że mimo tych trudności ważną rolę odgrywa 
i ma duże znaczenie ustalanie znaczeń podstawowych terminów peda-
gogicznych, nie tylko samego pojęcia wychowanie, ale wszystkich tych, 
które stanowią potencjalną siatkę pojęciową nauk pedagogicznych. 

2. Wychowanie w świetle różnych koncepcji naukowych i praktycznych

Skoro napotykamy na trudności w znalezieniu odpowiedzi na py-
tanie, czym jest wychowanie, to podejmiemy pewien typ czynności 
porządkujących, które polegają na zaprezentowaniu różnych koncep-
cji wychowania. Drogą analizy będziemy próbowali odnaleźć w nich 
treść i zakres znaczeniowy pojęcia wychowanie. M. Łobocki14 proponuje 
wyodrębnić następujące koncepcje wychowania: behawiorystyczne, hu-
manistyczne, psychospołeczne i pedagogiczne.

koncepcje behawiorystyczne. Poszukując znaczenia wychowania 
w tych koncepcjach, dokonuje się ich podziału na: skrajne koncepcje 
behawiorystyczne, umiarkowane koncepcje behawiorystyczne i naiwnie 
optymistyczne koncepcje behawiorystyczne. 

Tabela 7. Wychowanie w koncepcjach behawiorystycznych

14 Por.: M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003, s. 61-91.
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Wychowanie w świetle koncepcji behawiorystycznych
skrajne umiarkowane naiwnie optymistyczne

przedstawiciele koncepcji
J.B. Waston A. Bandura (i in.) m.in. J. Wolpe, B.F. Skiner

założenia
„Wychowanie (...) jest 
jedynie bezpośrednim 
oddziaływaniem wycho-
wawcy na wychowanka, 
polegającym na jawnym 
kierowaniu jego rozwojem, 
nieuwzględnianiu i wręcz 
lekceważeniu przysługują-
cego mu prawa do własnej 
aktywności i samodzielno-
ści. Rozumiane w ten spo-
sób, wychowanie usprawie-
dliwia wszelkie przejawy 
manipulacji i indoktrynacji 
w wywieraniu wpływu na 
dzieci i młodzież” (Łoboc-
ki, 2003, s. 63).

„(...) wychowanie polega 
głównie na manipulacji 
wzmocnieniami (nagrodami 
i karami) w celu sterowania 
zachowaniami wychowan-
ków oraz ich modyfikacji. 
(...) preferuje się wzmoc-
nienia pozytywne, gdyż 
stosowanie kar w procesie 
wychowawczym raczej nie 
eliminuje zachowań niepo-
żądanych, a jedynie je tłumi 
lub zahamowuje na pewien 
czas” (Łobocki, 2003,  
s. 65).

Wychowanie rozumie się 
jako nieograniczone możli-
wości oddziaływań wycho-
wawczych, które nazywa się 
inżynierią behawiorystyczną 
lub technologią zachowa-
nia. „Głównym jej celem 
jest modyfikacja obserwo-
walnych reakcji człowieka. 
Nie jest nim natomiast 
‘zmiana stanów wewnętrz-
nych, takich jak poczucie 
winy, lęk czy siła woli’ 
[J. Kozielecki14]” (Łobocki, 
2003, s. 65).

rezultaty – wychowanie człowieka reaktywnego

Źródło: opracowanie własne.

Wychowanie w koncepcjach behawiorystycznych wyrasta z orien-
tacji biologicznych i zakłada dokładne zaprogramowanie pracy wy-
chowawczej przez wychowawcę, który swoimi działaniami przyczy-
nia się do uprzedmiotowienia wychowanka, a jego zachowania czyni 
aspołecznymi. 

koncepcja humanistyczna . Wychowanie według koncepcji huma-
nistycznej jest przeciwne koncepcjom behawiorystycznym, neguje wy-
chowanie człowieka reaktywnego, odrzuca pesymistyczne podejście do 
wychowania. Stawia ono na rozwój i samorozwój osobowości, który 
dokonuje się poprzez wyzwalanie potencjału tkwiącego w każdym czło-
wieku. Stawia w wychowaniu na osiąganie najwyższego poziomu sa-
moaktualizacji człowieka. Podstawowe kwestie związane z tą koncepcją 
przedstawia poniższe zestawienie ujęte w tabelę informacyjną.
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Tabela 8. Wychowanie w koncepcji humanistycznej

Wychowanie według koncepcji humanistycznej
Przedstawiciele:

A.H. Maslow, C.R. Rogers, F.S. Perls
ogólne założenia teoretyczne:

1. Człowiek jest osobą autonomiczną, niepowtarzalną, zasługującą na szacunek; 
jest aktywnym i samodzielnym podmiotem działania.

2. Człowiek ma prawo i obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za własny rozwój.
3. Człowiek świadomie wyzwala w sobie tkwiące w nim potencjalne możliwości, któ-

re powinny wpływać na jego dojrzałość i kształt osobistego życia (samorealizacja 
i samoaktualizacja).

4. Człowiek jest sterowany głównie przez własny sposób postrzegania siebie (własne 
„ja”) i otoczenia.

5. O wartości człowieka decyduje to, czym (kim) jest obecnie (aktualnie).
cele wychowania, sposoby i warunki ich realizacji

cele: wychować osobę twórczą i zdolną do samoaktualizacji przyczyniającej się do jej 
rozwoju.

Sposoby: wychowanie polega na postępowaniu niedyrektywnym, wychowanie jest
wspomaganiem wychowanków w ich rozwoju.

Warunki: atmosfera pozbawiona lęku, frustracji, stresów, akceptacja i rozumienie em-
patyczne, dążenie do autentyzmu; wychowawcy (rodzice i nauczyciele) wy-
stępują w roli facylitatorów i animatorów procesu wychowania.

Zakładane rezultaty
pozytywne negatywne

Pogłębienie więzi między uczestnikami 
procesu wychowania.

Ważniejsze są warunki, w jakich przebiega 
proces wychowania, aniżeli metody 

i środki wychowawcze.

Nie sprzyja motywacji zorientowanej na 
sukcesy.

Wywołuje poczucie zagrożenia odpowie-
dzialnością za samego siebie.

Źródło: opracowanie własne.

Wychowanie według humanistycznej koncepcji może sprzyjać upo-
wszechnianiu i umacnianiu się wielu wartości naczelnych, a wśród nich 
takich, jak: godność człowieka, tolerancja, wolność, odpowiedzialność, 
sprawiedliwość, demokracja. To one w procesie wychowania winny wy-
pełniać przestrzeń między jego podmiotami. 

koncepcje psychospołeczne . Według tych koncepcji wychowanie na-
leży pojmować jako proces, w którym istotną rolę odgrywają różne uwa-
runkowania społeczne, a wśród nich takie, jak samo społeczeństwo i jakość 
jego życia, jego struktura i działające w nim siły, a także stosunki społeczne 
zachodzące w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi na wszystkich eta-
pach ich rozwoju. Różni autorzy szczegółowych koncepcji psychospołecz-
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nych wychowania podkreślają rolę wrodzonych predyspozycji człowieka 
w procesie wychowania. Poniższa tabela zawiera poglądy dotyczące wycho-
wania najbardziej znanych reprezentantów koncepcji psychospołecznych.

Tabela 9. Psychospołeczne koncepcje wychowania

Psychospołeczne koncepcje wychowania w ujęciu:

H.S. Sullivana E. Fromma i K. Horney

O jakości wychowania decydują bezpośred-
nie lub pośrednie stosunki interpersonalne 
w środowisku.

Wychowanie oparte na kontaktach mię-
dzyludzkich buduje się na uczuciu mi-
łości, która wyraża się szacunkiem i ro-
zumieniem innych oraz okazywaną im 
opiekuńczością. 

Stosunki te tworzą sytuację interpersonalną 
zachodzącą pomiędzy dziećmi i rodzicami, 
rówieśnikami i dorosłymi.

Wychowanie prowadzi człowieka do 
potrzeby zakorzenienia (braterstwa), 
ukształtowania tożsamości (zachowania 
wlanej odrębności), transcendencji (wy-
kraczania poza siebie).

Zażyłość lub jej brak między osobami rzu-
tuje na doraźne postępowanie wychowanka 
oraz na sposób postrzegania innych oraz 
samego siebie. 

Wychowanie to proces uwalniania się 
człowieka od zwierzęcej natury.

Charakter interpersonalny mają także takie 
zjawiska (procesy) psychiczne, jak: spostrzega-
nie, myślenie, zapamiętywanie, marzenia, któ-
re odzwierciedlają kontakty z innymi ludźmi.

Wychowaniem jest wszystko to, co czyni 
człowieka twórczym i wolnym, dzię-
ki jego samoświadomości, rozumowi 
i wyobraźni.

W wychowaniu ważna jest wymiana opinii 
i stanowisk podczas wzajemnego porozu-
miewania się.

Wychowanie to pozostawanie w popraw-
nych społecznie i moralnie kontaktach 
międzyludzkich.

Charakter stosunków międzyludzkich daje 
poczucie bezpieczeństwa. 

Właściwe wychowawczo kontakty mię-
dzyludzkie uwalniają wychowanka od po-
czucia osamotnienia, bezradności i lęku.

Zachowania człowieka są wytworem inte-
rakcji społecznych.

Wychowanie ma miejsce wówczas, gdy 
wychowanek czuje się bezpieczny, jest 
obdarzony miłością, szacunkiem, zaufa-
niem, wyrozumiałością, serdecznością, 
zwłaszcza w środowisku rodzinnym.

uogólnienie

Znaczenie warunków życia społecznego 
w procesie wychowania.

Znaczenie zaspokajania potrzeb psychicz-
nych w procesie wychowania.

Źródło: opracowanie własne. 
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Ukazując użyteczność koncepcji psychospołecznych, M. Łobocki 
stwierdza, że wzajemnie się one uzupełniają. „Żadna z nich nie wyjaś-
nia (...) w pełni szczególnej złożoności procesu wychowania. Każda 
odnosi się bowiem zaledwie do niektórych aspektów i szczególnych 
sytuacji wychowawczych. Nie wydaje się też, iż wszystkie one obej-
mują cały proces wychowania”15. Trudno nie zgodzić się z poglądem 
autora na temat przedstawionych koncepcji wychowania, bowiem 
ich szczegółowa analiza prowadzi do wniosku, że wychowanie należy 
postrzegać w kategoriach bardziej złożonego procesu, niedającego się 
uchwycić w sposób bezpośredni jako pojedynczego aktu, faktu czy 
zdarzenia. Nie oznacza to, że podejście teoretyczne reprezentantów 
różnych dyscyplin, a nawet dziedzin naukowych przybliża nas do ro-
zumienia złożoności pojęcia wychowania oraz przybliża do uchwyce-
nia jego sensu i znaczenia w rozwoju i życiu każdego człowieka. 

koncepcje pedagogiczne. M. Łobocki uważa, że różne pojmowa-
nie wychowania odzwierciedla się w koncepcjach autorskich systemów 
pedagogicznych, które są związane z próbą poszukiwania konkretnych 
sposobów oddziaływań wychowawczych. Nawiązują one w jakimś 
stopniu do koncepcji psychospołecznych i nie są im obce założenia 
koncepcji humanistycznych. Autor ten do najbardziej reprezentatyw-
nych systemów wychowawczych zaliczył koncepcje takich pedagogów, 
jak Janusz Korczak (1878-1942), Aleksander Kamiński (1903-1978), 
Celestyn Freinet (1896-1966), Aleksander S. Neill (1883-1973), św. 
ks. Jan Bosko (1815-1888) i Wasyl A. Suchomliński (1918-1970)16, 
którzy sami byli organizatorami procesów pedagogicznych, z przewa-
gą elementów dydaktycznych bądź wychowawczych, ale zawsze wzglę-
dem siebie dopełniających się. Można odnieść wrażenie, że poglądy 
wymienionych pedagogów, ujęte w sposób syntetyczny, które prezen-
tuje poniższe zestawienie, są do siebie zbliżone, ale warto też dostrzec 
to, co je różni. 

15 M. Łobocki, Teoria wychowania, dz. cyt., s. 77.
16 Tamże, s. 77 i nast.
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Tabela 10. Pedagogiczne koncepcje wychowania

Autor Poglądy
Janusz korczak (wł. Henryk Goldszmit, 
pseud. Stary Doktor), lekarz, pedagog, 
pisarz; organizator i kierownik Domu 
Sierot w Warszawie dla dzieci żydowskich 
oraz sierocińca „Nasz Dom” dla dzieci 
polskich, wykładowca Wolnej Wszechnicy 
Polskiej i Instytutu Pedagogiki Specjalnej, 
kurator sądu dla nieletnich, autor poga-
danek radiowych dla dzieci i dorosłych; 
najbardziej znane prace: Momenty wycho-
wawcze (1919), Jak kochać dziecko, t. 1-2, 
(1920), Pedagogika żartobliwa (1939), 
Dzieła (wszystkie), pod red. A. Lewina.

Określił niezbywalne prawa dziecka.
Przywiązywał wagę do samorządności 
wychowanków (sąd koleżeński, rada sa-
morządowa, sejm dziecięcy).
Podkreślał istotność wzajemnego ocenia-
nia się przez wychowanków (Plebiscyt 
życzliwości i niechęci). 
Redagowanie gazetek przez dzieci trak-
tował jako drogę kształtowania odpowie-
dzialności.
Wprowadził tzw. „zakłady” jako rodzaj 
umowy z samym sobą, które miały przy-
czyniać się do przezwyciężania złych 
skłon ności.

Aleksander kamiński, pedagog, historyk, 
działacz harcerski, pisarz; twórca oryginal-
nej wersji metody wychowania harcerskie-
go (zuchowego) dzieci w wieku 8-11 lat; 
autor książek: Antek Cwaniak – książka 
o zuchach (1932), Książka wodza zuchów 
(1933), Krąg rady (1935), Kamienie na sza-
niec (1943), Zośka i Parasol (1957), Polskie 
związki młodzieży (1963), Samorząd mło-
dzieży jako metoda wychowawcza (1965), 
Czas wolny i jego problematyka społeczno-
wychowawcza (1965) i in.

Opracował harcerską/zuchową metodę 
pracy wychowawczej, której elementami 
były: zabawy dydaktyczne, zajęcia w gru-
pach, lista nabywanych umiejętności 
przez uczniów. 
Przywiązywał wagę do atmosfery wycho-
wawczej, która winna opierać się na życz-
liwości.
Podstawą wychowania jest uporządkowa-
ny system wartości (dzielność, altruizm, 
odpowiedzialność, przyjaźń, braterstwo, 
panowanie nad sobą, sprawiedliwość).

celestyn Freinet, pedagog francuski, 
twórca doświadczalnej szkoły, bez przed-
miotów nauczania, które zastąpiły treści 
dotyczące środowiska opisywane przez 
dzieci i drukowane w gazetce szkolnej. 
Zainicjowane przez Freineta reformy 
nazwano „szkołą nowoczesną” (Ecole mo-
dern). Idea tego ruchu szybko się rozprze-
strzeniła (30 tysięcy nauczycieli przystąpi-
ło do niego w samej Francji) w ponad 40 
krajach. W Polsce także spotkać można 
szkoły, w których klasy pracują zgodnie 
z koncepcją C. Freineta.

Twórca „naturalnych metod pedagogicz-
nych” odwołujących się do doświadczenia 
wychowanka, jego swobodnej ekspresji 
(wyrażania siebie), samorządowego opra-
cowywania i oceniania tygodniowych 
planów pracy ucznia, gromadzenia różno-
rodnych środków służących uczeniu się.
Do naturalnych metod zaliczał: opraco-
wywanie swobodnych tekstów, sporządza-
nie gazetek szkolnych, prowadzenie kore-
spondencji międzyszkolnej, pisanie kroni-
ki szkolnej i osobistej, swobodna ekspresja 
w dziedzinie plastyki i muzyki.
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Autor Poglądy
Aleksander S . Neill, pedagog angielski, 
współzałożyciel szkoły eksperymentalnej 
k. Drezna w 1921 roku i szkoły interna-
towej w hrabstwie Suffolk w 1924 roku; 
twórca systemu bezrepresyjnego wychowa-
nia („rób, co ci się podoba”) wolnego od 
sugestii etycznych i religijnych.

Założenie: dziecko jest z natury dobre 
i ma prawo do szczęścia. Dlatego należy 
dać mu szeroki zakres swobód, dzięki któ-
rym uczy się odpowiedzialności, nabiera 
poczucia niezależności i kształtuje własną 
tożsamość.
Przywiązywał wagę do samorządności 
uczniów, którzy sami podejmowali decyzje 
we wszystkich sprawach życia szkolnego 
i internatowego.

ks . Jan Bosko, włoski duchowny, zało-
życiel Zgromadzenia Salezjanów i Salezja-
nek, opracował system wychowawczy dla 
młodzieży zaniedbanej moralnie, twórca
zakładu wychowawczego Oratorium Świę-
tego Franciszka Salezego w Turynie. Jego 
program wychowawczy realizowany był 
w bursach dla młodzieży rzemieślniczej 
i w gimnazjum ogólnokształcącym.

System wychowawczy ma charakter pre-
wencyjny (zapobiegawczy) i opiera się na 
trzech filarach: miłość, rozum, religia. 
Wychowanie ma zmierzać do wielostron-
nego rozwoju młodzieży, jako uczciwych 
obywateli i dobrych chrześcijan.
Ważną rolę odgrywa środowisko wycho-
wawcze, którego cechą jest „rodzinna 
atmosfera”.

Wasyl Suchomliński, pedagog ukraiński, 
stworzył własny system wychowawczy, 
który realizował w Pawłyszu, w 10-letniej 
szkole średniej, której był dyrektorem 
przez 23 lata. System wychowawczy oparł 
na miłości do dzieci, tworzeniu warun-
ków dla ich wszechstronnego rozwoju 
sił i możliwości twórczych, łączył pracę 
z nauką i zabawą, przywiązywał wagę do 
indywidualnych zainteresowań i uzdol-
nień uczniów. Nauczanie odbywało się 
w zbudowanych przez młodzież pawilo-
nach szkolnych, które stwarzały możliwość 
kontaktu ze środowiskiem. Napisał wiele 
prac pedagogicznych (m.in. Oddaję serce 
dzieciom, 1968).

Wychowanie ma opierać się na kontaktach 
z przyrodą i koncentrowaniu się na kwe-
stiach moralnych. 
Obserwacja przyrody ma uczyć myśle-
nia poprzez stawianie pytań i szukanie 
odpowiedzi. Przyroda jest „szkołą pracy 
umysłowej”.
Wychowanie buduje się na bezinteresow-
nej dobroci, co kształtuje człowieczeństwo 
w każdej jednostce. Dobroć ma być źró-
dłem zadowolenia i szczęścia, a nie ocze-
kiwań wdzięczności od innych. Uczniom 
należy okazywać szacunek i wyrozumia-
łość, tworzyć atmosferę serdeczności. 
To one są podstawą właściwego procesu 
wychowania.

Autorzy innych koncepcji pedagogicznych

Fryderyk W. Foerster, Antoni S. Makarenko, Maria Montessori, Józef Babicki, 
Kazimierz Jeżewski, ks. Bronisław Markiewicz

Źródło: opracowanie własne. 
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Przedstawione poglądy pedagogów na wychowanie odwołują się do 
ich doświadczeń osobistych, mających swoje źródło w konkretnych 
działaniach dydaktyczno-wychowawczych, dlatego są tak ważne w po-
szukiwaniu istoty i sensu tego pojęcia. Przedstawione koncepcje peda-
gogiczne ukazują, jak ważne jest ich weryfikowanie w praktyce wycho-
wawczej, dzięki czemu stają się one bardziej weryfikowalne, a co zatem 
idzie nie noszą znamion „przeteoretyzowania”. 

3. Czym jest wychowanie?

Pytanie to stawiali sobie zarówno filozofowie, jak i pedagodzy od naj-
dawniejszych czasów. Różnie je określali, różne konstruowali definicje, 
które eksponowały różne „elementy”, w jakimś stopniu niepowtarzalne, 
niewspółmiernie złożone, niełatwe do odczytania17. Pytanie o wychowa-
nie „jest pytaniem o istotę wychowania, o to, co ono w rzeczywistości 
znaczy. Jakie są JEGO (tego CZEGOŚ, co nazywamy wychowaniem) 
desygnaty, odpowiedniki jednostkowe w rzeczywistości. Co one sobą re-
prezentują, jakie związki i zależności zachodzą między nimi, jakie treści 
wyrażają i jak one odbijają się w świadomości ludzkiej. Które z nich są 
pierwotne, a które wtórne, mniej lub bardziej znaczące”18.

Najczęściej wychowanie pojmuje się jako:
•	 Czynność/czynności wychowującego, które poprzez jego celowe 

działania, oddziaływania wpływają na wychowywanego;
•	 Proces, który zmierza/dąży za pomocą właściwych metod i środ-

ków do określonych i celowych zmian w osobowości człowie-
ka, które przyczyniają się do jego wielostronnego i pożądanego 
rozwoju;

•	 Wynik, czyli rezultat czynności i efekt procesu, który odzwiercie-
dla się w oczekiwanych/pożądanych/akceptowanych przez społe-
czeństwo zachowaniach i postawach wychowywanego. 

Takie podejście do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czym jest 
wychowanie? rodzi wiele następnych pytań:

Wychowanie	jako	czynność: Jakiego rodzaju? Czym się charaktery-
zuje? Do czego zmierza?

17 J. Filek, Pytanie o istotę wychowania. Wprowadzenie, „Studia Filozoficzne” 
4/1984.

18 Por.: R. Segit, W poszukiwaniu istoty wychowania – studia nad literaturą przed-
miotu, w: Rozmowy o wychowaniu. Kontrowersje, spory, dyskusje, red. J. Rutkowiak, 
Gdańsk 1992, s. 25-46.
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Wychowanie jako proces: W czym przebiega? Czego dotyczy? Co 
wywołuje? Jaką postać przybiera?

Wychowanie jako wynik: W czym się przejawia? Jak się uze wnętrznia?19

4. Definicja jako narzędzie logiczno-metodologiczne wyjaśniające,  
czym jest wychowanie

Czy każdy napotkany w literaturze termin wychowanie spełnia wy-
mogi definicji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw przy-
jąć jakąś koncepcję samej definicji. Czym więc ona jest? K. Ajdukiewicz 
powiada, że „definicja jakiegoś wyrazu polega na podaniu równoznacz-
nika definiowanego wyrazu lub typowego kontekstu, w którym wy-
raz ten z reguły bywa używany”20. Według tego autora każda definicja 
składa się z tzw. spójnika definicyjnego „jest to”, „to tyle co” itp. oraz 
z dwóch połączonych tym spójnikiem członów. Jeden człon zawiera 
w sobie wyraz definiowany, który nazywa się członem definiowanym 
(definiendum), drugi człon jest zaś od wyrazu definiowanego wolny 
i nazywa się członem definiującym (definiens). Logika oraz metodolo-
gia nauki podają różne typy definicji21.

Tabela 11. Typy definicji

 Typy definicji 

definicje wyraźne definicje 
kontekstowe definicje pełne definicje cząstkowe

Źródło: opracowanie własne. 

Wśród nich szczególne miejsce zajmują definicje klasyczne (wyraź-
ne, na przykład: „mikron jest to tysięczna część milimetra”, i kontek-
stowe, na przykład: „azymut kierunku a jest to kąt, jaki kierunek a two-
rzy z kierunkiem północnym”), definicje pełne, na przykład: „student 
jest to słuchacz uczelni wyższej”, i cząstkowe, na przykład: „jeżeli ktoś 
kształci się w zakresie pedagogiki w uczelni wyższej, to jest studentem”.

19 Tamże.
20 K. Ajdukiewcz, Zarys logiki, Warszawa 1959, s. 30.
21 Por.: K. Ajdukiewicz, Zarys logiki, dz. cyt.; T. Pawłowski, Tworzenie pojęć w nau-

kach humanistycznych, Warszawa 1986.
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Warunkami poprawności definicji wyrazów jest to:
1’ aby człon definiujący (definiens) był zrozumiały (błąd ignotum per 

ignotum);
2’ aby człon definiujący (definiens) nie zawierał sam wyrazu definio-

wanego (definiendum) (błąd „błędnego koła”, czyli błąd idem per idem);
3’ aby człon definiujący nie był nadrzędny względem członu definio-

wanego (definicja za szeroka);
4’ aby człon definiujący nie był podrzędny względem członu defi-

niowanego (definicja za wąska).
W naukach humanistycznych i społecznych, ale nie tylko, najczęściej 

konstruuje się definicje o charakterze sprawozdawczym, projektującym 
oraz regulującym i perswazyjnym. Wynika to z faktu, że nauki te posłu-
gują się wyrazami, pojęciami i twierdzeniami stosowanymi na gruncie 
innych nauk oraz językiem potocznym, czyli codziennym, takim jakim 
ludzie komunikują się między sobą. Taka sytuacja ma miejsce w języku 
nauk pedagogicznych. Konstruowanie definicji pojęć o różnym charak-
terze i ich stosowanie w tych naukach ma przyczynić się do uporządko-
wania ich znaczeń poprzez ustalanie ich treści i nadawanie im zakresów 
znaczeniowych. Jest to próba unaukowienia języka i budowania siatki 
pojęciowej niezbędnej do uprawiania badań zarówno teoretycznych, 
jak i empirycznych. Poniżej przedstawiamy charakterystykę możliwych 
sposobów konstruowania definicji.

Tabela 12. Rodzaje definicji

rodzaje definicji

sprawozdawcza projektująca regulująca perswazyjna

zmierza do uchwy-
cenia zastanego  
sensu wyrażenia W

nadaje wyrażeniu 
W nowe znaczenie, 
nie krępując się 
jego znaczeniem 
zastanym

dostosowuje się do 
znaczenia zastanego 
wyrażenia W, rów-
nocześnie je częścio-
wo zmienia

ukazuje wyrażenie 
W za pomocą języ-
ka emocjonalnego, 
ekspresyjnego, bądź 
oceniającego 

Źródło: opracowanie własne. 

W rodzimej literaturze pedagogicznej próbuje się definiować po-
jęcie wychowanie przez świadome lub nieświadome ograniczanie tre-
ści i zakresu jego znaczenia, co pozwala niedoskonałą wiedzę potocz-
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ną o wychowaniu przekształcać w wiedzę zbliżoną do naukowej. Przy-
czyną obiektywnych trudności konstruowania definicji wychowania 
jest nieostrość zakresu oraz nieokreśloność i chwiejność, a także wie-
loznaczność tego pojęcia z uwagi na jego powszechne występowanie 
w języku potocznym. Na trudność tę napotykają zwłaszcza ci wszyscy, 
którzy wychowanie czynią przedmiotem analizy teoretycznej i badań 
empirycznych. 

5. Wielość definicji wychowania 

Nauki pedagogiczne nie dysponują jedną uniwersalną definicją 
wychowania. Pojęcie to jest różnie definiowane. Francuski pedagog  
G. Mialaret twierdzi, że „aż roi się od różnych definicji (...), przy czym – 
jak słusznie zauważa – jedna przeczy drugiej, jedna kładzie nacisk tylko 
na pewien aspekt, uznając go za ważny, podczas gdy inna uważa go za 
mało istotny”22. Owa różnorodność definicji wychowania wynika naj-
częściej z określonej orientacji światopoglądowo-filozoficznej i koncep-
cji teoretycznej, do której odwołują się konkretni autorzy. W literaturze 
nauk humanistycznych i społecznych spotkać można definicje wycho-
wania, które buduje się w oparciu o konkretną dyscyplinę naukową. 
Mamy zatem definicje wychowania formułowane na użytek historii, 
psychologii, socjologii czy pedagogiki. 

Wielość i różnorodność definicji wychowania pozwala na podjęcie 
próby ich klasyfikacji, która jest narzędziem logiczno-metodologicz-
nym pozwalającym na porządkowanie wiedzy w procesie jej poznawa-
nia według określonych kryteriów.

M. Łobocki analizuje dwie koncepcje klasyfikacji definicji wychowa-
nia, których autorami są Stefan Kunowski i Katarzyna Olbrycht23. Ich 
zestawienie ukazuje poniższa tabela. 

22 G. Mialaret, Wprowadzenie do pedagogiki, Warszawa 1968, s. 13.
23 M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003, s. 34-35.
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Tabela 13. Klasyfikacja definicji wychowanie

 koncepcja klasyfikacji definicji wychowania
wg Stefana Kunowskiego wg Katarzyny Olbrycht

kryterium
ze względu na dominujące w wychowa-
niu cechy („elementy”)

ze względu na stopień oraz charak-
ter intencjonalności objętych nim 
oddziaływań

definicje prakseologiczne: wychowanie 
jest równoznaczne z oddziaływaniem wy-
chowawców na wychowanków, czyli z ich 
„urabianiem”

wychowanie to „kształtowanie tzw. cech 
kierunkowych”

definicje ewolucyjne: wychowanie to pro-
ces samorzutnego rozwoju wychowanka, 
w tym szczególnie w wyniku nabywanego 
przez niego doświadczenia

wychowanie to „świadome, celowe kształ-
towanie osobowości wychowanka zgodnie 
z przyjętym ideałem”

definicje sytuacyjne, które doceniają uwa-
runkowania środowiskowe wychowania, 
łącznie z tzw. sytuacjami wychowawczymi

wychowanie to „świadome i celowe wywie-
ranie wpływu na drugiego człowieka”

definicje adaptacyjne, które podkreślają 
mniej lub bardziej wymierne efekty wy-
chowania, których wyraźnym przejawem 
jest przystosowanie wychowanka do słusz-
nych wymagań i oczekiwań społecznych

wychowanie to „oddziaływanie na człowie-
ka łącznie z socjalizacją i inkulturacją”

Źródło: opracowanie własne. 

Z powyższego wynika, że nauki pedagogiczne nie dysponują jedną 
uniwersalną definicją „wychowania”. Wspomniany autor, M. Łobocki, 
stwierdza, że w literaturze spotykamy wiele uproszczonych rozumień 
wychowania. „Określają one wychowanie jako:

•	celowe sterowanie procesem uczenia się;
•	oddziaływanie na wszechstronny rozwój osobowości;
•	działanie wywierające na człowieka określone wpływy;
•	zjawiska przenikające całe życie społeczne;
• 	dorastanie do zadań; 
• 	kierowanie rozwojem itp.”24. 
Przedstawiona próba konstruowania definicji i wyjaśnień pojęcia 

wychowania skłania do dalszego poszukiwania różnych możliwych jego 
znaczeń. 

24 Tenże, s. 34. Autor wymienia twórców tych określeń: R. Millera, H. Muszyń-
skiego,K. Olbrychta.
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2 . Bliskoznaczność	pojęć	wychowanie –  
socjalizacja – edukacja

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, we współczesnej literaturze peda-
gogicznej najczęściej przyjmuje się, że wychowanie jest

– czynnością (urabianiem jednostki, świadomym oddziaływaniem, 
działalnością);

– procesem (intencjonalnym kształtowaniem osobowości drugiego 
człowieka, współdziałaniem dwóch podmiotów, wpływem otoczenia, 
wspomaganiem człowieka w rozwój);

– rezultatem (wrastaniem jednostki w grupę, wrastaniem w świado-
mość społeczną gatunku).

W wyniku pogłębionej analizy, polegającej na nadaniu każdemu 
z wymienionych określeń właściwych dla niego treści i zakresu, można 
dojść do pewnego przeświadczenia, które pozwala rozumieć w najszer-
szym znaczeniu: 

I . WychoWANIe JAKO ByT PSychoSPoŁecZNy, będą-
cy wytworem osób, którego właściwością jest zachodząca między nimi 
relacja, w ramach której podmioty wychowujące, kierując się zawsze 
powszechnie uznanym dobrem, umożliwiają podmiotom wychowywa-
nym osiąganie kolejnych etapów dojrzałości, wyrażające się dochodze-
niem do własnej tożsamości25. 

W świetle tej definicji w wychowaniu można upatrywać pewnych 
cech konstytutywnych, czyli takich, które warunkują jego zaistnienie. 
Oto one:

A k o m o d a c j a  – odzwierciedla się w przystosowaniu podmiotu 
wychowywanego bądź podmiotów wychowywanych do zastanych wa-
runków i wymagań społecznych. Jej istotą jest akceptowanie i zarazem 
„otwieranie się” na rzeczywistość, w której funkcjonują. Wychowawcze 
działania społeczne przyczyniają się więc w tym przypadku do przyjęcia 
przez jednostkę za własne: rodziny, najbliższego środowiska społecznego 

25 A.M. de Tchorzewski, Teoria wychowania. W poszukiwaniu nowego paradygma-
tu, w: Współczesne konteksty wychowania, red. A.M. de Tchorzewski, Bydgoszcz 2002, 
s. 30 i nast.
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[wieś, osiedle, miasto], zakładu pracy, środowiska zawodowego itp., 
które stanowią źródło informacji o wartościach i celach życiowych.

A p r o k s y m a c j a  – polega na uświadamianiu podmiotom wycho-
wywanym ich możliwości w zakresie różnych form zachowań wynika-
jących z treści przyjętych wartości i celów życiowych, które przyjmują 
postać powinności, jakie wynikają dla każdego człowieka z faktu, że 
przynależy on do określonej społeczności. To przyjęcie zadań indywi-
dualnych, jak i grupowych, które rzutują na kształtowanie się planów 
osobistych każdej jednostki, jak i większych zbiorowości.

I n d o k t r y n a c j a  – jako cecha konstytutywna wychowania ro-
zumianego w najszerszym zakresie, sprowadza się do systematycznego 
i zorganizowanego wpływu na przekonania i poglądy, czyli kształtowania 
świadomości podmiotu wychowywanego bądź grup, których źródłem są 
idee formułowane przez określoną orientację światopoglądowo-filozo-
ficzną reprezentowaną przez różne wspólnoty społeczne, jak: rodzina, na-
ród, państwo, Kościół, organizacje, związki, stowarzyszenia itp.

Wychowanie bywa niekiedy utożsamiane z pojęciem socjalizacja i edu-
kacja. Są to terminy bliskoznaczne, które oznaczają pewne wyodrębnio-
ne obszary życia społecznego, będące bytami, które przyjmują postać 
faktów, zdarzeń i procesów, w których uczestniczą wchodzące z sobą 
w określone relacje podmioty: rodzice-dzieci, nauczyciele-uczniowie, 
wychowawcy-wychowankowie, opiekunowie-podopieczni, przełożeni-
podwładni itp. 

Zależność a zarazem bliskoznaczność zachodzącą pomiędzy tymi po-
jęciami można zobrazować za pomocą tzw. Kół Eulera. 

Ryc. 1. Relacja pomiędzy pojęciami wychowanie a socjalizacja i edukacja

socjalizacja edukacjaWYCHOWANIE

Źródło: opracowanie własne. 
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II . SocJALIZAcJA to: wpływ otoczenia, środowiska, instytucji; na-
bywanie elementarnych form zachowania społecznie pożądanego przez 
doświadczenia życiowe; spontaniczny proces przystosowania społeczne-
go; proces wrastania jednostki w grupę; proces wrastania w świadomość 
społeczną gatunku; związek struktur społecznych, norm społecznych 
i cech osobowości; wchodzenie w kulturę:
• akulturacja – proces przyswajania obcej kultury przez przedstawicie-

li innego, mniej dynamicznego kręgu kultury, bądź proces asymila-
cji lub stopienia się różnych kultur. Procesy akulturacji rzadko mają 
przebieg bezkonfliktowy; na ogół dochodzą w nich do głosu liczne 
trudności, związane głównie ze sprawami języka, religii, obyczajów 
i kultury życia codziennego;

• enkulturacja – naturalny proces ponadpokoleniowego, świadomego 
i nieświadomego nabywania kompetencji kulturowych, tworzących 
system wartości danej grupy społecznej, przez uczestnictwo w danej 
kulturze;

• inkulturacja – proces jednostkowego (rzadziej małej grupy) wchodze-
nia i wprowadzania w kulturę społeczności i społeczeństwa; to proces 
całożyciowy, dynamiczny pozwalający człowiekowi na coraz lepsze 
i pełniejsze rozumienie świata społecznego, w którym się znajduje; to 
proces „zanurzania” się jednostki w kulturę, która jest nagromadze-
niem wytworów myślowych wraz z rezultatami w wytworach mate-
rialnych; inkulturacja polega na zinternalizowaniu dorobku kultury, 
co sprzyja kształtowaniu się samoświadomości człowieka. 

Dzięki socjalizacji i jej podstawowym formom każdy człowiek kształ-
tuje własną osobowość społeczną, nabywa społecznej dojrzałości oraz 
kompetencji społecznych. 

Socjalizacja bywa rozumiana także w następujących znaczeniach:
• SOCJALIZACJA to ogół zmian zachodzących w jednostce pod 

wpływem oddziaływań społecznych, umożliwiających jej stop-
niowe stawanie się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa;

• SOCJALIZACJA to ogół działań ze strony społeczeństwa, zwłasz-
cza rodziny, szkoły i środowiska społecznego, zmierzających do 
uczynienia z jednostki istoty społecznej, tj. umożliwienia jej 
zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów wartości i osią-
gnięcia takiego rozwoju, aby mogła stać się pełnowartościowym 
członkiem społeczeństwa;

• SOCJALIZACJA to koordynowanie jednostkowych i zbiorowych 
działań społecznych, tworzenie consensusu społecznego i polityczne-
go, wskazywanie autorytetów i nadawanie im statusu społecznego. 
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III . edukAcJA – połączone procesy uczenia się i nauczania, rozu-
miane jako proces kształcenia, który przenikają elementy procesu wy-
chowania. Stąd współcześnie mówi się o edukacji przedszkolnej, szkol-
nej, akademickiej, ale edukacja dotyczy także procesów samokształce-
nia; w ramach tak rozumianej edukacji mamy do czynienia z wielością, 
odmiennością i różnorodnością treści i form organizacyjnych, mających 
na celu wyposażenie człowieka w określony zasób wiedzy oraz przygoto-
wanie do realizacji różnych zadań wymagających umiejętności; edukacja 
wpływa na kształtowanie zachowań, poglądów i postaw poszczególnych 
ludzi oraz całych zbiorowości.

Edukacja może być rozumiana jako ogół procesów i oddziaływań 
oświatowo-wychowawczych, obejmujących kształcenie i doskonalenie 
w różnych zakresach właściwości człowieka, których celem jest rozwi-
janie zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do uznawanych 
w danym społeczeństwie ideałów, poglądów i potrzeb, jak i możliwości 
organizacyjno-finansowych. 

Poza edukacją szkolną (systemową) wyodrębnia się pewne inne jej for-
my, do których zalicza się najczęściej:

• EDUKACJĘ USTAWICZNĄ, czyli edukację permanentną, będącą 
procesem, którego istotą jest nadążanie za rozwojem i służenie potrzebom 
rozwojowym człowieka; 

• EDUKACJĘ RÓWNOLEGŁĄ (najczęściej szkolną i pozaszkolną), 
będącą elementem systemu oświaty i wychowania, którego właściwością 
jest całokształt wpływów i oddziaływań zarówno planowych, jak i oka-
zjonalnych na dzieci, młodzież i dorosłych w różnych dziedzinach ich ży-
cia i działalności, wykraczających poza obligatoryjny program nauczania 
szkolnego.

Dodajmy na koniec tych uwag, że zarówno socjalizacja, jak i eduka-
cja, zawierają elementy wychowania, które należy uznać jako pierwsze 
wśród równych. 

3 . Inter- i multidyscyplinarny charakter teorii wychowania26

Różne odmiany myślenia o wychowaniu i o zjawiskach do niego 
zbliżonych, jak i różne sposoby poszukiwania odpowiedzi na pytania 
związane z wychowaniem powodują, że mimo procesu usamodzielnia-

26 W tym podrozdziale nawiązuję do: A.M de Tchorzewski, Inter- i multidyscy-
plinarny charakter współczesnych nauk pedagogicznych i ich aplikacyjne konsekwencje,  
„Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych PAN”, Kraków 2010, t. 63, s. 69-79.
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nia się, teoria wychowania nie posiada jednolitego charakteru, nie jest 
naukowym monolitem, a co więcej, im bardziej staje się obiektem co-
raz liczniejszych zainteresowań badawczych, tym bardziej dotyka czy 
obejmuje ją zjawisko dyferencjacji, czyli wyodrębniania się składników 
należących do niej jako całości.

Centralną osią interdyscyplinarnego charakteru teorii wychowania 
jest wielowątkowa dyskusja charakterystyczna dla współczesnych nauk 
humanistycznych i społecznych oraz innych dziedzin uprawianych 
w nowożytnej kulturze, która ma służyć lepszemu i pełniejszemu rozu-
mieniu człowieka, jego potrzeb i pragnień, jego zagubieniu się w me-
andrach rzeczywistości zmieniającego się świata, w którym przyszło mu 
żyć. Teoria wychowania, z racji swej natury, ma za zadanie poznawać 
i opisywać oraz wyjaśniać drogę osobowego i społecznego rozwoju czło-
wieka dokonującego się poprzez wychowanie i ściśle z nią powiązane 
procesy socjalizacji i edukacji. Toteż teoria wychowania jako subdyscy-
plina nauk pedagogicznych ukazuje możliwości wykorzystywania róż-
norodnych źródeł i form aktywności człowieka, które wspomagają go 
w rozwoju oraz przyczyniają się do pogłębionego namysłu nad samym 
sobą, sensem swojego istnienia i celem życia. Aby osiągnąć pewien stan 
dojrzałości naukowej, teoria wychowania sięga do różnych dyscyplin 
naukowych, w tym do dyrektyw logiki, metodologii nauk, ogólnej teo-
rii systemów. Ta swoista zależność pomiędzy teorią wychowania a in-
nymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi wynika z ogólnego celu, 
jaki stawia się w ogóle nauce, a jest nim – jak powiada K.R. Popper –  
„poszukiwanie dobrych wyjaśnień dla wszystkiego, co według nas po-
trzebuje wyjaśnienia”27. Nie ulega wątpliwości, że teoria wychowania 
podejmuje wiele kwestii, i to zasadniczych, które wymagają wyjaśnień 
za pomocą różnych innych nauk, bez udziału których niemożliwe było-
by ich rozwiązywanie. Można zatem przyjąć, że ta niejako pozorna sła-
bość teorii wychowania, polegająca na odwoływaniu i wspomaganiu się 
innymi naukami, dzięki podejściu interdyscyplinarnemu staje się rów-
nież siłą przyczyniającą się do jej dalszego rozwoju. Bez odwoływania się 
do ustaleń filozofii człowieka, teorii poznania, aksjologii czy etyki i es-
tetyki, a także psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej oraz 
coraz częściej psychologii klinicznej, socjologii wychowania i socjologii 
edukacji czy prakseologii, czyli nauki o sprawnym i skutecznym działa-

27 K.R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, tłum.  
A. Chmielewski, Warszawa 2002, s. 231.
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niu, teoria wychowania nie znalazłaby miejsca w grupie podstawowych 
subdyscyplin nauk pedagogicznych. Byłaby jedynie zróżnicowanym 
zbiorem potocznej, zdroworozsądkowej wiedzy wynikającej z doświad-
czenia i praktyki społecznej. 

Interdyscyplinarny charakter teorii wychowania nie oznacza, że 
wszystkie wcześniej wymienione dyscypliny naukowe wpływają w spo-
sób jednoznaczny i z tą samą siłą na jej wewnętrzną strukturę i szczegó-
łowe obszary zainteresowań poznawczych. Perspektywa różnych nauk, 
w tym także należących do medycyny (genetyka, anatomia, neurofi-
zjologia, higiena), prawa (prawo rodzinne, prawo opiekuńcze), teologii 
(pastoralnej), demografia czy statystyka nie gwarantują teorii wychowa-
nia jednego, najbardziej optymalnego obrazu wychowania, socjalizacji 
i edukacji współczesnego człowieka. Teoria wychowania nie jest kompi-
lacją twierdzeń z nich wynikających, ale bez uwzględnienia ich ustaleń 
stałaby się jedynie źródłem dyrektyw ukazujących sposoby i środki po-
stępowania pedagogicznego. Nie mogłaby w żadnym razie przyczyniać 
się do zrozumienia samego człowieka, a pedagogom (rodzicom i na-
uczycielom) wskazywać drogi rozwoju dzieci i młodzieży oraz ich pracy 
nad sobą. 

Powyższe ustalenia mogą rodzić pytanie, czy teoria wychowania jako 
subdyscyplina nauk pedagogicznych nie zatraca swojej tożsamości, czy 
zachowuje pewną względną ciągłość bycia sobą? Wydaje się wręcz, że 
jej interdyscyplinarny charakter wymusza na niej zmagania się z własną 
niedoskonałością, uruchamia procesy samozrozumienia, czyli kierowa-
nia się ku poszukiwaniu i określaniu tego, co ją różni od innych sub-
dyscyplin nauk pedagogicznych, uruchamianiu mechanizmów samo-
oceny, przez co pobudza ją do dokładniejszego, bardziej precyzyjnego 
samookreślania się i ukazywania tego, czym różni się ona od tych nauk, 
bez których sama nie mogłaby istnieć. 

Tak rozumiana interdyscyplinarność teorii wychowania nadaje jej 
charakter eklektyczny, który polega na zapożyczaniu z innych dziedzin 
i dyscyplin tego, co służyć może i powinno jej doskonaleniu. I cho-
ciaż słowu „eklektyzm” nadaje się niekiedy w nauce zdecydowanie pe-
joratywne znaczenie, to jednak w tym przypadku oznacza ono pewną 
drogę poszukiwań pozwalającą z różnych elementów, mających swoje 
źródło w innych dziedzinach i dyscyplinach naukowych, tworzyć bar-
dziej spójne całości wiedzy o wychowaniu w wymiarze formalnym i tre-
ściowym. Ten swoisty eklektyzm, jaki cechuje teorię wychowania, nie 
musi świadczyć o braku jej rozwoju, czy wręcz o niedorozwoju, lecz 
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o otwarciu się na to wszystko, co w innych naukach zostało uznane za 
wartościowe z poznawczego punktu widzenia. 

Teoria wychowania czyni przedmiotem swojego poznania zjawi-
ska i procesy pedagogiczne, które w gruncie rzeczy odnoszą się do 
tego, co próbuje ona nazywać wychowaniem. Z racji idiograficznego 
i normatywnego charakteru podejmuje ona także refleksję i analizuje 
różne koncepcje dotyczące wychowania, także socjalizacji i edukacji 
człowieka, które mają swoje odzwierciedlenie w poglądach różnych 
myślicieli, w różnych doktrynach filozoficznych, społecznych, religij-
nych, ideologicznych oraz nurtach pedagogicznych. Wszystkie one 
zakorzenione są w dedukcyjnym sposobie myślenia o człowieku. Tak 
więc zarówno filozofia człowieka, psychologia, socjologia, teologia, 
jak i sama pedagogika formułują wspólne pytania badawcze o cha-
rakterze ontologicznym (jak definiować pojęcia i zachodzące między 
nimi relacje), epistemologicznym (jak badać, aby spełnić warunek 
wiarygodności, trafności i wartości metod poznania) czy metodolo-
gicznym (jak opisywać i wyjaśniać metody stosowane w procesie po-
znania) w odniesieniu do tych obszarów rzeczywistości społecznej, 
które już dawno określono jako wychowanie, socjalizacja i edukacja, 
a które jeszcze nader często badacze tych procesów konstruują, kieru-
jąc się intuicją poznawczą lub zaledwie wiedzą potoczną. W świetle 
tej uwagi można powiedzieć, że wychowanie, socjalizacja i edukacja 
są przedmiotem aspektywnego poznania różnych nauk, że ich trakto-
wanie cechuje pewna bliskoznaczność treściowo-zakresowa, bowiem 
podejmują one podobne problemy badawcze, których eksploracja ma 
charakter wielowarstwowy. Wychowanie, jako wspólny przedmiot po-
znania dla poszczególnych subdyscyplin nauk pedagogicznych, a nie 
tylko samej teorii wychowania, jak i innych dziedzin i dyscyplin na-
ukowych zajmujących się problemami szeroko rozumianego wycho-
wania, socjalizacji i edukacji, bywa ujmowane w kontekstach różnych 
układów wiedzy, której podstawowym źródłem mogą być/są odmien-
ne systemy i orientacje naukowe oraz próby ich systematyzacji. Stąd 
naturalną konsekwencją takiego podejścia jest multidyscyplinarny 
charakter teorii wychowania. 

Można powiedzieć, że multidyscyplinarność jest zasadą polegającą 
na podejmowaniu tej samej bądź zbliżonej problematyki szczegóło-
wej w obrębie samych subdyscyplin nauk pedagogicznych, jak i tych 
nauk, które przedmiotem swojego poznania czynią wychowanie, so-
cjalizację i edukację. Każda z nich kieruje się rzymską zasadą multum, 
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non multa („lepiej mało i dokładnie, niż dużo i powierzchownie”), co 
należy rozumieć jako „wiele pod względem jakości, a niewiele pod 
względem ilości”. Zasadnicza różnica w podejściu teorii wychowania 
do przedmiotu poznania od innych dyscyplin naukowych, dla któ-
rych wychowanie, socjalizacja i edukacja są przedmiotami badań i sta-
wianych problemów badawczych, jest taka, że z racji dominujących 
w niej cech normatywności szuka ona odpowiedzi nie tylko na pyta-
nie: jak jest?, ale także na pytanie: jak być powinno? Podobne pytania 
stawiają sobie pozostałe subdyscypliny nauk pedagogicznych. Stąd ce-
chuje je swoista multidyscyplinarność, niejako „wewnętrzna”. Mimo 
że pojawiają się tu pewne oczywiste trudności natury zarówno obiek-
tywnej, jak i subiektywnej w jednoznacznym rozstrzygnięciu tej wła-
ściwości, to należy zdać sobie sprawę z tego, że to, co je łączy, przede 
wszystkim dotyczy:

1) definiowania i określania podstawowych pojęć, jakimi się po-
sługują i zaliczają do podstawowej aparatury wszystkich subdyscyplin 
nauk pedagogicznych. Pojęciami tymi są na przykład: wychowanie, sa-
mowychowanie, antywychowanie, pseudowychowanie, nauczanie, kształ-
cenie, dokształcanie, samokształcenie, samouctwo, samokształtowanie, 
socjalizacja, resocjalizacja, edukacja, autoedukacja, reedukacja, opieka, 
wspomaganie, rozwój itp.;

2) analizy procesów poznawczych prowadzących do ustalenia wie-
dzy naukowej, czyli granicy poznawania badanych procesów, aktów, 
faktów, zdarzeń, zjawisk, ale także źródeł poznawania, uwarunko-
wań poznawania, które zawsze są zdeterminowane wieloma różnymi 
czynnikami; 

3) różnych rodzajów poznania i opisywania metod faktycznie sto-
sowanych w badaniach, jak na przykład: metody badań ilościowych 
i jakościowych, standaryzacja metod, technik i narzędzi badawczych. 

Wymienione przykładowo wspólne płaszczyzny wskazują na multi-
dyscyplinarny charakter świadczący o wspólnym podejściu do zawar-
tych w nich kwestii w ramach każdej subdyscypliny nauk pedagogicz-
nych przy zachowaniu pewnej odrębności wynikającej z typowych dla 
każdej z nich szczegółowych problemów i niejednokrotnie prostych 
pytań badawczych, które przyjmują charakter diagnostyczny (jak jest?) 
lub wyjaśniający (dlaczego tak jest?). 
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4 . Teorie wychowania o różnym zasięgu

Wychowanie można rozumieć jako przestrzeń rzeczywistości spo-
łecznej, którą tworzą bądź współtworzą ludzie. W procesie wychowania 
uczestniczy każdy człowiek od chwili narodzenia przez całe swoje indy-
widualne życie. Jest on początkowo podmiotem wychowywanym, ale 
wraz z dorastaniem społecznym staje się podmiotem wychowującym. 
Jest nim niezależnie od swojego wieku, płci, statusu społecznego, wy-
kształcenia, orientacji światopoglądowo-filozoficznej czy religijnej. Wy-
chowanie jako sui generis byt społeczny determinuje rozwój indywidu-
alny każdej osoby ludzkiej, jak i określonych wspólnot i społeczeństw. 
Wychowanie jest społecznym bytem tak dawnym, jak dawno temu 
człowiek uświadomił sobie znaczenie ciągłości form życia zarówno bio-
logicznego, jak i konieczności przekazywania kolejnym pokoleniom 
obyczajów, tradycji, wiedzy i umiejętności czy pewnych ideałów. Całość 
tych procesów opisuje pedagogia, która obejmuje swym zasięgiem po-
szczególne osoby, rodziny, grupy społeczne i wyznaniowe oraz narody. 
Pedagogia wyrasta z ich zmysłu wychowawczego. Zmysł wychowaw-
czy to zdolność samodzielnego rozpoznawania sytuacji umożliwiającej 
realizację określonego zadania pedagogicznego. Pedagogia wyrasta na 
kanwie doświadczenia praktycznego, które jest fundamentem postula-
tów wychowawczych. Te zaś można określić mianem potocznych teorii 
wychowania. Potoczne teorie wychowania są świadectwem poziomu 
świadomości wychowawczej poszczególnych osób oraz w jakimś sensie 
odzwierciedlają kulturę pedagogiczną określonej społeczności. 

Potoczna teoria wychowania to pewien rodzaj osobistej, zdroworoz-
sądkowej wiedzy o wychowaniu, którą nabywa i posiada każdy człowiek 
z racji tego, że jest częścią i uczestnikiem oraz współtwórcą rzeczywisto-
ści społecznej. Każdy człowiek dorosły, a zwłaszcza podmioty wycho-
wujące, czyli rodzice, dziadkowie, ale również i inne osoby, dla których 
uczestnictwo w procesie wychowania nie ma charakteru działań profe-
sjonalnych, posiadają własny system ogólnych, a także szczegółowych 
twierdzeń, niekiedy luźno powiązanych ze sobą, za pomocą których wy-
jaśniają osobiste, indywidualne projekty wychowawcze, których pod-
stawą jest najczęściej wiedza wynikająca z obserwacji i doświadczenia 
życiowego w obszarze różnych praktyk wychowawczych. 

Inaczej przedstawia się sprawa pojmowania naukowych teorii wycho-
wania. Przyjmują one różną postać i mają różne wymiary. Najogólniej 
rzecz ujmując, można powiedzieć, że są nimi określone zbiory twier-
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dzeń dotyczące wiedzy, której przedmiotem jest wychowanie. Na grun-
cie nauk społecznych wyróżnia się trzy poziomy teorii28, które można 
odnieść także do pojmowania teorii wychowania. 

Pierwszy poziom stanowią ogólne teorie wychowania, czyli teorie o naj-
szerszym zasięgu, budowane na różnych orientacjach filozoficzno-świa-
topoglądowych i metodologicznych. Ich autorami są najczęściej wybitni 
myśliciele, uczeni, filozofowie i pedagodzy żyjący w różnych epokach hi-
storycznych. Swoje poglądy pedagogiczne w sposób mniej lub bardziej 
bezpośredni utrwalali oni i prezentowali najczęściej w dziełach swojego 
autorstwa, znacząco wpływając na rozwój myśli pedagogicznej i praktyki 
edukacyjnej. Nie sposób wymienić ich wszystkich, lecz wspomnieć na-
leży przynajmniej tych, których myśl o wychowaniu i edukacji jest do 
dzisiaj przedmiotem refleksji, źródłem inspiracji intelektualnej i działań 
praktycznych oraz badań humanistów, w tym przede wszystkim history-
ków zajmujących się dziejami myśli pedagogicznej. Do nich z pewnością 
można zaliczyć w kręgu kultury europejskiej Sokratesa (469-399 przed 
Ch.), Arystotelesa (384-322 przed Ch.), Kwintyliana (35-95 po Ch.), 
Plutarcha (50-125), Tertuliana (160-220), Marka Aureliusza (161-180), 
Piotra Abelarda (1079-1142), św. Tomasza z Akwinu (1225-1274), Era-
zma z Rotterdamu (1465-1536), Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503- 
-1572), Szymona Mariciusa (1516-1574), Jana Amosa Komeńskiego 
(1592-1670), Johna Locka (1632-1704), Stanisława Konarskiego (1700- 
-1773), Jana Jakuba Rousseau (1712-1778), Jana Fryderyka Herbar-
ta (1776-1841), Bogdana Suchodolskiego (1903-1992) i wielu innych. 
Poglądy ich rzutowały na kształtowanie się wielu różnych teoretycznych 
systemów, kierunków i nurtów pedagogicznych, mających swoje pełne 
lub częściowe odzwierciedlenie w praktyce wychowawczej i edukacyjnej. 

Ogólne teorie wychowania, w zależności od uznanych założeń onto-
logicznych i epistemologicznych, przyjmują nierzadko postać systemów 
pedagogicznych i jawią się pod różnymi nazwami. Do nich zapewne 
zaliczyć można pedagogikę katolicką, pedagogikę liberalną, pedagogikę 
socjalistyczną, pedagogikę humanistyczną, pedagogikę naturalistyczną, 
pedagogikę personalistyczną czy pedagogikę kultury, pedagogikę eman-
cypacyjną, pedagogikę krytyczną, pedagogikę pozytywistyczną, a także 
pedagogikę postmodernistyczną. Każdą z nich można uznać za ogólną 
teorię wychowania, bowiem stanowią one zespół zwartych poglądów 
odwołujących się do określonej doktryny filozoficznej. Towarzyszy im 
pogłębiona refleksja i wiedza naukowa, której fundamentem jest myśle-

28 Por.: J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, tłum. J. Szmatka, Warszawa 1985.
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nie dedukcyjne. Na kanwie ogólnych teorii wychowania wyprowadzane 
są określone koncepcje pedagogiczne, których autorami byli/są z regu-
ły pedagodzy bezpośrednio zaangażowani w działalność wychowawczą. 
Do takich osób zalicza się między innymi ks. Jana Bosko, Henryka 
Jordana, Pierre’a de Coubertina, Janusza Korczaka, Rudolfa Steinera, 
Antoniego Makarenkę i wielu innych. Przykładowo wymienieni peda-
godzy z jednej strony przyczyniali się do powstawania nowych orien-
tacji w pedagogice, z drugiej zaś – umacniali już funkcjonujące w niej 
poglądy na temat wychowania bądź edukacji. Nie ograniczali się oni 
do dzielenia się swoimi doświadczeniami pedagogicznymi, ale osobistą 
praktykę budowali na wiedzy naukowej, tworząc w ten sposób wizję 
oraz teoretyczne podstawy własnych działań pedagogicznych. Ich teorie 
wychowania to najczęściej niezaksjomatyzowane, ale usystematyzowa-
ne, spójne i uporządkowane poglądy na temat wychowania wyrastające 
na gruncie własnych przemyśleń weryfikowanych praktyką pedagogicz-
ną. Stąd ich teorie w języku nauk pedagogicznych nazywane są pedago-
gikami dookreślanymi ich nazwiskami (np. pedagogika korczakowska 
czy pedagogika Janusza Korczaka itp.).

Kolejną grupę stanowią teorie wychowania o średnim zasięgu, niekie-
dy nazywane modelami teoretycznymi, które opisują i wyjaśniają pe-
wien fragment realnej rzeczywistości pedagogicznej, którą wyodrębnia 
się w oparciu o uznane kryteria. Przykładem może tu być kryterium 
właściwości osobniczych każdego człowieka. Za pomocą tego kryte-
rium dokonuje się stratyfikacji wiedzy o wychowaniu, wyodrębniając 
następujące obszary, na przykład: teoria wychowania umysłowego/in-
telektualnego, teoria wychowania moralnego, teoria wychowania este-
tycznego, teoria wychowania fizycznego, teoria wychowania zdrowot-
nego itp. Można zatem powiedzieć, że teorie wychowania o średnim 
zasięgu czynią przedmiotem swoich dociekań pewne obszary wiedzy 
o wychowaniu w ujęciu aspektywnym, czyli odnoszącym się do uwyraź-
nionego pola, któremu nadaje się odpowiednią treść i zakres. Takie po-
dejście pozwala na bardziej szczegółowe opisanie przedmiotu poznania 
poprzez użycie specyficznej siatki pojęciowej oraz formułowanie pro-
blemów badawczych. Teorie te, podobnie jak wszystkie subdyscypliny 
nauk pedagogicznych, mają zarówno inter-, jak i multidyscyplinarny 
charakter. Uwyraźnia się to w tym, że konstruowanie ich zawsze ma 
swoje odniesienie do innych dziedzin i dyscyplin naukowych. I tak, teo-
ria wychowania moralnego zawsze odwoływać się będzie do etyki, czyli 
nauki o moralności, teoria wychowania umysłowego do psychologii, 
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teoria wychowania estetycznego do estetyki, czyli ogólnej teorii sztuki, 
teoria wychowania fizycznego do wielu różnych obszarów nauk o kul-
turze fizycznej, teoria wychowania zdrowotnego zaś do nauk medycz-
nych, nauk o zdrowiu, higieny itp. Każda teoria wychowania o średnim 
zasięgu ma swoje zakorzenienie w aksjologii, czyli teorii wartości, która 
zajmuje się rozważaniem ich natury, podstawami i kryteriami warto-
ściowania. Należy pamiętać, że w ramach aksjologii będącej dziedziną 
filozoficzną, mamy do czynienia z różnymi koncepcjami wartości. Treść 
i zakres teorii wychowania moralnego będą zawsze uwarunkowane ro-
zumieniem dobra i zła moralnego, teorii wychowania umysłowego – 
prawdą i dążeniem do jej poznania oraz rozpoznawaniem fałszu, czyli 
kierowaniem się mądrością, teorii wychowania estetycznego – piękna 
ukazywanym przez różne dziedziny sztuki i odróżnianiem go od kiczu, 
teorii wychowania fizycznego – ciała, jego sprawność i kondycja, a teo-
rii wychowania zdrowotnego – zdrowiem ujmowanym w wymiarze ho-
listycznym, czyli całościowym obejmującym nie tylko sferę biologiczną, 
ale także moralną, duchową i psychiczną człowieka. 

Do kolejnego, a zarazem najwęższego zasięgu teorii wychowania, za-
licza się empiryczne teorie wychowania. To zbiór teorii, które służą opiso-
wi i badaniom ważnych elementów procesu wychowania. Obejmują one 
swym zakresem te wszystkie akty, zdarzenia i działania pedagogiczne, któ-
rych zaistnienie i realizacja sprawnie i skutecznie przyczynia się do osią-
gania założonych zadań wychowawczych bądź socjalizacyjnych lub edu-
kacyjnych. Empiryczne teorie wychowania mają wymiar prakseologiczny 
i służą przede wszystkim praktyce wychowawczej. Ich funkcja sprowadza 
się do zdefiniowania przedmiotu poznania oraz sformułowania proble-
mów wymagających rozwiązania według obowiązującego kanonu w me-
todologii nauk społecznych. Poprawność naukowa empirycznych teorii 
wychowania zależy od założeń ontologicznych i epistemologicznych, któ-
re dostarczają im z jednej strony teorie średniego zasięgu, z drugiej zaś 
– teorie ogólne będące określonymi orientacjami pedagogicznymi budo-
wanymi na jasnych przesłankach filozoficznych. Do empirycznych teorii 
wychowania można zaliczyć między innymi teorie wychowania: przed-
szkolnego, szkolnego, zespołowego, obywatelskiego, patriotycznego, mię-
dzykulturowego, religijnego, seksualnego, harcerskiego, zawodowego, do 
czasu wolnego, obronnego, przez zabawę, przez pracę, w rodzinie, w śro-
dowisku, w grupie rówieśniczej i wiele innych. 

Empiryczne teorie wychowania formułuje się zawsze w odniesie-
niu do teorii o średnim zasięgu oraz w świetle przyjętych założeń wy-
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nikających z ogólnych teorii pedagogicznych. I tak na przykład em-
piryczna teoria wychowania religijnego będzie badała skuteczność 
wychowania moralnego wynikającego z założeń filozoficzno-świato-
poglądowych pedagogiki katolickiej. W badaniach pedagogicznych 
wielowątkowość i relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi teo-
riami jest rzeczą oczywistą. Naturalną i zarazem konieczną rzeczą jest 
to, że poszczególne empiryczne teorie wychowania korzystają z twier-
dzeń i hipotez formułowanych w sposób dedukcyjny przez teorie nad-
rzędne w stosunku do nich. Dzięki tej zależności empiryczne teorie 
wychowania zachowują naukowy charakter, racjonalnie uzasadniają 
wyniki swoich badań, które mogą mieć zastosowanie w praktycznej 
działalności pedagogicznej. Warto także zaznaczyć, że empiryczne teo-
rie wychowania nie tylko stanowią formę egzemplifikacji teorii wyż-
szego rzędu, ale także same z siebie inspirują, poprzez poznawanie 
indukcyjne, budowanie nowych twierdzeń i sądów, które mogą wcho-
dzić w skład teorii o średnim zasięgu, jak i rzutować na treść ogólnych 
teorii wychowania. 

Tabela 14. Zestawienie porównawcze teorii wychowania o różnym poziomie i zakresie

ogólne teorie  
wychowania

teorie wychowania  
o średnim zasięgu

empiryczne teorie 
wychowania

• pedagogika katolicka
• pedagogika liberalna
• pedagogika socjalistyczna
• pedagogika humanistyczna
• pedagogika naturalistyczna
• pedagogika personalistyczna
• pedagogika kultury
• pedagogika krytyczna
• pedagogika emancypacyjna
• pedagogika pozytywistyczna
• pedagogika postmodernis-

tyczna

• oraz inne orientacje  
i systemy charakteryzujące się 
własnymi założeniami ontolo-
gicznymi, epistomologicznymi 
i metodologicznymi

• teoria wychowania moralnego
• teoria wychowania intelektu-

alnego
• teoria wychowania estetycz-

nego
• teoria wychowania fizycznego
• teoria wychowania zdrowot-

nego

• oraz inne, które w oparciu  
o uporządkowaną i schierar-
chizowaną aparaturę pojęciową 
wyznaczającą pole badawcze, 
definiują własny przedmiot  
i cele badań, formułują pro-
blemy badawcze oraz weryfi-
kują bądź falsyfikują przyjęte 
hipotezy

• przedszkolnego
• szkolnego
• zespołowego
• obywatelskiego
• patriotycznego
• religijnego
• seksualnego
• harcerskiego
• zawodowego
• do czasu wolnego
• przez zabawę
• przez pracę
• w rodzinie
• w środowisku
• w grupie rówieśniczej

• oraz inne badające spraw-
ność i skuteczność oddziały-
wań pedagogicznych

Źródło: opracowanie własne. 
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Ogólne teorie wychowania odwołują się do określonych doktryn 
filozoficzno-światopoglądowych i stanowią zespół poglądów opartych 
na refleksji i wiedzy naukowej. Ich celem jest opisywanie i wyjaśnia-
nie tych obszarów rzeczywistości społecznej, które nazywane są i ro-
zumiane jako wychowanie, edukacja oraz socjalizacja. Ogólne teorie 
wychowania są rezultatem myślenia dedukcyjnego.

Teorie wychowania o średnim zasięgu obejmują swoją treścią i za-
kresem pewne wybrane płaszczyzny/sfery/dziedziny procesu wycho-
wania. Opisują i wyjaśniają ich strukturę oraz znaczenie w osobowym 
i społecznym rozwoju człowieka. Teorie wychowania o średnim zasię-
gu mają charakter dedukcyjno-indukcyjny.

Empiryczne teorie wychowania konstruowane z reguły z racji do-
ciekliwości poznawczej, badają zdarzenia, zjawiska, procesy wychowa-
nia z punktu widzenia ich atrybutów, czyli właściwości określanych 
jako ważne cechy. Cechom tym przypisuje się różne i co najmniej 
dwie wartości, które występują jako zmienne. Zadaniem empirycz-
nych teorii wychowania jest poznanie zależności, jakie między nimi 
zachodzą. Na ogół zależności te przyjmują postać przyczynowo-skut-
kową, funkcjonalną lub korelacyjną29. Empiryczne teorie wychowania 
należą do typu teorii indukcyjnych. 

5 . Funkcje teorii wychowania 

Na obecnym etapie rozwoju naukowego ogólna teoria wychowania 
nie może i nie pretenduje do całkowitego opisu rzeczywistości pedago-
gicznej. Tym bardziej nie czynią tego teorie wychowania o ograniczo-
nym zasięgu oraz empiryczne teorie wychowania. Wynika to z tego, że 
„świat społeczny nie jest ontologicznie monolityczny, jest różnorodny, 
skomplikowany, wewnętrznie sprzeczny, jest dynamiczny, ciągle otwar-
ty, nieustannie w trakcie stawania się. Stąd zamiast akceptacji założenia 
o poszukiwaniu megateorii lub stanowiska postteoretycznego, zasad-
na wydaje się być aprobata idei, że każda teoria może pozwolić dotrzeć 

29 Por.: A.W. Maszke, Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów 
2004, s. 58-65.
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nam do jakiegoś zakątka rzeczywistości”30. I takie zadanie należy przy-
pisać zarówno ogólnej, jak i szczegółowym teoriom wychowania.

W przeciwieństwie do potocznych teorii wychowania, które bazują 
na pewnym rodzaju osobistej, zdroworozsądkowej wiedzy o wychowa-
niu, którą nabywa i posiada każdy człowiek z racji tego, że jest częścią 
i uczestnikiem oraz współtwórcą rzeczywistości społecznej, można ogól-
nej teorii wychowania przypisać szereg funkcji wzajemnie ze sobą po-
wiązanych, jakie ma ona do spełnienia. Nadają jej one charakter nauko-
wy, a zarazem pozwalają wyróżnić ją od potocznych teorii wychowania. 
Na uwagę zasługują następujące funkcje:

1) idiograficzno-diagnostyczna – polega ona na gromadzeniu in-
formacji o teraźniejszych lub przeszłych stanach badanych aktów, zja-
wisk, procesów dotyczących wychowania, opisywaniu ich za pomocą 
definicji sprawozdawczych, projektujących i regulujących;

2) analityczno-prewidystyczna – polega na analizowaniu i krytycz-
nej ocenie badanej rzeczywistości wychowawczej w taki sposób, aby 
można było na podstawie pewnych przesłanek przewidywać przyszłe 
zjawiska i zdarzenia, które wchodzą w zakres wychowania;

3) ordynaryjno-intencjonalna – polega na podejmowaniu próby 
porządkowania i uogólniania wiedzy dotyczącej wychowania według ja-
snych kryteriów i sądów budowanych w oparciu o prawa i zasady logiki;

4) komunikatywno-kompleksowa – polega na dostarczaniu wie-
dzy w miarę całościowej dotyczącej wychowania w sposób zrozumiały, 
przystępny, klarowny, przyczyniając się tym samym do podnoszenia po-
ziomu świadomości i kultury pedagogicznej społeczeństwa;

5) utylitarno-formacyjna – polega na wyposażaniu zarówno 
profesjonalnych, jak i nieprofesjonalnych pedagogów w zespół per-
fekcyjnych umiejętności praktycznych służących optymalizacji pro-
cesów wychowania, nadając im w ten sposób określone kwalifikacje 
i kompetencje;

6) heurystyczno-kognitywistyczna – polega na poszukiwaniu i sta-
wianiu nowych problemów badawczych wynikających ze zmienności 
warunków różnych dziedzin życia społecznego, które wpływają na pro-
cesy wychowania i jego rezultaty. 

30 Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Toruń-Poznań 
1995, s. 35.
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Wymienione funkcje, które przypisać można teorii wychowania, 
mają ukazać ich służebną rolę, jaką winny one spełniać w strukturze 
nauk pedagogicznych, w których zajmuje ona miejsce w postaci wyod-
rębnionej subdyscypliny, ale także rozumianej jako narzędzie poznawa-
nia rzeczywistości społecznej31. 

31 Por.: A.M. de Tchorzewski, Teoria wychowania. Próba określenia przedmiotu 
i zadań badawczych, w: Wychowanie w kontekście teoretycznym, red. A.M. de Tcho-
rzewski, Bydgoszcz 1993, s. 11-28. 



III

TeLeoLogIA WychoWANIA





1 . Podstawy naukowe teleologii wychowania 

Teleologia wychowania to jeden z podstawowych obszarów teorii 
wychowania. Jej fundamentem są: filozofia człowieka (antropologia fi-
lozoficzna), aksjologia (teoria wartości) oraz etyka (teoria normatyw-
nych i stosowanych zasad moralnych). 

Filozofia człowieka stanowi podstawę teoretycznych rozważań do-
tyczących wychowania, bowiem stawia ona fundamentalne pytania 
o istotę człowieka (kim jest człowiek?), o miejsce i rolę człowieka w za-
stanym, jak i współtworzonym przez niego świecie, rozpatruje rozwój 
człowieka jako rezultat wielorakich wpływów zewnętrznych, ale także 
w oparciu o przyjętą koncepcję człowieka mówi o możliwym wpływie 
wychowania i znaczeniu oraz roli jego własnej aktywności rozumianej 
jako proces formacyjny. 

Człowiek XIX i XX wieku na skutek dynamicznego rozwoju nauk 
szczegółowych zdobył olbrzymią wiedzę o sobie samym dzięki takim 
naukom, jak: medycyna, biologia, historia, socjologia, paleontologia, 
a zwłaszcza psychologia eksperymentalna i wielu innym. Tymczasem, 
człowiek nadal niewiele wie o swojej istocie, o tym, skąd przyszedł, po 
co istnieje i kim tak naprawdę jest. W coraz bardziej komplikującym 
się świecie nadal brakuje mu wizji samego siebie. Joachim kard. Me-
isner powiedział kiedyś: „skończyła się epoka światopoglądów, a zaczęła 
się epoka debat na tematy istoty człowieczeństwa, epoka antropologii 
w ścisłym tego słowa znaczeniu”1. Odpowiedzi na pytania o istotę czło-
wieka poszukiwali różni filozofowie – przedstawiciele wielu orientacji 
i kierunków filozoficznych, począwszy od starożytnej Grecji, aż po czasy 
nowożytne i współczesne. Od uznanej i przyjętej za podstawę antropo-
logii filozoficznej, czyli od odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek? – 
zależy wizja wychowania człowieka i los rodzaju ludzkiego. Przyjrzyjmy 
się trzem głównym orientacjom filozoficznym, w których antropologia 

1 Cyt. z pamięci.
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(filozofia człowieka) odegrała ważną rolę w budowaniu wiedzy o czło-
wieku i sensie jego wychowania.

Odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek? poszukiwano od naj-
dawniejszych czasów. Podjął ją także XIX-wieczny materializm histo-
ryczny i dialektyczny, zwany powszechnie marksizmem. Antropologia 
tego kierunku przyczyniła się w dużej mierze do totalitarnego, prak-
tycystycznego i ateistycznego sposobu myślenia ludzi, zwłaszcza tych, 
którzy identyfikowali się z marksizmem, oraz tych państw, które po  
II wojnie światowej były państwami satelitarnymi względem Rosji So-
wieckiej (b. ZSRR). Marksizm głosił, że człowiek jest tylko wyżej niż 
inne byty zorganizowaną materią, efektem jej ewolucyjnego rozwoju 
i niczym więcej. Według tej koncepcji człowiek jest jedyną istotą two-
rzącą i przekształcającą świat i siebie według doktryny głoszonej przez 
filozofię marksistowską. Na fundamencie tej filozofii powstała tzw. pe-
dagogika socjalistyczna, której prekursorami byli N. Krupska, A.S. Ma-
karenko, S. Szacki, P. Błoński. Głosili oni, że zadaniem wychowania 
człowieka w ustroju komunistycznym i socjalistycznym jest: 

(1) przygotowanie jednostki ludzkiej do przestrzegania w nauce 
i kulturze wszystkich obowiązujących norm, jakie głosi partia będąca 
kierowniczą siłą rozwoju społeczeństwa;

(2) konieczność łączenia treści nauczania i wychowania z ideolo-
gią naukowego poglądu na świat, który poza materialną formą nie 
istnieje;

(3) bezwzględne wiązanie wiedzy (teorii) z praktyką, czyli pracą 
produkcyjną;

(4) wychowanie człowieka przebiega w ramach kolektywu i przez ko-
lektyw, czyli określony zbiór ludzi, których łączy przekonanie o wyższo-
ści komunizmu i socjalizmu nad innymi formami życia społecznego; 

(5) wszechstronny rozwój człowieka adekwatny do jego indywidu-
alnego potencjału; 

(6) nierozerwalna więź życia szkoły (wychowania i nauczania) i jej 
służebna rola na rzecz społeczeństwa, któremu każda jednostka ludzka 
ma podporządkować się i służyć;

(7) szkolne nauczanie i wychowanie musi mieć charakter świec-
ki (bezwyznaniowy) i zarazem ateistyczny (zwalczający światopogląd 
religijny)2. 

2 Por.: S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 135-140.
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Powyższe założenia wyrastały z głębokich przekonań ideowych i ideo-
logicznych decydentów partyjnych i były rozwijane przez wielu pedago-
gów teoretyków i praktyków nauczania i wychowania szkolnego i pozasz-
kolnego. Stali oni na stanowisku, że ważną rolę w procesach pedagogicz-
nych odgrywa moralność socjalistyczna, która dobro moralne traktuje 
jako to, co służy nie jednostce ludzkiej, lecz jedynie rewolucji mającej 
zmienić świat zgodnie z wizją ustroju socjalistycznego (komunistyczne-
go). Każda jednostka ludzka jest istotą materialną i należy do kolekty-
wu, którego zadaniem jest aktywne działanie na rzecz budowania nowego 
świata i samego siebie, jako nowego człowieka, uwolnionego od przeszło-
ści. Wychowanie socjalistyczne (komunistyczne) ma służyć partii, uczyć 
lojalności wobec niej i być przesiąknięte na wskroś ideałami, które określa 
władza państwowa i jej niekwestionowani przedstawiciele. 

Dzisiaj pedagogika socjalistyczna, a więc pedagogika, która teleolo-
gię wychowania budowała na marksistowskiej antropologii filozoficz-
nej, jest w odwrocie. 

Na pytania: kim jest człowiek?, jakie zajmuje on miejsce w świecie?, 
jaką pełni w nim rolę? odpowiada również antropologia filozoficzna 
odwołująca się do ideologii systemu liberalnego, u podstaw którego leży 
idea wolności indywidualnej i zasada wolnego rynku. Wolność w tym 
systemie pojmowana jest jako wartość sama w sobie. Liberalizm nale-
ży postrzegać w trzech płaszczyznach: moralizmu, personalizmu oraz 
humanizmu3. 

Moralizm w systemie liberalnym traktuje człowieka jako istotę kie-
rującą się zawsze dobrem, które osiąga się wówczas, gdy żyje się zgodnie 
ze swoimi popędami, które stanowią źródło życia psychicznego i kierują 
jego postępowaniem. Moralność jako taka i wynikające z niej zasady 
oraz normy postępowania nie są wartością ani wrodzoną, ani objawio-
ną przez Boga, lecz nabytą i ukształtowaną przez ludzi w trakcie ich 
rozwoju społecznego. Moralizm w systemie liberalizmu opowiada się za 
zniesieniem różnic religijnych, etnicznych, rasowych w dziedzinie płci 
i kultury, a ponadto opowiada się za całkowitą likwidacją wszelkiego 
dogmatyzmu w myśleniu i autorytaryzmu w działaniu jednostki. 

Personalizm w systemie liberalnym opowiada się za celowym dąże-
niem człowieka do ukształtowania osoby, która jest jednością i cało-
ścią zarazem. Nie można wyodrębnić w niej cech psychofizycznych, 
lecz należy traktować osobę jako logiczną całość, jako jedność celowo 

3 Por.: Ks. E. Mitek, Pedagogika dla teologów, Wrocław 2002, s. 134-135. 
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działającą w odróżnieniu od innych istot żywych, czyli będącą indywi-
dualną osobowością. Takie podejście stworzyło podstawy teorii osobo-
wości, która wyodrębnia 6 jej typów: teoretyczny, ekonomiczny, este-
tyczny, społeczny, polityczny i religijny. 

Humanizm liberalny określa istotę człowieka poprzez takie katego-
rie, jak poszanowanie godności osobistej, szacunek i miłość do drugie-
go człowieka oraz prawo do jego osobistego rozwoju intelektualnego 
i duchowego. Dlatego głosi on pokojową wizję wszechświata, do której 
należy dążyć poprzez rozwój twórczości naukowo-technicznej, walkę 
z głodem i epidemiami, nędzą, analfabetyzmem oraz regulacją płodno-
ści i przeludnieniem świata. Służyć temu mają nieformalne i niedyrek-
tywne relacje międzyludzkie oparte na wolności każdej osoby. 

Złożona i niejednolita w swej zawartości ideologia systemu libe-
ralnego legła u podstaw pedagogiki liberalnej i jej licznych, a zara-
zem specyficznych kierunków (np. pedagogiki radykalno-emancy-
pacyjnej). Za prekursora pedagogiki liberalnej niektórzy uważają J.J. 
Rousseau, który stał na stanowisku, że każdy człowiek jest z natury 
swej istotą dobrą, a nawet szlachetną i dlatego nie może być krępowa-
ny przez cywilizację i kulturę, będącymi wytworami wcześniejszych 
pokoleń, które niejednokrotnie dawały przykład uruchamiania czyn-
ników zniewalających i deprawujących młode pokolenie. Liberalizm 
pedagogiczny nawołuje do:

(1) wychowania, które promuje partnerskie relacje pomiędzy pod-
miotami tego procesu;

(2) dialogu gwarantującego bezpieczeństwo wychowankowi i wycho-
wawcy;

(3) nauczania, które ma charakter wychowujący, ale niekrępujący, nie-
karzący, lecz aktywizujący wszystkie strony procesu wychowawczego;

(4) pragmatyzmu, który głosi, że prawdziwe jest tylko to, co jest uży-
teczne i skuteczne w działaniu; 

(5) kultu wychowanka, co ma swoje odzwierciedlenie w haśle mó-
wiącym, że XX wiek będzie „wiekiem dziecka”;

(6) skrajnej swobody i nieskrępowanego rozwoju ucznia. 
Liberalizm pedagogiczny jako swoista ideologia wywarł duży wpływ 

na zmiany w szkolnym procesie nauczania i wychowania oraz zarzą-
dzania edukacją (zniesienie tradycyjnego systemu nauczania klasowo-
-lekcyjnego i podziału na jednostki lekcyjne, który zastąpiły gabinety 
przedmiotowe i pracownie itp.). 
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O istotę człowieka pyta także filozofia chrześcijańska4, a zwłaszcza 
jeden z jej głównych nurtów zwany personalizmem. Czyni to konse-
kwentnie od czasów starożytnych poprzez wszystkie kolejne epoki aż do 
współczesności. Mimo zmieniających się w niej szczegółowych nurtów 
antropologicznych buduje ona wizję człowieka na obraz i podobieństwo 
Boga. Zasadniczymi aktami zbliżającymi człowieka do Boga są wiara, 
nadzieja i miłość traktowane jako cnoty Boskie, które stanowią funda-
ment cnót kardynalnych: roztropności, umiarkowania, sprawiedliwo-
ści i męstwa. Cnoty stanowią o wartości człowieka, którego zadaniem 
jest kierowanie się w życiu dobrem moralnym. Filozofia chrześcijańska, 
zwłaszcza w nurcie personalistycznym, opisując i wyjaśniając, w czym 
się wyraża istota człowieka i sens jego życia, posługuje się pojęciem oso-
by5. Pojęcie to oznacza, że człowiek jest podmiotem samoistnym, bytem 
rozumnym i autonomicznym. Każdy człowiek jako swoista struktura 
psychofizyczna jest osobą niepowtarzalną, posiadającą swoją godność 
i wolność osobistą oraz wolną wolę, dzięki czemu cechuje go dynamicz-
na otwartość na innych i świat, a także przysługuje mu bezwzględny 
szacunek. W personalizmie chrześcijańskim wywyższenie człowieka po-
nad inne byty ma swoje źródło w uznaniu ścisłego związku personalne-
go człowieka z Bogiem. 

Chrześcijańska antropologia filozoficzna stanowi, iż wychowanie 
człowieka jest całokształtem procesów ukierunkowanych i wspomaga-
jących każdą istotę ludzką, czyli każdą osobę, w urzeczywistnianiu i roz-
wijaniu swojego człowieczeństwa poprzez wchodzenie w autentyczne 
relacje z Bogiem i interakcje międzyludzkie. Służyć ma temu:

(1) uczestnictwo wszystkich osób i każdej z osobna we wspólnocie 
z Bogiem i drugim człowiekiem (ja-ty);

(2) dążenie do spotkania i poznawania Boga oraz absolutnych źródeł 
bytu człowieka i świata; 

(3) uznawanie i poszanowanie osobowej godności własnej i drugiego 
człowieka;

(4) wyzwalanie odpowiedzialności za samego siebie i drugiego 
człowieka; 

(5) kierowanie się dobrem wspólnym;
(6) ustawiczna praca nad własną doskonałością.

4 Por.: Współczesna filozofia człowieka, red. J. Majka, Wrocław 1993.
5 Por.: K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000.
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Przeprowadzona, z konieczności uproszczona, analiza wybranych 
orientacji antropologii filozoficznej ukazuje wiele różnych i zróżnico-
wanych podejść poszukujących odpowiedzi na podstawowe pytania 
dotyczące istoty człowieka, które wpłynęły w sposób zasadniczy na wi-
zję jego wychowania. Nurty te legły u podstaw różnych ogólnych teo-
rii wychowania, które nazywa się z reguły koncepcjami stanowiącymi 
podstawy wielu szczegółowych systemów wychowania. Ich wspólną ce-
chą, tym co je w jakiś szczególny sposób łączy, są uznawane przez nie 
wartości, które na różne sposoby są przez nie rozumiane oraz różnie 
uhierarchizowane. 

Aksjologia to drugi obszar wiedzy, który leży u podstaw teleolo-
gii wychowania. Aksjologia, czyli ogólna teoria wartości, zajmuje się 
ich badaniem, hierarchią oraz systemami, jakie tworzą, oraz relacjami 
zachodzącymi pomiędzy nimi. Teleologia wychowania jako szczegól-
nie ważny obszar ogólnej, ale także szczegółowych teorii wychowania, 
zdaje sobie sprawę ze związku, jaki zachodzi pomiędzy aksjologią, ale 
także poszczególnymi subdyscyplinami nauk pedagogicznych6, zarów-
no tymi, które należą do podstawowych, jak i stosowanych. Relacje te 
można określić mianem etapu rudymentarnego, bowiem w gwałtownie 
zmieniającej się rzeczywistości odczytywanie na nowo wartości, zwłasz-
cza tych, które należą do antroposfery, jest z jednej strony początkiem 
postrzegania znaczenia nauk pedagogicznych w kształtowaniu świata 
wartości człowieka w przenikających go całożyciowych procesach wy-
chowania, socjalizacji i edukacji, z drugiej zaś – sięganiem i wydobywa-
niem ich z ustaleń i doświadczeń minionych pokoleń. 

Ożywienie problematyki aksjologicznej w naukach pedagogicznych 
zauważalne jest szczególnie w okresach przełomowych, które uwyraź-
niają się w postaci kryzysów i ich transformacyjnych skutków. Kiedy 
nie wytrzymują próby dotychczasowe systemy, zwłaszcza ideologiczne, 
a tym samym polityczne, odwoływanie się do różnych koncepcji aksjo-
logicznych staje się regułą w porządkowaniu rzeczywistości społecznej, 
w tym tej, którą określa się mianem wychowawczej bądź edukacyjnej. 
Ma to swoje przełożenie na nauki pedagogiczne, a zwłaszcza na jej pod-
stawowe subdyscypliny, czyli pedagogikę ogólną, teorię wychowania 
i pedagogikę społeczną. Każda z nich, stanowiąc podstawę dla różnych 

6 Por.: A.M. de Tchorzewski, Rudymentarne właściwości aksjologii pedagogicz-
nej, w: Teoria i praktyka wartości w pedagogice, red. W. Furmanek, Rzeszów 2011,  
s. 53-68. 
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stosowanych subdyscyplin tych nauk, dostrzega potrzebę odwoływania 
się do aksjologii, dzięki której stara się lepiej opisać i wyjaśniać badaną 
rzeczywistość i wskazywać drogę postępowania pedagogicznego.

Jednakże, wbrew pozorom, sprawa ta nie jest ani prosta, ani oczy-
wista, bowiem istnieją różne, odmienne, ale także i niekiedy sprzeczne 
ze sobą koncepcje aksjologii i samych wartości, zwłaszcza gdy chodzi 
o ich ontyczny status, a także podział oraz relacje zachodzące pomiędzy 
nimi, kryteria wartościowania, poznawania i badania wartości. Odwo-
ływanie się przez nauki pedagogiczne do ustaleń różnych aksjologii za-
równo tych, które wyrastają na podłożu proweniencji pozytywistycznej, 
kantowskiej czy fenomenologicznej, towarzyszy wiele niepokoju, braku 
stałości w jednoznacznym opowiedzeniu się za takim bądź innym syste-
mem czy hierarchią wartości.

Tymczasem teleologiczny wymiar nauk pedagogicznych, a zwłaszcza 
teorii wychowania, nie uwalnia ich od istotnych i zasadniczych kwestii, 
jakie trapią samą aksjologię. Nauki pedagogiczne bowiem z racji swej na-
tury mają za zadanie ukazywać możliwości wdrażania określonych bądź 
wybranych wartości w formie standardów (ideałów) aksjologicznych. 

Przed podstawowymi subdyscyplinami nauk pedagogicznych, w tym 
także teorii wychowania, staje zatem zasadnicze pytanie: ku jakiej orien-
tacji aksjologicznej kierować się, skoro jest ich wiele, a każda z nich 
jest różnie zakorzeniona w ludzkim pojmowaniu świata wartości oraz 
widzenia w nim miejsca i roli człowieka? Czy wybór, opowiedzenie się 
za jedną z nich może stanowić niepodważalną podstawę do budowania 
systemu wartości, które wychowanie i edukacja ma zaszczepić w pod-
miotach ich procesów?

Orientacja o proweniencji pozytywistycznej7 wskazuje na subiektywi-
styczny status wartości. Powstają one w umyśle człowieka, czyli są jego 
projekcją i wyrazem przeżyć, uczuć, pragnień, dążeń i potrzeb. Innymi 
słowy wartości są składnikiem ludzkiej świadomości złożonej z trzech ele-
mentów: poznawczego, afektywnego i wolicjonalnego, wpływającymi na 
zachowania człowieka, same zaś nie są obserwowalne zewnętrznie.

Z kolei orientacja o proweniencji kantowskiej skłania ku postrze-
ganiu wartości jako idealnych norm, które przeciwstawiają się faktom. 
Jako naczelne normy i ideały mają swój obiektywny sens, którym czło-

7 Szczegółową analizę orientacji o proweniencji pozytywistycznej, kantowskiej i fe-
nomenologicznej znajdzie czytelnik w: A. Siemianowski, Człowiek a świat wartości, 
Gniezno 1993. 
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wiek kieruje się w wartościowaniu, ocenianiu przedmiotów i faktów 
związanych z jego jednostkowym i społecznym życiem. Wartości trak-
towane są tu jako coś, co umożliwia człowiekowi wolną i twórczą samo-
realizację w świecie, do którego przynależy i który tworzy. 

Orientacja o proweniencji fenomenologicznej traktuje natomiast 
wartości jako pewne, a zarazem cenne właściwości przedmiotów ku 
którym człowiek kieruje swoje zachowania. Z każdym zachowaniem 
wiążą się co najmniej dwie zasadnicze wartości: pozytywne i negatyw-
ne. Obiektywny sens wartości jest niejako dostępny człowiekowi dzięki 
jego wewnętrznym, subiektywnym przeżyciom, które stanowią istotny 
składnik doświadczenia aksjologicznego. 

Z punktu widzenia nauk pedagogicznych wartość należy traktować 
jako wyróżnik na skali dobry-zły. Przypisuje się go podmiotowi wycho-
wywanemu oraz faktom i zdarzeniom, w których on uczestniczy, oraz 
związanych z nimi zachowaniom przy uwzględnieniu przyjętego kryte-
rium wartościowania. Wartościowanie rozumiane jest jako sąd jednost-
kowy lub grupowy, kiedy dla osoby Y, bądź szerszej populacji, wartością 
jest przedmiot X. Opiera się on na przyjętych i uznanych kryteriach, 
wśród których – zdaniem E. Laskowskiej8 – dominują kryteria:

• witalne
• sakralne
• perfekcjonistyczne
• społeczne
• ekonomiczne
• pragmatyczne
• hedonistyczne
• odczuć.
Kryteria te leżą u podstaw różnie dokonywanych podziałów wartości. 

Na przykład M. Gołaszewska proponuje następujący system wartości:
• wartości uniwersalne, stanowiące centralny punkt odniesienia, 

jakim jest kategoria człowieczeństwa. Tworzą one układ wartości: 
stereotypowych, postulatywnych i kreatywnych,

• wartości naczelne, do których zalicza się wartości: biotyczne, po-
znawcze, moralne i estetyczne,

• wartości pochodne9. 

8 E. Laskowska, Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz 1992, s. 7.
9 M. Gołaszewska, Istota i istnienie wartości, Warszawa 1990, s. 129-130.
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Najbliższy naukom pedagogicznym, w tym teorii wychowania, może 
być ich podział na:

(1) wartości ostateczne, które określają cele dążeń poszczególnych 
ludzi, a odnoszą się do sfery sacrum (religijnego pojmowania 
Boga jako najwyższej i najbardziej doskonałej wartości i źródła 
innych) oraz profanum (ogólnoludzkie, powszechnie występu-
jące w świadomości wszystkich ludzi, czyli transsubiektywne),

(2) wartości podstawowe, które są fundamentem realizacji dobra 
wspólnego i mają wymiar społeczny (np.: wolność, tolerancja, 
równość, sprawiedliwość, pokój, patriotyzm, męstwo, wierność),

(3) wartości codzienne, które cechują się zmiennością, konkretno-
ścią lub abstrakcyjnością i układają się na dwóch poziomach, 
egocentrycznym (dotyczą dobra jednostki) i allocentrycznym 
(skierowane są ku społeczeństwu). 

Uszczegóławiając powyższe zagadnienia i odnosząc je do bardziej ści-
słego zakresu przynależącego do aksjologii pedagogicznej, możemy wy-
różnić następujące układy wartości: 
• wartości intelektualne, do których zalicza się: wiedzę, mądrość, eru-
dycję, rozsądek, niezależność myślenia, krytycyzm, racjonalność, po-
znawczą dociekliwość;
• wartości moralne: dobro, miłość, uczciwość, prawość, wierność, 
godność, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność, wolność, czy-
ste sumienie, męstwo, odwaga, niezależność;
• wartości estetyczne: piękno, zachwyt, podziw, wrażliwość, sztuka;
• wartości religijne: Bóg jako wartość absolutna, dążenie do świętości, 
czyli heroicznego kierowania się prawdą i dobrem;
• wartości biotyczne: życie, zdrowie, sprawność fizyczna, higiena, kon-
dycja fizyczna10.

To właśnie te wartości stanowią ważne źródło stanowienia celów 
wychowania. 

Pomijając dalszą analizę różnych obszarów aksjologii rozumianej 
jako ogólna teoria wartości, można stwierdzić, że jej złożona proble-
matyka ma swoje odzwierciedlenie w naukach o wychowaniu. Rodzi 
się natomiast w tym miejscu pytanie: czym jest/może być aksjologia 
pedagogiczna jako przedmiot refleksji poznawczej w obszarze nauk 
pedagogicznych. Nie ulega żadnej wątpliwości, że dotyczy ona przede 

10 Por. A.M. de Tchorzewski, Sukces i porażka w wychowaniu, „Edukacja Elemen-
tarna w Teorii i Praktyce” 2014, t. 34, nr 4, s. 9-17. 
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wszystkim tych wartości, ich istoty (natury) i sposobów istnienia, czyli 
struktury i hierarchii, za pomocą których w przestrzeni międzypodmio-
towej należącej do tej rzeczywistości społecznej określanej za pomocą 
takich kategorii, jak wychowanie – socjalizacja – edukacja, konstruuje 
się ideał, cele i zadania pedagogiczne o różnym stopniu ogólności. Takie 
podejście już wskazuje na jej interdyscyplinarny charakter, bowiem pola 
badawcze aksjologii pedagogicznej wyznaczone są granicami aksjolo-
gii jako takiej i właściwościami przypisanymi naukom o wychowaniu. 
Związek zachodzący pomiędzy aksjologią a teorią wychowania jest zara-
zem treściowy i funkcjonalny, a dzięki temu można mówić o aksjologii 
pedagogicznej bardziej jako o refleksji poznawczej, aniżeli o samodziel-
nej, czy usamodzielniającej się subdyscyplinie nauk pedagogicznych, 
czy o pewnym rodzaju/typie aksjologii szczegółowej.

Takie podejście uwyraźnia również multidyscyplinarny wymiar ak-
sjologii pedagogicznej. Multidyscyplinarność aksjologii pedagogicznej 
oznacza, iż ten rodzaj/typ refleksji pojawia się z pewnością we wszyst-
kich podstawowych subdyscyplinach nauk o wychowaniu, do których 
zaliczamy historię wychowania i doktryn pedagogicznych, pedagogikę 
ogólną, teorię wychowania i inne, ale także niemalże we wszystkich sto-
sowanych subdyscyplinach pedagogiki. Dla nich to aksjologia pedago-
giczna stanowi rudyment tworzenia pól poznawczych, bez którego ich 
badania empiryczne tracą znaczenie praktyczne. Dotyczy to zwłaszcza 
tych subdyscyplin nauk pedagogicznych, których celem jest wskazywa-
nie sposobów dochodzenia do wyznaczonych zadań wychowawczych 
i edukacyjnych. Te zaś zawsze są związane ze światem wartości. 

Chociaż trudno jednoznacznie stwierdzić, czy aksjologia pedagogicz-
na jest odmianą którejś z aksjologii szczegółowej, określaną przez licznych 
pedagogów jako „dział pedagogiki ogólnej”11, czy tylko „teorią wartości 
i wartościowania mającą zastosowanie w pedagogice jako dyscyplinie 
zajmującej się wdrażaniem określonych (wybranych) wartości w formie 
standardów aksjologicznych, zwanych ideałami”12, to z pewnością można 
przyjąć, iż jest ona interdyscyplinarną i multidyscyplinarną refleksją pe-
dagogiczną. Świadczą o tym dwie – moim zdaniem – znakomite prace, 
a mianowicie Katarzyny Olbrycht Prawda, dobro i piękno w wychowaniu 

11 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 15; B. Śliwerski, 
B. Milerski (red.), Pedagogika, Warszawa 2000, s. 11-12.

12 L. Pytka, Aksjologia pedagogiczna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,  
t. I, Warszawa 2003, s. 67. 
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człowieka jako osoby (Katowice, 2000) oraz Władysława Cichonia Warto-
ści. Człowiek. Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej 
(Kraków 1996), a także tegoż autora wcześniejsza publikacja zatytułowa-
na Aksjologiczne podstawy teorii wychowania (Kraków 1980). 

Lektura tych i wielu im podobnych prac pozwala na zarysowanie 
specyficznych założeń oraz struktury refleksji wokół zagadnień miesz-
czących się pod umowną nazwą aksjologii pedagogicznej.

Wśród tych założeń można wyodrębnić następujący układ:
(1) założenia ontologiczne, które odnoszą się do pytań o przedmiot 

eksploracyjny (poszukiwania, odkrywania), a wśród nich:
• Co to są wartości?
• Jakie wartości stanowią o istocie procesów wychowania, socja-

lizacji i edukacji?
• Jaka jest struktura bytowa tych wartości?
• W jaki sposób one istnieją? Czy są to byty idealne, czy realne?

(2) założenia epistemologiczne, które dotyczą podstawowych 
problemów poznawczych (penetracji, poszukiwania), między 
innymi:

• Jak poznawać istotę wartości?
• Jak zdobywać o nich wiedzę potoczną, a jak naukową?
• Jak wyznaczać pola badawcze, ich granice i przestrzenie?
• Co jest ich ogranicznikiem? 

(3) założenia metodologiczne, które wskazują na sposoby rozwią-
zywania problemów:

• Jakimi metodami posługiwać się podczas poznawania 
wartości?

• Jakimi metodami poznawać relacje zachodzące pomiędzy war-
tościami w przestrzeni, w której się sytuują?

Świadomość powyższych założeń ułatwia wnikanie w głąb refleksji 
i porządkowanie treści i zakresu tego jej obszaru, który przyjmuje po-
stać aksjologii pedagogicznej, tak niezbędnej i wyjątkowo ważnej w teo-
rii wychowania.

Inter- i multidyscyplinarny charakter aksjologii pedagogicznej, na 
co wskazano wcześniej, pozwala na podjęcie próby wyznaczenia pew-
nych ram porządkujących często nieuładzoną refleksję nad miejscem 
i rolą wartości w procesach wychowania i edukacji. Można zatem przy-
jąć pewien układ porządkujący dla tych obszarów: 

(1) obszar refleksji historycznej zajmujący się rozwojem myśli aksjo-
logicznej w różnych orientacjach, systemach i doktrynach pedagogicz-
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nych. Rozważa on treści ideałów i celów wychowawczych w różnych 
epokach, ich miejsce i znaczenie w poglądach różnych przedstawicieli 
myśli pedagogicznej. Bliski on może być filozofii wychowania.

(2) obszar analiz o charakterze psychopedagogicznym poszukuje od-
powiedzi na pytania typu: jak ze względu na naturę psychiczną człowie-
ka kształtuje się w nim system wartości?, jakimi motywami kieruje się 
człowiek, przyjmując, bądź odrzucając taki czy inny system wartości?, 
jak i dlaczego dokonują się zmiany w hierarchii wartości poszczególnych 
jednostek (osób) w różnych fazach ich życia?, które z wartości kształtu-
ją poczucie sensu (bezsensu) życia i działań człowieka?, jakie wartości 
kształtują, czy wpływają na formację osobowościową człowieka? 

(3) obszar dociekań socjopedagogicznych zajmujący się zagadnie-
niami dotyczącymi wpływu wspólnot (np.: rodziny), grup społecz-
nych (np.: rówieśniczych), instytucji (np.: szkoły, Kościoła, organiza-
cji, stowarzyszeń, związków) na kształtowanie się doświadczeń aksjo-
logicznych dzieci, dorastających i dorosłych: jaką odgrywają one rolę 
w kształtowaniu świadomości aksjologicznej, która decyduje (wywiera 
wpływ) o światopoglądzie człowieka? 

(4) obszar ustaleń komparatystycznych dotyczy analizy współcze-
snych tendencji i zmian w świadomości aksjologicznej dorastających 
w warunkach globalizującego się świata: jak takie zjawiska, jak kryzys, 
transformacja (ewolucyjne zmiany) i integracja społeczności ludzkich 
wpływają na uniformizację czy homogenizację świadomości aksjologicz-
nej człowieka (zwłaszcza w zakresie podstawowej triady aksjologicznej)?

(5) obszar badań empirycznych podejmujący najczęściej badania 
diagnostyczno-anagnostyczne nad efektywnością działalności wycho-
wawczej i edukacyjnej, nad świadomością aksjologiczną i jej zmianami 
w węższym rozumieniu tego zagadnienia. 

Przedstawione propozycje założeń i struktury aksjologii pedagogicz-
nej traktowanej tu jako specyficzna refleksja, mająca swoje stałe miejsce 
w teorii wychowania, stanowi pewną sugestię dostrzegania jej jako prze-
strzeni przyjmującej cechę współrówności ze wszystkimi subdyscyplinami 
pedagogiki13. Bez jej udziału ich zadania, zwłaszcza odnoszące się do opisu 
i wyjaśniania badanych faktów, zdarzeń i procesów wychowania oraz oce-
niania ich pod względem jakościowym, tracą na znaczeniu, a wypracowa-

13 Por.: A.M. de Tchorzewski, Współrówność aksjologii pedagogicznej, w: Współczes-
ne problemy nauk pedagogicznych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej, 
red. E. Filipiak, R. Gerlach, K. Jakubiak, Bydgoszcz 2006, s. 63-72. 
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nie sądów i twierdzeń wchodzących w skład budowanych przez nie teorii 
o różnym zasięgu w odniesieniu do poznawanej przestrzeni edukacyjnej 
oraz ustalanie praktycznych wskazań, traci na swej randze i znaczeniu. 

etyka jest kolejnym obszarem wiedzy, który stanowi podstawy nauko-
we teleologii wychowania. Bywa nazywana filozofią moralności. Z reguły 
uczeni posługują się prostym podziałem na: etykę opisową, czyli naukę 
o moralności, oraz etykę normatywną, czyli naukę zajmującą się zasada-
mi i normami moralnymi, które regulują celowe postępowanie człowie-
ka. Moralność każdego dorastającego człowieka kształtują łącznie procesy 
wychowania, socjalizacji i edukacji oraz ciągła formacja osób dorosłych, 
w ramach których dokonuje się uargumentowany przekaz usystematyzo-
wanego zbioru zasad i norm obowiązujących w określonej społeczności. 
Zasady i normy ujmowane są w postaci doktryn, które wyprowadza się 
z różnych systemów filozoficznych, światopoglądowych czy religijnych. 
Można zatem powiedzieć, że etyka jest nauką filozoficzną, która określa, 
a nawet definiuje moralne podstawy i reguły ludzkiego działania, które 
człowiek rozpoznaje i nadaje im znaczenie także dzięki wrodzonym zdol-
nościom poznawczym. Stąd etyka pełni przynajmniej dwie role:

(1) udziela odpowiedzi na pytanie, jak należy postępować, co zasłu-
guje na ocenę „dobre”, a co „złe”; 

(2) analizuje poglądy moralne ludzi, ich źródła i funkcje oraz przy-
czyny ich historycznego rozwoju i zróżnicowania.

Takie rozumienie roli etyki w życiu człowieka i zbiorowości ludzi uka-
zuje, że stawia ona przed nimi zadania moralne oraz preferuje określone 
zasady ich postępowania. To one stają się podstawą budowania ideału wy-
chowawczego oraz konstruowania celów i zadań wychowawczych, które 
zakorzenione są w tym, co etyka nazywa dobrem moralnym. Najogólniej 
można powiedzieć, że jest nim ostateczny cel człowieka. Należy zdać so-
bie sprawę z tego, że wszystkie systemy etyczne traktują dobro moralne 
jako dobro najwyższe. Ewa Podrez powiada, że „dobro jest tym, czego 
wszyscy pożądają i w imię czego człowiek działa. Dla Sokratesa dobro jest 
tożsame z wiedzą, a tym samym realizuje się poprzez cnoty. Dla Platona 
istnieje jedynie dobro prawdziwe, dobro samo w sobie, jaka jest wieczna 
i sama w sobie jednaka idea dobra (podstawa idei prawdy i idei pięk-
na). W niej dusza znajduje swoje korzenie, do niej dąży poprzez nau-
kę, politykę i miłość. Dla św. Augustyna wszystko, co zostało stworzone 
przez Boga, cała natura – jest dobre, chociaż proporcje dobra są różne dla 
różnych natur. Dla św. Tomasza, podobnie jak przedtem dla Arystotele-
sa, dobro jest przedmiotem działania i jako cel ostateczny kieruje życie 
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ludzkie w stronę Najwyższego Dobra, w którym człowiek osiągnie stan 
pełnej szczęśliwości. Dla Rousseau wszystko, co jest prawdziwie dobre, 
przysługuje stanowi społeczeństw przed erą cywilizacji (tzn. stanowi na-
tury), dzięki któremu ludzie oddawali się swoim prawdziwym uczuciom, 
namiętnościom, nie wiedząc, co to jest zło. Dla Hume’a dobre jest to, co 
spotyka się z naszą aprobatą, a więc uczuciem przyjemności. Odwrotnie 
niż u Kanta, który to, co moralnie dobre, podporządkował poczuciu obo-
wiązku i autonomii wolnej woli, w ramach której człowiek – jako istota 
moralna – działa nie ze względu na dobro, ale czysty motyw woli. A więc 
nie skutki ani nie przedmiot działania, ale maksyma woli decyduje o mo-
ralności naszych czynów. Kant wyraźnie nadał nowe znaczenie temu, co 
dobre, a zarazem wyeliminował elementy ’subiektywnej empirii’ ze swej 
analizy”14. 

Z powyższego przeglądu różnych stanowisk dotyczących rozumie-
nia dobra moralnego wynika, że jest ono rozumiane na różne sposoby. 
Teleologia wychowania staje więc przed problemem opowiedzenia się 
za takim jego ujęciem, które jest bliskie uznawanej przez nią koncepcji 
człowieka, czyli antropologii filozoficznej, bowiem pomiędzy tymi ob-
szarami refleksji zachodzi swoista zależność. 

Teleologia wychowania, przyjmując za podstawę filozofię moralno-
ści (etykę), poszukuje zatem na jej gruncie rozumienia i ujęcia dobra 
moralnego w świetle obranej koncepcji filozoficzno-światopoglądowej, 
które nakreśla drogę podążania w procesie wychowania. Przyczynia 
się tym samym do konstruowania ideału wychowawczego i wskazania 
głównego celu wszelkich działań par excellence wychowawczych. Ponad-
to teleologia wychowania przyczynia się do uświadomienia podmiotom 
wychowującym kwestii obowiązków i powinności moralnych wszyst-
kich tych, którzy – kierując się dobrem moralnym – w tym procesie 
przyjmują odpowiedzialność za jakość procesu wychowania.

Obowiązki moralne przyjmują z reguły postać imperatywu, a więc 
czegoś, co bezwarunkowo zobowiązuje każdego kierującego się dobrem 
moralnym w procesie wychowania do przyjęcia takich, a nie innych 
zasad postępowania moralnego. Wynikają one z ogólnych norm mo-
ralnych, zwłaszcza z tych, które mają szczególne znaczenie i zastosowa-
nie w przypadku działań pedagogicznych. Obowiązki moralne żądają 
od podmiotów wychowujących określonego zachowania w sytuacjach, 
które mogą dopiero nastąpić. Mają więc one charakter uprzedzający.

14 Cyt. za: A. Molesztak, A.M. de Tchorzewski, W. Wołoszyn, W kręgu powinności 
moralnych nauczyciela, Bydgoszcz 1994, s. 114.
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Z kolei powinności moralne mają charakter pewnej dobrowolności 
czynów moralnych, wynikają z wewnętrznej potrzeby, intuicji i wrażli-
wości etycznej osób wychowujących. Świadczą o ich moralnej odwadze 
oraz wysokim poczuciu odpowiedzialności. Powinności nie wynikają 
z zewnętrznych nakazów i zakazów, ich źródłem zaś jest osobisty/indy-
widualny stosunek do dobra moralnego, który jest wyrazem świado-
mości etycznej. W powinnościach moralnych, tak jak i w obowiązkach 
etycznych uwyraźnia się szczególny typ posłannictwa nauczyciela, któ-
rego zadaniem jest kierowanie się dobrem moralnym. 

Dzięki etyce teleologia wychowania włącza się w dyskurs na temat 
sprawności moralnych pedagogów i rodziców, przez które można rozu-
mieć nabytą zdolność do niezawodnych działań w postępowaniu peda-
gogicznym, któremu zawsze przyświeca określone dobro moralne. Treść 
sprawności moralnych wyraża się nie tylko poprzez obowiązki i powin-
ności moralne, ale także wzory i obyczaje postępowania. W nich od-
zwierciedla się etos rodziców i nauczycieli. 

Związek pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami, który stanowi 
określoną podstawę teleologii wychowania, można ukazać w postaci 
poniższej ryciny.

Ryc. 2. Podstawy teleologii wychowania

Źródło: opracowanie własne. 

TEORIA 
WYCHOWANIA

Teleologia
wychowania

ideał

cele

treści

zadania

antropologia
filozoficzna

aksjologia etyka

filozofia 
człowieka 

 filozofia 
wartości

filozofia
moralności 
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Łatwo zauważyć, że bez omówionych podstaw trudno byłoby peda-
gogice jako takiej, a zwłaszcza teorii wychowania, objąć dyskusją takie 
zagadnienia, jak ideał wychowania, cele wychowania, treści i zadania 
wychowania. 

2 . Ideał wychowania 

Zarówno antropologia filozoficzna, jak i aksjologia oraz etyka stano-
wią podstawy refleksji w odniesieniu do jednej z zasadniczych kwestii 
pedagogiki, jaką jest kategoria ideału wychowania. Od najdawniejszych 
czasów myśli i praktyce pedagogicznej towarzyszyły i nadal towarzyszą 
wyobrażenia dotyczące doskonałości tych, których obejmowano świa-
domym przygotowywaniem do życia dorosłego. Cech owej doskonało-
ści poszukiwano w pytaniach o istotę człowieka i sens jego życia, a tak-
że w dochodzeniu do niej poprzez wskazywanie najwyższych wartości 
i norm postępowania, jakimi winien kierować się on w życiu osobistym 
oraz społecznym. W ten sposób, początkowo filozofowie, a następnie 
także pedagodzy tworzyli idealny, czyli nierealny, ale racjonalny ob-
raz człowieka. Zasadniczą rolą ideału jest optymalizowanie procesów 
wychowawczych. 

Ideał wychowania należy rozumieć jako pewien opis, wizję czy wy-
obrażenie doskonałego człowieka. Teorię wychowania, przede wszyst-
kim zaś teleologię wychowania, interesuje istota i warunki konstruowa-
nia ideału wychowania. Ideał wychowania jest konstrukcją myślową, 
za pomocą której przedstawia się obraz zintegrowanych właściwości 
i cech człowieka doskonałego, a więc takiego, który w rzeczywistości 
jeszcze nie istnieje, lecz ku realizacji którego mają zmierzać wszelkie 
racjonalne wysiłki pedagogiczne. W. Brezinka uważa, że „ideały osobo-
wości są normami. Określają, jakimi przymiotami odznaczają się ludzie 
dzielni – może dotyczyć to wszystkich ludzi lub też jedynie członków 
określonej grupy, wyróżniających się specyficznymi zadaniami, jak na 
przykład rzemieślnicy, sprzedawcy, sędziowie itd., lub też cechujących 
się szczególnymi przekonaniami, jak chrześcijanie, żydzi, muzułmanie, 
wyznawcy hinduizmu itd. Są one obrazami pozytywnych form osobo-
wości, służących za miarę rzeczywistych zachowań człowieka i będących 
wzorem dla jego dążeń i działań”15.

15 W. Brezinka, Wychowywać dzisiaj, tłum. H. Machoń, Kraków 2007, s. 28.
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Ideał wychowania odgrywa ważną rolę w podnoszeniu poziomu 
świadomości wychowawczej każdego, kto aktywnie uczestniczy w or-
ganizowaniu i kierowaniu procesami wychowawczymi. Znajomość i re-
spektowanie ideału wychowawczego w działalności instytucji i organi-
zacji, którym powierza się wychowanie młodego pokolenia, przyczynia 
się do ustawicznego podnoszenia poziomu kultury pedagogicznej spo-
łeczeństwa i środowiska, które rozumie sens i znaczenie procesów wy-
chowania, socjalizacji i edukacji. Dlatego ideałowi wychowania można 
przypisać dwie zasadnicze funkcje, do których należą: 

(1) funkcja refleksyjno-konceptualna – polega ona na tym, że pro-
ponowany, ale równocześnie uznany i przyjęty ideał wychowania wy-
maga namysłu nad jego zawartością treściową i zakresową oraz struk-
turą; na tej podstawie ustala się jego pozytywne znaczenie dla rozwoju 
osobowości wychowanka i samego przebiegu procesu wychowania oraz 
poszukuje podstawowych źródeł celów wychowania, a także dróg kon-
kretyzacji zadań wychowawczych; 

(3) funkcja formacyjna – oznacza ona, że ideał wychowania jest po-
stulowanym kształtem dojrzałej osobowości, w miarę pełnym opisem 
zintegrowanych pożądanych cech człowieka oraz przesłaniem mówią-
cym o tym, jakim powinien być; wskazuje sprawczą siłę ideału wycho-
wawczego oraz skłania do możliwości poszukiwania i kształtowania 
własnego człowieczeństwa przy równoczesnym dostrzeganiu osobistych 
słabości i ułomności. 

Wielość orientacji światopoglądowo-filozoficznych, doktryn pe-
dagogicznych, a także przekonań, poglądów i postaw społecznych, 
a nawet politycznych, powoduje, że na gruncie nauk pedagogicznych 
stykamy się z różnymi, nierzadko odmiennymi i różniącymi się pod 
względem treściowym ideałami wychowawczymi. Niekiedy odnoszą 
się one jedynie do wybranych bądź świadomie eksponowanych zakre-
sów doskonałości człowieka. Kompresja wybranych właściwości i cech 
człowieka doskonałego jest podstawą budowania modelu wychowania, 
wzorca wychowawczego i wzoru osobowego. Zależności pomiędzy tymi 
pojęciami oraz wybranymi typami, modelami i wzorcami wychowania 
ukazuje poniższe ich zestawienie. 

Tabela 15. Ideał, modele, wzorce i wzory wychowania

IDEAŁ WYCHOWANIA

modele wychowania wzorce wychowawcze wzory osobowe
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Porządkowanie ważnych kategorii pojęciowych, jakimi w teleolo-
gii wychowania są: ideał wychowania, model wychowania, wzorzec 
wychowawczy, oparte zostało na typologizacji, którą traktuje się jako 
logiczno-metodologiczną metodę poznawczą. Za jej pomocą ustala 
się cechy właściwe dla danej kategorii, dzięki którym konstruuje się 
określone typy. Przedstawiona propozycja jest pewną sugestią o cha-
rakterze porządkującym wiedzę w zakresie teleologii wychowania. 
Wymienione typy nie wyczerpują wszystkich możliwych układów 
i propozycji. Typologia powyższa ma jedynie wymiar teoretyczny, 
który służy pełniejszemu uchwyceniu różnic zachodzących pomię-
dzy poszczególnymi kategoriami zastosowanych tu pojęć. W rzeczy-
wistości społecznej oraz praktyce pedagogicznej mamy do czynienia 
częściej z typami mieszanymi, aniżeli występującymi w czystej posta-
ci. O przypisaniu czegoś do danego typu decyduje dominacja pew-
nych właściwości i cech, która nie wyklucza występowania innych, ale 
o mniejszym znaczeniu i węższym zakresie. Ideał wychowania stanowi 
punkt wyjścia dla wszelkich rozważań pedagogicznych, a jego kon-
struktorami są z reguły filozofowie, humaniści, politycy, w znacznie 
mniejszym zaś stopniu pedagodzy. Do zadań tych ostatnich należy 
wyprowadzanie z ideałów wychowania modeli wychowania, wzorców 
wychowawczych, a także ukazywanie w praktycznych działaniach pe-
dagogicznych określonych wzorów osobowych oraz pewnych standar-
dów przyjmujących postać celów wychowania. Modele wychowaw-
cze stanowią fundament budowania różnych konkretnych systemów 
wychowawczych, jakie funkcjonują w rzeczywistości społecznej, w ra-
mach których realizowane są konkretne cele pedagogiczne. 

Ideał wychowania religijnego w przypadku Europy i wielu innych 
części świata jest ideałem wychowania chrześcijańskiego i odwołuje się 
do różnych nurtów tej monoteistycznej religii. Jednym z nich jest ideał 
wychowania katolickiego zakorzeniony w Piśmie św. i wywiedzionych 
z niego doktryn wychowawczych opartych na wielowiekowym doświad-
czeniu Kościoła, którą w czasach współczesnych nakreślił papież Pius XI 
w swojej encyklice Divini illius magistri (O chrześcijańskim wychowaniu 
młodzieży,1929). Następnie Sobór Watykański II oraz kolejni papieże – 
św. Jan XXIII, bł. Paweł VI i św. Jan Paweł II doktrynę wychowawczą 
Kościoła podejmowali na nowo i pogłębiali ją, uwzględniając zmiany 
dokonujące się we współczesnym świecie. Świadczy o tym posoboro-
wa Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim (1965) oraz liczne ich listy 
apostolskie, adhortacje, encykliki i inne dokumenty. 
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Analiza ich treści prowadzi do uchwycenia istoty ideału wychowa-
nia, którego osnową jest bezwarunkowe przestrzeganie przez człowieka 
zasad życia chrześcijańskiego, które opiera się na kierowaniu się cnotami 
boskimi (wiara, nadzieja, miłość), cnotami kardynalnymi (roztropność, 
umiarkowanie, sprawiedliwość, męstwo) oraz cnotami moralnymi (mi-
łosierdzie, hojność, wytrwałość, cierpliwość, pracowitość) nazywanymi 
także cnotami pochodnymi, gdyż każdą z nich można sprowadzić do 
jednej z cnót kardynalnych, czyli głównych. Zbiór tych cnót jest w za-
sadzie opisem ideału wychowania chrześcijańskiego, opisem osoby bę-
dącej bytem autonomicznym i niepowtarzalnym, ale w istocie zależnym 
genetycznie i teleologicznie od Boga. Kierowanie się ku cnotom chrze-
ścijańskim sprawia, że człowiek, zachowując godność osobową, wcho-
dzi w relacje z Bogiem, który jest dla niego archetypem (pierwowzo-
rem), dzięki któremu może zmierzać do własnej doskonałości, za którą 
ciągle i usilnie tęskni. 

Ideał wychowania laickiego ma swoje źródło w różnych orienta-
cjach światopoglądowo-filozoficznych. Konstruuje się go na zasadzie 
całkowitego wykluczenia wszelkich podstaw nawiązujących do religij-
nego wymiaru życia człowieka. Jego fundament stanowi pogląd głoszą-
cy, że ludzkie życie opiera się na realnym doświadczaniu świata i samego 
człowieka. Ten swoisty antropocentryzm wynika z przekonania, że czło-
wiek jest w znanym nam świecie jedynym bytem naczelnym i najwyższą 
wartością. Ideał wychowania w opcji laickiej ukazuje człowieka, które-
go pierwszą przyczyną doskonałości jest przekonanie o sile i możliwo-
ściach poznawczych za pomocą zmysłów i rozumu ludzkiego, wolnego 
od jakichkolwiek odniesień do Absolutu. 

Na ideał ten składa się obraz człowieka, który sam sobie wyznacza 
sens i koncepcje własnego życia, które ma uczynić go szczęśliwym w wa-
runkach ziemskiej – jako jedynej – egzystencji. Człowiekiem szczęśli-
wym jest ten, który potrafi nadać swemu życiu jakąś wartość, dzięki 
czemu urzeczywistnia samego siebie. Laicki ideał wychowania sprowa-
dza się do opisu doskonałości człowieka, której przedmiotem jest jego 
własna osoba, własne dążenia i doznania oraz osobisty stosunek do ota-
czającego świata materialnego i społecznego. Dopełnieniem doskonało-
ści w tym ideale jest ludzka dociekliwość poznawcza, otwartość umysłu 
oraz zdolności innowacyjne, które czynią człowieka odpowiedzialnym 
za samego siebie i za swój świat przed nim samym. 

Ideał wychowania demokratycznego budowany jest na kanwie 
licznych teorii społecznych wywiedzionych z wielu różnych mniej lub 
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bardziej szczegółowych orientacji filozoficzno-światopoglądowych. Ide-
ał ten kreują potrzeby społeczne, które służą rozwojowi społecznemu 
określonej zbiorowości ludzkiej. To one opisują właściwości człowie-
ka, którego doskonałość wyraża się w znajdywaniu sensu i umiejętno-
ści życia w różnych formach środowisk ludzkich, do których jednostka 
przystosowuje się dzięki cechom ponadosobowym, które pozwalają mu 
wypełniać aktualne zadania społeczne. Ideał wychowania demokratycz-
nego wskazuje na takie właściwości człowieka, które wiążą się z umie-
jętnością aktywnego uczestniczenia w świecie społecznym, rozumnie 
respektują przyjęte w nim normy oraz uznają autorytet społeczeństwa 
budowany na równości wszystkich, którzy kierują się prawem wywie-
dzionym z ich woli powszechnej. I chociaż rozumienie demokracji 
opartej na pojęciu woli powszechnej lub zasadzie większości ma cha-
rakter nierzadko paradoksalny, to ideał wychowania demokratycznego 
zakłada potencjalną doskonałość człowieka wyrażającą się w tym, iż jest 
on gotów do wyrażenia zgody na respektowanie norm przyjętych przez 
większość w sposób zgodny z procedurami, mimo iż sam wewnętrznie 
może uznawać je za niesłuszne. 

Ideał wychowania liberalnego można opisać, odwołując się do 
ustaleń szczegółowych różnych szkół i opcji filozoficzno-społecznych. 
Ideał ten zawiera ogólny opis sylwetki człowieka, rozumianego jako jed-
nostka autonomiczna, której doskonałość wyraża się poprzez racjonalne 
używanie przez nią swojej własnej, osobistej woli i indywidualnej wol-
ności. Ten typ ideału wychowania podkreśla znaczenie i przywiązanie 
człowieka do prawa podejmowania indywidualnych decyzji, do swobo-
dy działania we wszystkich możliwych zakresach jego życia. Wolności 
nie należy tu traktować jako całkowitej niezależności, która ma swoje 
odzwierciedlenie w heglowskich kategoriach „wolności od” i „wolno-
ści do”. Wolność jako fundament ideału wychowania liberalnego uznać 
trzeba jako wyznacznik doskonałości człowieka. Jawi się ona w tym, że 
autentycznie człowiekiem wolnym jest ten, kto potrafi opowiedzieć się 
za dobrem mniej wartościowym niż za dobrem bardziej atrakcyjnym, 
kto potrafi przejść od jednego dobra do innego także wówczas, kiedy 
chodzi o dobra skrajnie przeciwstawne. 

Opis wybranych typów ideału wychowania prowadzi do następują-
cych wniosków:

1) ideał wychowania jest konstrukcją teoretyczną postulowanego 
stanu doskonałości człowieka; 

2) ideał wychowania to opis pożądanych właściwości, ku którym 
należy się kierować w procesie wychowania w celu optymalizacji dosko-
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nałości człowieka; to wizja człowieka oparta na uznawanych przesłan-
kach światopoglądowo-filozoficznych; wizja ta zawiera w sobie przesła-
nie mówiące, jakim powinien być człowiek;

3) ideał wychowania jest źródłem inspirującym sferę intelektual-
ną pedagogów we wszystkich zakresach ich profesjonalnych działań, 
które są odpowiedzią na wyzwania przyszłości, bowiem dotyczą jakiejś 
perspektywy;

4) ideał wychowania przyczynia się do kształtowania świadomości 
wychowawczej i kultury pedagogicznej określonego społeczeństwa, 
grupy społecznej, przede wszystkim zaś osób organizujących, kierują-
cych i odpowiadających za procesy wychowawcze; na treści ideału wy-
chowania mają wpływ różne doktryny religijno-społeczno-polityczne, 
dlatego ideały wychowawcze mogą być postrzegane i oceniane z róż-
nych punktów widzenia; w tym samym czasie i na tym samym terenie 
może funkcjonować szereg różnych ideałów wychowawczych, co rzutu-
je na poziom i jakość świadomości wychowawczej i kultury pedagogicz-
nej społeczeństwa.

Modele wychowania to teoretyczne konstrukcje układów różnych 
elementów dobranych świadomie i celowo, które tworzą pewną całość, 
mającą służyć tworzeniu optymalnych warunków dla procesów forma-
cyjnych osób nimi objętych w duchu przyjętego i uznawanego ideału 
wychowania. Model wychowania kształtuje się pod wpływem wielu 
ważnych czynników, do których można zaliczyć w pierwszej kolejności: 
orientację ideową (ideologiczną), koncepcje i doktryny pedagogiczne, 
lokalną kulturę i cywilizację, zakładaną efektywność ekonomiczną pro-
cesów pedagogicznych. Można powiedzieć, że każdy pojedynczy mo-
del wychowania tworzy się na założeniach zawartych w różnych idea-
łach wychowania, które stanowią jego fundament. Niektóre modele 
uwzględniają różne elementy zaczerpnięte z ideałów wychowania pod 
warunkiem, że nie są one sprzeczne względem siebie i nie wykluczają 
się wzajemnie. Toteż modele wychowania nie muszą bezwzględnie wy-
nikać z konkretnego ideału wychowania. Mają one charakter nierzadko 
eklektyczny. Wśród powszechnie funkcjonujących modeli wychowania 
można wyróżnić jako dominujące model wychowania katolickiego/
protestanckiego/prawosławnego/, które odwołują się do ideału budo-
wanego na fundamentach religii chrześcijańskich. Można spotkać też 
różne próby budowania modeli wychowania areligijnego, które czer-
pią swoje założenia ideowe z wielu różnorodncyh laickich koncepcji 
światopoglądowo-filozoficznych, które nie uznają Boga jako Absolutu 
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i Najwyższej Wartości. W wielu teoriach pedagogicznych znajdujemy 
modele mające charakter pluralistyczny. Odzwierciedlają one założenia 
najczęściej zawarte w ideale wychowania demokratycznego bądź idea-
le wychowania liberalnego, które stanowią podstawę tworzenia modeli 
wychowania, dla którego ważne są prawa wolnościowe człowieka i jego 
niczym nieskrępowana autonomia. 

Model wychowania, podobnie jak ideał wychowania, jest teoretyczną 
konstrukcją o charakterze pedagogicznym budowaną na przesłankach 
i przyjętych przez jej twórców założeniach antropologicznych, aksjolo-
gicznych i etycznych. Każdy model wychowania służy odzwierciedleniu 
ideowych założeń i działań mających miejsce w projektowanych i reali-
zowanych procesach pedagogicznych w różnych instytucjach o charak-
terze edukacyjno-wychowawczym. Modele wychowania stają się uży-
teczne i spełniają funkcję wartościującą wówczas, kiedy na ich podsta-
wie można z dużym prawdopodobieństwem przewidywać realne efekty 
procesu wychowawczego, które uwyraźniają wzorce wychowawcze.

Wzorce wychowawcze to osobotwórcze schematy postaci, które 
zawierają względnie uszczegółowione zestawy cech wynikające z pod-
stawowych założeń zawartych w przyjętym i uznanym ideale wycho-
wawczym. 

Przykładem wzorca wychowawczego wyprowadzonego z ideału 
wychowania religijnego może być/jest katolik, a więc osoba nie tyl-
ko ochrzczona, ale przede wszystkim kierująca się w codziennym życiu 
znajomością i przestrzeganiem zasad życia chrześcijańskiego, których 
głównym źródłem są prawdy wiary, to osoba uczestnicząca świado-
mie i całkowicie dobrowolnie w życiu Kościoła, korzystająca aktywnie 
z sakramentów i sakramentaliów, dzięki którym zmierza do osobistej 
doskonałości, jaką jest świętość. Do ważnych właściwości tego wzorca 
należy postawa obowiązująca katolika wobec norm zawartych w Deka-
logu i przykazaniach kościelnych. 

Innym przykładem wzorca wychowawczego może być osobotwórczy 
schemat opisujący człowieka, którego podstawę stanowi ideał laickiego 
wychowania. Dla potrzeb tej analizy możemy go określić jako racjo-
nalnego empirystę . Wzorzec ten stanowi opis człowieka przekonanego 
o sile i możliwościach poznawczych rozumu ludzkiego, którym posłu-
guje się we wszystkich działaniach. Racjonalista neguje znaczenie innych 
źródeł wiedzy (np. wiedzy Objawionej), uznaje tylko taką, u podstaw 
której leży poznanie zmysłowe. Jego światopogląd budowany jest na 
materializmie (poza materią nic nie istnieje) i pozytywizmie (zdolność 
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poznawania dotyczy rzeczy zmysłowych). Wzorzec racjonalisty ukazuje 
nam człowieka poszukującego racjonalnych i logicznych argumentów 
lub pozornie wiarygodnych uzasadnień własnych czynów i zachowań, 
które mają źródło w jego osobistych uczuciach i motywach. 

Z kolei z demokratycznego ideału wychowania można wywieść mię-
dzy innymi schemat osobotwórczy opisujący obywatela . Człowiek jako 
obywatel to osoba aktywnie uczestnicząca w życiu państwa. Jest on po-
wiązany różnymi rodzajami więzi społeczności państwowej budowanej na 
tolerancji i dialogu, przestrzeganiu dobrych obyczajów, które wyznacza-
ją i ustalają podstawowe zasady współżycia społecznego. Ta więź wyraża 
się lojalnością i zobowiązaniami względem państwa oraz korzystaniem 
z ochrony i przywilejów prawnych, które mają charakter publiczny. Oby-
watelstwo kształtuje tożsamość osoby, wdraża do kierowania się etosem 
wspólnotowym, który zasadza się na takich cnotach jak odpowiedzial-
ność, braterstwo, szacunek dla wartości politycznych i społecznych. 

Wzorzec wychowawczy wyprowadzony z liberalnego ideału wycho-
wawczego ukazać można, konstruując schemat osobotwórczy indywi-
dualisty, czyli człowieka będącego autonomiczną jednostką, kierują-
cego się szeroko rozumianą wolnością osobistą. Wolność indywiduali-
sty zasadza się na nieskrępowaniu i dobrowolności, na wyzwoleniu od 
irracjonalnego przymusu, na usamodzielnieniu, emancypacji i unie-
zależnieniu, czyli niezawisłości, suwerenności i prawie do samostano-
wienia i samowystarczalności. Aby oddać głębię kategorii wolności, 
można przywołać pogląd G.W. Leibniza (1646-1716), który mówił, że 
„wolność polega na zdeterminowaniu siebie”. J.G. Fichte (1762-1814) 
stwierdził zaś kategorycznie: „chcę być wolny (...) oznacza: chcę uczynić 
z siebie to, czym się stanę”. Indywidualista jako wzorzec wychowawczy 
winien pojmować wolność jako autonomiczną siłę, która pozwala pa-
nować nad samym sobą i otaczającym go światem. Wolność jako naj-
ważniejsza właściwość indywidualisty jest podstawowym warunkiem 
godności człowieka.

Wzory osobowe to rzeczywiste osoby lub fikcyjne postacie, których 
cechy bądź postępowanie uważa się za godne naśladowania. Wzorem oso-
bowym może być osoba żyjąca w przeszłości (np. Chrystus, osoby ka-
nonizowane i beatyfikowane, które obiera się za patronów) lub żyjąca 
współcześnie (może nią być osoba z otoczenia rodzinnego, mieszkająca 
w bliskim lub dalszym środowisku). Wzorem osobowym bywa także po-
stać fikcyjna (np. bohater opisany w literaturze, przedstawiony w filmie 
czy sztuce teatralnej), której zestaw właściwości i cech wskazuje na ich 
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doskonałość. Wskazywanie lub obieranie wzoru osobowego pełni funkcję 
wspierającą podmiot wychowywany, zwłaszcza w procesie samowychowa-
nia, czyli czynnego ustosunkowania się do własnego rozwoju osobowego. 
Każdy wzór osobowy stanowi egzemplifikację wzorca wychowawczego. 

3 . Taksonomia i operacjonalizacja celów wychowania 

Ideał wychowania stanowi podstawę procesu wychowania. Jako 
zbiór określonych postulatów wskazujących na dążenia człowieka do 
doskonałości jest zarazem źródłem celów wychowania, które wyzna-
czają kierunek procesom pedagogicznym. Innymi słowy można po-
wiedzieć, że proces wychowania w rozumieniu nauk pedagogicznych 
jest zawsze ściśle związany z realizacją ustalonego wcześniej celu wycho-
wania. Cele wychowania to pewne standardy, jakimi kieruje się każdy 
podmiot wychowujący (rodzic, nauczyciel, wychowawca) w procesie 
wspomagania rozwoju podmiotu wychowywanego (dziecka, ucznia, 
wychowanka) w kształtowaniu jego postaw odnoszących się do niego 
samego, jak i otaczającej go rzeczywistości. Znajomość celów wycho-
wania jest warunkiem optymalizacji procesów wychowawczych i czy-
ni pedagoga odpowiedzialnym za jego jakość. Poważnym problemem 
w procesie stanowienia celów wychowania jest kwestia dotycząca ich 
wielości oraz hierarchicznego porządku. Dlatego konstruowanie celów 
wychowania musi być zabiegiem głęboko przemyślanym, nie zaś przy-
padkowym. Aby tego uniknąć, należy kierować się odpowiednimi re-
gułami, które z względnie dużym prawdopodobieństwem pozwalają je 
poprawnie opisać, usystematyzować i uporządkować w określone ukła-
dy. Zabieg ten (podobnie jak w naukach biologicznych) nazywany jest 
taksonomią16, która oznacza porządkowanie poprzez ich jasny podział 
uwzględniający odpowiednie kryteria. Poniżej przedstawiamy w tabeli 
propozycję przeprowadzenia taksonomii celów wychowania, odwołując 
się do ogólnych założeń amerykańskiego badacza B.S. Blooma, który 
wraz z zespołem psychologów zaproponował wyodrębnienie trzech od-
dzielnych działów obejmujących trzy dziedziny: poznawczą, emocjo-
nalną i praktyczną17. W koncepcji B.S. Blooma podkreśla się, że hie-

16 Taksonomia (gr. taksis – układ, porządek, i nomos – prawo), względnie ścisły 
zespół zasad jakiejś klasyfikacji i opis wyodrębnionych jej członów. 

17 Por.: B.S. Bloom, Taxonomy of Educational Objectives, Handbook I: Cognitive 
Domain, New York 1956.
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rarchiczność taksonomii polega na tym, że wyższe kategorie mieszczą 
w sobie kategorie niższe, a więc osiągnięcie celu wyższego mówi nam, że 
cel niższy został także osiągnięty. To warunek, jaki musi być spełniony 
w procesie dydaktycznym, natomiast w procesie wychowania ta zasada 
niekoniecznie musi obowiązywać, bowiem układ trzech rodzajów ce-
lów może być realizowany równocześnie lub równolegle, chociaż cele 
wychowania o charakterze poznawczym winny być pierwszymi wśród 
dwóch pozostałych, czyli celów o charakterze emocjonalnym i wolicjo-
nalnym. Przekonuje o tym stanowisko mówiące, że cele wychowania 
zawsze odnoszą się do projekcji postaw wychowanka lub niektórych jej 
elementów strukturalnych.

Tabela 16. Taksonomia celów wychowania wg kryterium kształtowania postaw 
wychowanka 

 TAkSoNoMIA ceLÓW WychoWANIA 
odNoSZĄcych SIĘ do kSZTAŁToWANIA PoSTAW

Naczelne cele wychowania to opis 
postulowanych postaw wychowanka, 
które wychowawca zamierza kształ-
tować poprzez właściwe działania 

pedagogiczne

Cele wychowania wskazują kierunek 
dążeń nauczyciela-wychowawcy 

Struktura celów wychowania

cele odnoszące się do rozwoju sfery 
poznawczej: 

wychowanek za pomocą dostępnego języka 
poznaje świat wartości, które są źródłem zasad 

i norm jego postępowania
kategorie

wiedza, erudycja, mądrość.

cele odnoszące się do rozwoju sfery 
uczuciowej:

wychowanek przyjmuje jako własne poznane 
wartości, zasady i normy postępowania 

kategorie
gotowość do zgodnego z nimi postępowania.

cele odnoszące się do rozwoju sfery 
działaniowej:

wychowanek podejmuje samodzielnie i odpo-
wiedzialnie działania zgodnie z uznawanymi 

zasadami i normami postępowania.
kategorie

zachowania, działania, czynności.

Źródło: opracowanie własne. 
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Cele wychowania odnoszące się do sfery intelektualnej ukierun-
kowują działalność wychowawcy na świadome przybliżenie wycho-
wankowi świata podstawowych wartości jako źródła norm postępo-
wania, które definiuje oraz łączy w systemy i buduje ich układ hierar-
chiczny. Wychowawca musi sam rozumieć znaczenie wartości i ich 
rolę, jaką odgrywają w codziennym życiu każdego człowieka. Wie, 
jakie zachodzą między nimi relacje. Wychowawca w swym działaniu 
pedagogicznym kieruje się przede wszystkim wartościami uniwersal-
nymi (prawda, wiara, dobro, piękno, życie, zdrowie) oraz wartościa-
mi naczelnymi (wiedza, mądrość, sprawiedliwość, miłość, nadzieja, 
tolerancja), a także wartościami codziennymi, a więc tymi, dzięki 
którym wychowanek zachowuje wewnętrzną harmonię w procesie 
zaspokajania własnych potrzeb i pragnień oraz w relacjach z innymi 
osobami. 

Cele wychowania odnoszące się do sfery emocjonalnej ukierunko-
wują działalność wychowawcy, która przyczynia się do internalizacji 
wartości, czyli wewnętrznego ich przeżywania. Efektem takich działań 
jest uznawanie ich przez wychowanka jako własnych i służących budo-
waniu osobistej wizji oraz planu samorozwoju i samodoskonalenia.

Cele wychowania odnoszące się do sfery wolicjonalnej ukierunko-
wują działalność wychowawcy na podejmowanie takich działań, zacho-
wań i postępowania wychowanka, których źródłem są znane i uznane 
przez niego wartości. Cele tego zakresu zmierzają do osiągnięcia przez 
niego sprawności, czyli stałej dyspozycji, która uwyraźnia się w kon-
kretnych działaniach, zachowaniach i postępowaniu zgodnym z orien-
tacją wartościującą podmiotów wychowywanych w różnych sytuacjach 
życiowych. 

Cele wychowania można porządkować, przyjmując na przykład za 
kryterium etapy życia wychowanka bądź kryterium aksjologiczne. Jed-
nym z takich układów jest taksonomia celów wychowania, skonstru-
owana w oparciu o kryteria wymienione poniżej w tabelach. 
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Tabela 17. Taksonomia celów wychowania wg kryterium etapów życia 

TAkSoNoMIA ceLÓW WychoWANIA  
WedŁug kryTerIuM eTAPÓW ŻycIA

Cele wychowania odnoszące się do poszczególnych okresów życia człowieka

Cele wychowania formułowane w per-
spektywie temporalnej, ukierunkowujące 
działalność pedagogiczną na kształtowa-
nie orientacji wartościującej podmiotów 
objętych procesami wychowania zmierza-
jącymi do kształtowania postaw stosownie 
do ich wieku.

okres wczesnego dzieciństwa (1-6 rok życia)

okres późnego dzieciństwa (7-12 rok życia)

okres adolescencji (13-23 rok życia)

okres wczesnej dorosłości (24-40 rok życia)

okres średniej dorosłości (41-55 rok życia)

okres późnej dorosłości (56-65 rok życia)

okres starości (powyżej 65. roku życia)

Źródło: opracowanie własne. 

W wyżej przedstawionej taksonomii celów wychowania punktem 
wyjścia są poszczególne etapy życia człowieka. Na każdym z nich moż-
liwe jest obieranie właściwego kierunku działań pedagogicznych, które 
zmierzają do kształtowania postaw, których zakresy, a także treści za-
leżą od wieku człowieka. Inny jest zakres przedmiotowy postawy, któ-
rą kształtuje się w wieku dziecięcym, jeszcze inny w okresie dorastania 
oraz na etapie dorosłości czy starości. Ich przedmiot może być i bywa 
wspólny dla wszystkich objętych procesem wychowania, ale zakres wy-
daje się zróżnicowany. W zależności od fazy rozwojowej i wieku osób 
objętych procesami pedagogicznymi należy brać pod uwagę i uwzględ-
niać poszczególne sfery osobowościowe, kładąc nacisk albo na ich stro-
nę intelektualną, emocjonalną lub wolicjonalną, które stają się wyrazem 
ich postaw. Skuteczność celów wychowania konstruowanych w oparciu 
o kryterium etapów życia zależy od dostosowywania ich do realnych 
i potencjalnych możliwości rozwojowych człowieka objętego procesami 
wychowania, socjalizacji i edukacji. 

Innym przykładem taksonomii celów wychowania może być taka jej 
postać, której za kryterium służyć będą wybrane wartości, będące wy-
znacznikami sensu życia każdego człowieka. 
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Tabela 18. Taksonomia celów wychowania wg kryterium aksjologicznego

Taksonomia celów wychowania wg kryterium wartości  
będących wyznacznikami sensu życia człowieka

WArToŚcI
NAcZeLNe ceLe 
WychoWANIA

kATegorIe PoSTAW

mistyczno-duchowe Cele wychowania 
religijnego

cenienie prawdy, której źródłem jest 
wiara, dążenie do świętości,

czyli heroicznego kierowania się
zasadami życia chrześcijańskiego,

miłość, wewnętrzna wolność,
czyste sumienie, odwaga,

niezależność osobista

etyczne Cele wychowania 
moralno-społecznego

dobro, męstwo, sprawiedliwość,  
tolerancja, prawość,
wierność, altruizm,

czyli bezinteresowne kierowanie się 
dobrem innych osób,

posługiwanie, służenie innym,
przestrzeganie prawa,

uczciwość w postępowaniu,
bezinteresowne działanie na rzecz 

innych

intelektualne Cele wychowania 
umysłowego

odkrywanie prawdy, krytycyzm, 
racjonalność,

odkrywania prawdy o sobie samym
i o świecie otaczającym,

poznawcza dociekliwość, otwartość 
i uczciwość,

innowacyjność, kreatywność

kontemplacyjno-
estetyczne

Cele wychowania kon-
taminacyjnego  

(połączone, powiązane, 
różnorodne, ale połą-

czone w całość)

przyglądanie się czemuś w skupieniu, 
bierne poznawanie rzeczywistości, 

cenienie piękna natury, sztuki

witalne Cele wychowania 
fizycznego

życie, zdrowie, sprawność  
i kondycja fizyczna

i inne

Źródło: opracowanie własne. 
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Pierwszymi wartościami w życiu każdego człowieka są te, które słu-
żą zaspokajaniu pragnienia utrzymania życia. Są to wartości witalne, 
które stanowią źródło naczelnych celów wychowania fizycznego/zdro-
wotnego. Ich podłożem są potrzeby popędowo-biologiczne człowieka, 
które wraz z wiekiem podlegają różnym przemianom. Celem wycho-
wania fizyczno-zdrowotnego jest kształtowanie postaw wychowanka 
w odniesieniu do jego potrzeb konserwacyjnych, które mają zapew-
nić trwałość i równowagę organizmowi oraz harmonię jego rozwoju 
i utrzymania ogólnego dobrostanu zdrowotnego. Wartości kontem-
placyjno-estetyczne stanowią źródło naczelnych celów wychowania 
kontaminacyjnego, gdzie wychowawca w swojej działalności zmierza 
do kształtowania postulowanych postaw wychowanka, które odzwier-
ciedlają jego stosunek do złożonej z wielorakich elementów otaczają-
cej go rzeczywistości społecznej i przyrodniczej. Wychowawca ukazuje 
wychowankowi otaczający go świat i ludzi, odkrywa przed wycho-
wankami ich tajemnice poprzez bierne przyglądanie się im w skupie-
niu i intuicyjnym odkrywaniu ich piękna i dobra. Tym samym wdra-
ża wychowanków do stopniowego obcowania z nimi oraz tworzenia 
piękna i dobra w swoim najbliższym otoczeniu i środowisku. Wartości 
intelektualne są ściśle powiązane z pragnieniami człowieka do pozna-
wania faktów i zdarzeń. Służą zaspokojeniu naturalnego głodu wie-
dzy niezbędnej do racjonalnego oswajania świata przez poszukiwanie 
związków, przyczyn, struktury rzeczy. Wychowawca, odwołując się 
do tych wartości, konstruuje naczelne cele wychowania intelektual-
nego, które ukierunkowują jego działalność na kształtowanie postaw 
wychowanka wobec wiedzy człowieka. Wartości etyczne są źródłem 
naczelnego celu wychowania społeczno-moralnego. Działalność pe-
dagogiczna wychowawcy zasadza się w tym przypadku na ukazaniu 
wychowankowi tego, co potocznie nazywamy dobrem i złem. Wy-
chowawca zmierza do ukształtowania wewnętrznie harmonijnej po-
stawy wychowanka, która wyraża się respektowaniem szlachetnych za-
sad współżycia z innymi osobami oraz doskonali i wysubtelnia w nim 
sumienie. Wartości mistyczno-duchowe są fundamentem celów wy-
chowania religijnego. Wartości te kierują człowieka ku pojmowaniu 
życia ludzkiego z perspektywy transcendentnej, dzięki której przekra-
cza on własną ograniczoność i kieruje się ku rzeczywistości istniejącej 
poza nim. Cele wychowania religijnego pełnią zatem służebną funkcję 
wobec naturalnych potrzeb człowieka związanych z jego uczestnicze-
niem w czymś, co nie jest osiągalne w perspektywie życia popędowo- 
-zmysłowego, lecz w czymś, co przyczynia się do osiągania osobistej  
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doskonałości. Potrzeby te stanowią wymiar życia duchowego, które 
wraz z jego rozwojem pozwala człowiekowi odkrywać „samego sie-
bie”, pozwala poszukiwać odpowiedzi na pytania: kim jestem?, po co 
żyję?, jaki jestem?, jaki powinienem być?, jaki mogę być? Każdy układ 
wartości mistyczno-duchowych budowany jest na akceptacji sacrum, 
które stanowi wartość nadrzędną. 

Złożony świat wartości stanowi źródło naczelnych celów wychowa-
nia, jakimi kieruje się nauczyciel-wychowawca. Cele wychowania są dla 
niego drogowskazem do podejmowania działań pedagogicznych, które 
uświadamiają mu to, że uczeń-wychowanek jest bytem niepodzielnym 
i niepowtarzalnym mimo całej swojej złożoności. Kierowanie się celami 
wychowania w wielopostaciowych procesach pedagogicznych ma wpro-
wadzić ucznia-wychowanka w świat wartości poprzez ich poszukiwanie, 
odkrywanie, a także przeżywanie. To dzięki nim i poprzez nie uczeń- 
-wychowanek uświadamia sobie ważność stawiania pytań o sens życia. 
Na ogół są to pytania:

•	 według jakich ideałów i jakiego porządku wartości żyć?
•	 ku czemu warto dążyć w życiu?
•	 jak żyć, aby życia nie zmarnować i aby było ono bardziej 

wartościowe?
•	 w imię czego żyć, skoro każde ludzkie życie ma swój kres?
•	 co człowiek powinien czynić, jak działać i postępować, aby swo-

jemu życiu nadać sens? 
•	 czemu należy się poświęcić?
•	 jak i dlaczego radzić sobie z trudnościami? 
Pytaniom o sens (bezsens) życia – jako niezbywalnym i zarazem nie-

możliwym do ominięcia przez kogokolwiek – towarzyszy zawsze kon-
tekst uznanych, czy uznawanych orientacji intelektualnych, emocjonal-
nych, moralnych, etycznych, religijnych lub całkowicie laickich. Stąd 
poszukiwanie na nie odpowiedzi zawsze odwołuje się do świata wartości, 
które są źródłem celów wychowania. I tu dochodzimy do kwestii for-
mułowania celów wychowania w bardziej ścisłym ich znaczeniu. Służy 
temu ich operacjonalizacja, czyli wyznaczanie w miarę jednoznacznych, 
a zarazem szczegółowych celów wychowania, które w całym złożonym 
procesie wychowania mają zawsze charakter intencjonalny, zamierzony 
i ukierunkowany oraz przyjmują postać standardów.

Operacjonalizacja stanowienia celów wychowania jest zabiegiem 
pozwalającym zdefiniować realny stan rzeczy, ku którym zmierza na-
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uczyciel-wychowawca w procesie wychowania. Polega ona na w miarę 
szczegółowym opisie postulowanych efektów działań pedagogicznych, 
które mają odzwierciedlać się w konkretnych postawach uczniów- 
-wychowanków. Poprawna operacjonalizacja celów wychowywania 
racjonalizuje i ukierunkowuje działania nauczyciela-wychowawcy 
w zakresie poszczególnych aktów i zdarzeń, które składają się na cały 
proces wychowania. Jest więc to opis nabywanych – zwykle etapowo – 
przez wychowanka nawyków, zachowań lub cech osobowości18. 

Zabieg operacjonalizacji celów wychowania spełnia przynajmniej 
trzy podstawowe funkcje: 

•	 informacyjną, dzięki której wychowawca i wychowanek uświa-
damiają sobie wspólne działania i dążenia ukierunkowujące ich 
aktywność na postulowaną zmianę wychowawczą;

•	 aksjologiczno-etyczną, która polega na tym, że podstawą postu-
lowanych zmian rozwojowych, ku którym zmierza proces wycho-
wania, są uznawane wartości, a działania pedagogiczne wycho-
wawcy podlegają normom i ocenom moralnym;

•	 antycypacyjną, kiedy na podstawie celów wychowania można za-
kładać z dużym prawdopodobieństwem efekty końcowe podję-
tych działań wychowawczych19. 

Przykładem operacjonalizacji celów wychowania, które ukierun-
kowują działania pedagogiczne wychowawcy na wspomaganie rozwo-
ju wychowanka, może być propozycja A. Guryckiej20, która ujmuje je 
w czterech aspektach, zaliczając do nich: 

1) cele kreatywne, które informują o zamierzeniach działalności 
nauczyciela-wychowawcy w zakresie postulowanych zmian w struk-
turze postaw uczniów-wychowanków, które są przedmiotem procesu 
wychowawczego; 

2) cele optymalizujące – dotyczą zawsze tych elementów struktu-
ry postaw uczniów-wychowanków, które należy w nich doskonalić, 
usprawniać i/lub rozwijać; 

18 Por.: B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon, Warszawa 2000,  
s. 34; K. Konarzewski, O wychowaniu w szkole, w: Sztuka nauczania. Czynności na-
uczyciela, Warszawa 1992, s. 307, 321; M. Łobocki, ABC wychowania, Warszawa 
1992, s. 24; J. Górniewicz, Teoria wychowania, cz. I, Olsztyn 1996, s. 61. 

19 Por. A.W. Janke, Perspektywa analizy wychowania w kategorii procesu, w: Współ-
czesne konteksty wychowania, red. A.M. de Tchorzewski, Bydgoszcz 2002, s. 79.

20 Por.: A. Gurycka, Struktura i dynamika procesu wychowawczego. Analiza psycho-
logiczna, Warszawa 1979, s. 163 i nast.
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3) cele minimalizujące wskazują na konieczność podejmowania ta-
kich działań wychowawczych, które będą przyczyniały się do ograni-
czania i/lub osłabiania negatywnych cech i właściwości, jakie przejawia 
uczeń-wychowanek w swoich zachowaniach i postępowaniu; 

4) cele korekcyjne odnoszą się do koniecznych z pedagogicznego 
punktu widzenia działań wychowawczych, których rolą jest przekształ-
canie i zmiany w zakresie nabytych już negatywnych cech i właściwości 
wchodzących w strukturę postaw uczniów-wychowanków. 

Uogólnieniem tego, co powiedzieliśmy o taksonomii i operacjona-
lizacji celów wychowania, jest poniższy schemat przedstawiający drogę 
stanowienia celów wychowania.

Ryc. 3. Droga stanowienia celów wychowania

Źródło: opracowanie własne. 

Zabieg taksonomii i operacjonalizacji celów wychowania polega 
na odwoływaniu się do ideału wychowania oraz wartości. W oparciu 
o nie konstruuje się naczelne cele wychowania, które są opisem pożą-
danych postaw wychowanka. Tym celom towarzyszą cele operacyjne, 
które odnoszą się do poszczególnych elementów strukturalnych po-
staw, czyli jej sfery poznawczej, uczuciowej i działaniowej. 
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4 . Treści i zadania wychowania 

Treści wychowania to uszczegółowiony zakres zarówno naczelnych, 
jak i operacyjnych celów wychowania. Są one podstawą działań wycho-
wawcy, które prowadzą do pełnego rozwoju pożądanych postaw wy-
chowanka. W przeciwieństwie do celów wychowania, które są z reguły 
ujmowane w postaci syntetycznego, często ograniczonego do jedno-
zdaniowego sądu wskazującego zamierzenia działalności, są wyrazem 
stanu finalnego odzwierciedlającego konkretną postawę wychowanka. 
Dlatego można powiedzieć, że treści wychowania stanowią materię/
budulec postaw i zachowań wychowanka. Odnoszą się one do przed-
miotu poszczególnych elementów strukturalnych postawy, czyli sfery 
poznawczej, uczuciowej i działaniowej, które konstruują osobowość 
wychowanka. 

Ważny jest dobór i zakres treści wychowania. Dzięki nim można 
uwyraźnić to, co w postawie wychowanka jest najistotniejsze, a dzia-
łania pedagogiczne podjęte przez wychowawcę stają się bardziej jed-
noznaczne. Właściwy dobór i zakres treści wychowania optymalizuje 
cele wychowania, dzięki czemu stają się one bardziej zrozumiałe, jasne 
i oczywiste dla wszystkich podmiotów procesu wychowania. Treści 
wychowania charakteryzuje pewna obrazowość, a zarazem prostota. 
To one sprawiają, że o jakości procesu wychowania można orzekać 
w kategoriach jego skuteczności i efektywności. W zasadzie nie moż-
na w żaden sposób zmierzać do celów wychowania, nie kierując się 
prawidłowym doborem treści i zadań wychowania. Ograniczenie się 
do lakonicznego zwerbalizowania celu wychowania niesie ze sobą nie-
bezpieczeństwo posługiwania się sloganami, często zrozumiałymi, ale 
nieukazującymi ich natury, ich zasadniczego pierwiastka. 

Treści wraz z zadaniami wychowania wchodzą w skład określonych 
struktur, tworząc ściśle powiązane układy z celami wychowania. Przed-
stawia to poniższy wykres. 
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Ryc. 4. Struktura układu: cele wychowania a treści i zadania wychowania
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Źródło: opracowanie własne. 

Właściwy i dobrze przemyślany przez wychowawcę dobór treści wy-
chowania przyczynia się do immanencji wartości, które stanowią fun-
dament i źródło naczelnych i operacyjnych celów wychowania. Warto-
ści przyczyniają się do budowania rzeczywistości poprzez kształtowanie 
przekonań wychowanków, te zaś wpływają na ich zachowania. Wycho-
wawca dzięki odpowiednio dobranym treściom wychowania przyczy-
nia się poprzez realizację konkretnych zadań wychowania do tego, że 
zawarte w treściach wartości zostają zakorzenione w świadomości wy-
chowanka. Ona zaś motywuje go do podejmowania oczekiwanych za-
chowań i postępowania. 

W doborze treści i zadań wychowania nie można pominąć roli i zna-
czenia etapowych celów wychowania. To one współdecydują o zróżnico-
waniu zakresu treści oraz organizowaniu/podejmowaniu zadań wycho-
wania: (1) w zależności od fazy rozwojowej wychowanków; (2) w zależ-
ności od indywidualnych i potencjalnych możliwości wychowanków. 



IV

TechNoLogIA WychoWANIA 





1 . Podstawy naukowe technologii wychowania

W strukturze teorii wychowania, rozumianej tu jako jedna z sub-
dyscyplin nauk pedagogicznych, wyodrębnia się część zagadnień, którą 
określa się mianem technologii wychowania. Określenie to nie jest zbyt 
precyzyjne, ale w języku polskim nie znajdujemy bardziej trafnego. Po-
jęcie technologia kojarzymy na ogół z wiedzą o procesie przetwarzania 
czegoś, co ma stać się użyteczne, co ma służyć człowiekowi w świado-
mym dochodzeniu do wyznaczonego efektu. W tym przypadku jest nim 
prawidłowo organizowany i kierowany proces wychowania. Technolo-
gia wychowania jest zatem pewnym zbiorem wiedzy ułatwiającej i za-
razem umożliwiającej podjęcie takich racjonalnych działań w ramach 
procesu wychowawczego, które będą przyczyniały się do jego optymali-
zacji. Aby ten cel osiągnąć, technologia wychowania korzysta z ustaleń 
innych dyscyplin wiedzy. Z reguły należą do nich: psychologia (psy-
chologia rozwojowa i psychologia wychowawcza), socjologia (socjologia 
wychowania i socjologia edukacji) oraz prakseologia. 

Psychologia jest nauką zajmującą się badaniem świadomości i za-
chowań człowieka, czyli jego reakcji i postępowania oraz ich znacze-
nia. Nauki pedagogiczne, zwłaszcza teoria wychowania, wykorzystuje 
ustalenia psychologii rozwojowej i psychologii wychowawczej, które 
prowadzą do pełniejszego zrozumienia procesów osobotwórczych i ich 
roli w rozwoju każdego człowieka, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Cho-
dzi tu o prawa rządzące procesami poznawczymi, emocjonalnymi, wo-
licjonalnymi, a także o zagadnienia dotyczące motywacji i zaintereso-
wań dorastających. W oparciu o twierdzenia tych subdyscyplin nauk 
psychologicznych teoria wychowania ustala podstawowe prawidłowości 
procesu wychowawczego, przyczyniając się do jego optymalizacji. Rolą 
różnych subdyscyplin nauk psychologicznych jest ukazywanie nauczy-
cielom-wychowawcom oraz, a może i przede wszystkim, rodzicom, jak 
należy wspomagać wychowanka w jego indywidualnym i społecznym 
rozwoju. 
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Socjologia dostarcza teorii wychowania wiedzy na temat zjawisk 
i stosunków społecznych oraz prawidłowości powstawania i przekształ-
cania się zachowań ludzkich pod wpływem wzajemnych relacji indy-
widualnych i grupowych. Znajomość twierdzeń wyprowadzanych na 
gruncie socjologii wychowania i socjologii edukacji stanowi dla teorii 
wychowania podstawę określania prawidłowości funkcjonowania ukła-
dów zachowań zachodzących pomiędzy podmiotami procesów wycho-
wania (nauczyciele – uczniowie – rodzice). Socjologia wychowania, 
a także socjologia edukacji opisuje rolę i znaczenie środowiska wycho-
wawczego, które jest immanentną częścią szeroko rozumianej rzeczywi-
stości społecznej, w której ważną rolę odgrywają procesy wychowawcze 
i edukacyjne. Technologia wychowania na podstawie ustaleń i twier-
dzeń socjologii określa prawidłowości pedagogiczne mające swoje miej-
sce w różnych dziedzinach i formach wychowania. Bez poznania i zro-
zumienia mikro- i makrośrodowiska nie jest możliwe jest racjonalne 
organizowanie procesów wychowania.

Prakseologia to nauka o sprawnym i skutecznym działaniu. Jej za-
daniem jest poszukiwanie i systematyzacja oraz formułowanie ogólnych 
zaleceń działania, które je optymalizuje, tj. przyczynia się do optyma-
lizacji procesu dochodzenia do celu. Bez uwzględnienia prawidłowości 
prakseologicznych posługiwanie się metodami i środkami wychowaw-
czymi byłoby pozbawione racjonalności, a ich dobór miałby charakter 
intuicyjny. Prakseologia jest nauką, która mówi, jak sprawnie i skutecz-
nie działać. Nikt nie wątpi, że czynności wychowawcze, jak i cały proces 
wychowania muszą cechować właśnie takie działania. Bez znajomości 
zasad sprawnego i skutecznego działania pedagogicznego wychowują-
cy narażają się na nieświadome, a także świadome popełnianie błędów 
wychowawczych. Ich skutki nie zawsze są rozpoznawalne w konkret-
nej sytuacji, w danym momencie. Następstwa błędów wychowawczych 
ujawniają się w tym, co nauki o wychowaniu nazywają eufemistycznie 
trudnościami wychowawczymi. 

Związek pomiędzy wymienionymi dyscyplinami, do których odwo-
łuje się technologia wychowania, można ukazać za pomocą poniższego 
diagramu. 
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Ryc. 5. Podstawy naukowe technologii wychowania
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Źródło: opracowanie własne. 

Z powyższego diagramu można wywnioskować, że szczegółowe sub-
dyscypliny nauk psychologicznych i socjologicznych oraz prakseolo-
gicznych, w ramach których znajdujemy treści odnoszące się do organi-
zacji i zarządzania różnymi procesami, stanowią podstawę technologii 
wychowania, która w oparciu o nie konstruuje zasady, formy, metody 
i środki wychowania, przez co jako taka wchodzi w strukturę ogólnej 
teorii wychowania. Wymienione elementy składowe technologii wy-
chowania odgrywają istotną rolę w tym, co nazywamy procesem wy-
chowania. Należy pamiętać o ich dopełniających się funkcjach, a bez 
ich uwzględnienia trudno by postrzegać, a tym bardziej opisywać i ana-
lizować sam proces wychowania. 
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2 . Proces wychowania i jego właściwości 

Jak już wcześniej powiedziano, przedmiotem teorii wychowania jest 
wychowanie rozumiane jako sui generis byt społeczny, który przyjmu-
je postać różnorodnych aktów i zjawisk wychowania, układających się 
w specyficzny proces społeczny nazywany procesem pedagogicznym lub 
wprost, procesem wychowania. Ma on służyć rozwojowi wychowanka, 
ale również ma przyczyniać się do rozwoju samego wychowawcy. Samo 
pojęcie proces (procedare – zmiana) wychowania uświadamia nam, że jest 
to układ ważnych zdarzeń przebiegających według pewnego porządku. 
Proces wychowania, którego miejscem jest przestrzeń rzeczywistości 
społecznej współczesnego świata, ma przyczynić się do jego poznawa-
nia, rozumienia i współtworzenia na miarę człowieka żyjącego w usta-
wicznie zmieniających się warunkach. Warunkiem optymalizującym 
tak rozumiany proces wychowania jest zdawanie sobie sprawy przez 
podmioty w nim uczestniczące z własnego miejsca i roli, jakie przypa-
dają im w tym układzie. Stąd wszystkie podmioty procesu wychowania 
stają przed poszukiwaniem odpowiedzi na szereg podstawowych pytań, 
które można ująć w schemat przedstawiony w kolejnej tabeli. 

Tabela 19. Podmioty określające własne miejsce i rolę w procesie wychowania

PodMIoT WychoWuJĄcy PodMIoT WychoWyWANy
Pytania o charakterze esencjonalnym

Kim i jaki jestem jako osoba, a zarazem 
rodzic, wychowawca, nauczyciel? 

Kim i jaki jestem jako dziecko, dorastający, 
jako uczeń, rówieśnik innych?

Pytania o charakterze aksjologicznym
Jakim wartościom nadać prymat w proce-
sie wychowania?

Czy i jakie wartości oraz oczekiwania do-
rosłych służą mojemu rozwojowi?

Pytania o charakterze teleologicznym
Czy cel, który obieram, jest właściwy i cze-
mu ma on tak naprawdę służyć?

Czy i dlaczego akceptuję cele stawiane mi 
przez rodziców i nauczycieli?

Pytania o charakterze prakseologicznym
Jakie stosować metody i środki, aby wy-
znaczony cel wychowawczy osiągnąć?

Czy potrafię skutecznie pracować nad 
własnym rozwojem?

Pytania o charakterze temporalnym 
Czy potrafię rozłożyć proces realiza-
cji celów na etapy dostosowane do 
wychowanka?

Czy osiągam dojrzałość postrzegania pozy-
tywnych zmian w swoim rozwoju?

Źródło: opracowanie własne. 
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To tylko niektóre pytania, przed jakimi stają wszystkie podmioty 
procesu wychowania, jeśli są w pełni świadome swojego w nim miej-
sca i roli oraz jego znaczenia w rozwoju osobowym i społecznym. Po-
szukiwanie na nie odpowiedzi uświadamia nam całą złożoność procesu 
wychowania oraz konieczność określenia jego właściwości, do których 
zalicza się ciągłość, dynamiczność i długotrwałość1. 

Ciągłość oznacza, że proces wychowania jest procesem naturalnym 
i zarazem ustawicznym, że w przeciwieństwie do procesu dydaktycz-
nego (nauczania i uczenia się, które także mają charakter wychowują-
cy) nie uruchamia się go w jakimś oznaczonym miejscu i czasie, że nie 
można go podzielić na jakieś jednostki czy autonomiczne części, jak na 
przykład lekcje w szkole. Ponadto ciągłość jako pewna właściwość ozna-
cza, że trwa on nieustannie na skutek działających wszystkich wpływów 
i oddziaływań czynników podmiotowo-osobowościowych (ludzi i ich 
wytworów) oraz rzeczowo-instrumentalnych (rzeczy i przedmiotów). 
Każdy podmiot wychowywany jest w nim „zanurzony” i nim całkowi-
cie objęty. Podobnie rzecz się przedstawia, gdy chodzi o osobę rodzi-
ców i nauczycieli-wychowawców. Bez względu na okoliczności są oni 
podmiotami wychowującymi w każdej bezpośredniej, jak i pośredniej 
relacji z podmiotami wychowywanymi. Rodzic nigdy nie przestaje być 
rodzicem, nauczyciel zaś nigdy nie przestaje być wychowawcą. 

Dynamiczność oznacza swoistą ruchliwość samego procesu wycho-
wania. Z tej racji, że proces wychowania zmierza do rozwoju podmiotu, 
natura jego ma charakter dynamiczny. Dynamizm tego procesu wynika 
z faktu, że jako proces o charakterze psychologiczno-społecznym jest on 
ściśle powiązany z procesem biologicznym, duchowym oraz fizycznym, 
które także rzutują na rozwój każdej osoby. Istotą procesu wychowa-
nia jest wywoływanie wszelkich zmian rozwojowych w wychowanku. 
Dynamiczność jako prawidłowość procesu wychowania odzwierciedla 
się w sukcesywnym wyzwalaniu wszystkich potencjalnych możliwości 
wychowanka. Idzie tu przede wszystkim o te, które są obiektem dzia-
łań intencjonalnych, nastawionych na główny cel, czyli na wielostronny 
rozwój jego całej osobowości. Dynamizm procesu wychowania warun-
kuje zewnętrzną i wewnętrzną przemianę człowieka, uzdatnia w nim 
możliwości samorozwoju i zdolności do kreatywnego oddziaływania 
na innych. Wychowanek staje się sam bytem dynamicznym, kształtuje 
się, przekształca i rozwija. Świadomość potrzeby własnego rozwoju oraz 

1 Por.: R. Miller, Proces wychowania i jego wyniki, Warszawa 1966, s. 46-71.
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świadomość braku jego pełnego urzeczywistnienia są czynnikami dyna-
mizującymi aktywność wychowanka. 

Długotrwałość uważa się za ważną właściwość procesu wychowa-
nia. Trudno znaleźć moment, w którym rozpoczyna się, a w którym 
kończy się proces wychowania. Wraz z przyjściem człowieka na świat 
zostaje on jako dziecko objęty pielęgnacją i opieką, które mają zaspo-
koić jego potrzeby. Do zespołu tych potrzeb na pewno należy zaliczyć 
w pierwszej kolejności potrzeby popędowo-biologiczne (konserwacyj-
ne i ekspansywne oraz identyfikacyjne), wraz z wiekiem zaś pojawiają 
się potrzeby duchowe (poznawcze, kontemplacyjno-estetyczne, etyczne 
i mistyczno-religijne)2. Wszystkie one towarzyszą człowiekowi nie tyl-
ko we wczesnym dzieciństwie i młodości, ale również przez całe życie. 
Długotrwałość jako prawidłowość procesu wychowania uświadamia 
nam, że w jego ramach człowiek nabywa umiejętności rozpoznawania 
i zaspokajania tych potrzeb, ustala ich siłę i zakresy. Proces wychowania 
służy temu, aby jednostka starała się je racjonalizować oraz sublimować. 
Toteż sam proces wychowania w różnych etapach życia człowieka pod-
lega swoistej modyfikacji poprzez łączne postrzeganie go wraz z pro-
cesami socjalizacji i edukacji. Te dwa ostatnie procesy są pochodnymi 
procesu wychowania, którymi każdy człowiek jest objęty w ciągu całego 
swojego jednostkowego życia. 

Analiza właściwości procesu wychowania pozwala opisać jego specy-
ficzne cechy. To one pozwalają pełniej dostrzec jego właściwości, czyli 
to wszystko, co pozwala lepiej zrozumieć jego naturę i istotę. Wśród 
wielu cech procesu wychowania warto zwrócić uwagę przynajmniej na 
następujące: integralność, fenomenologiczność, pragmatyczność, eks-
tensywność i intensywność3.

Integralność	oznacza, że: (1) proces wychowania stanowi złożoną 
całość, która w sposób łączny podlega omówionym wcześniej prawidło-
wościom, tj. ciągłości, dynamiczności i długotrwałości; (2) proces wy-
chowania posiada swoją wewnętrzną strukturę, a jej elementy wzajem-
nie się dopełniają i są względem siebie koherentne, czyli nie są wzglę-
dem siebie sprzeczne, nie mają one charakteru bytów samoistnych;  
(3) proces wychowania obejmuje swym zasięgiem całą osobowość pod-
miotu wychowywanego, a więc jego wymiar intelektualny, psychicz-

2 Por.: A. Grzegorczyk, Filozofia czasu próby, Paryż 1979, s. 14-25.
3 Por.: M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003, s. 52-58: autor 

wymienia następujące cechy procesu wychowania: intencjonalność, interakcyjność, 
relatywność, długotrwałość.
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ny i fizyczny przyczynia się do kształtowania jego określonych postaw;  
(4) proces wychowania należy w gruncie rzeczy do całej złożonej rzeczy-
wistości społecznej i chociaż poddajemy go szczegółowej analizie na za-
sadzie wyodrębnienia go z niej, to musi on dokonywać się w kontekście 
różnych zjawisk i praw społecznych.

Fenomenologiczność świadczy o tym, że (1) proces wychowania 
jest zjawiskiem wyjątkowym i niepowtarzalnym, chociaż przebiega on 
w różnych, podobnych lub nawet tożsamych formach; (2) proces wy-
chowania jest przedmiotem poznania doświadczalnego przy zastosowa-
niu obiektywnych metod badawczych.

Pragmatyczność to cecha, która pozwala proces wychowania pod-
dać realistycznej ocenie, dzięki której istnieje możliwość przyczyniania 
się do optymalizacji jego prawdopodobnej skuteczności.

Ekstensywność	i	intensywność jako cechy procesu wychowania na-
leży pojmować łącznie. Pierwsza z nich świadczy o tym, że przebiega 
on we wszystkich obszarach i dziedzinach życia tak jednostkowego, jak 
i społecznego, czyli że jest on niejako wszechobecny, chociaż nie zawsze 
służy dobru człowieka (wówczas przyjmuje postać procesu pseudowy-
chowania). Druga cecha procesu wychowania mówi o jego sile, czy 
wręcz mocy, a więc o możliwości wzmacniania go za pomocą dozwolo-
nych metod i środków, do jakich odwołują się różne podmioty wycho-
wujące (rodzina, szkoła, parafia, instytucje i organizacje o charakterze 
pedagogicznym lub spełniające funkcje wychowawcze). 

Wymienione cechy procesu wychowania pozwalają nam lepiej zrozu-
mieć i wniknąć w istotę prawidłowości tego procesu, a przy tym uświa-
damiają, że jest to proces złożony, trudny do bezpośredniego uchwyce-
nia ze względu na możliwość pewnej jego różnorodności oraz szczegól-
ną otwartość w przestrzeni życia społecznego. 

Istotą procesu wychowania, jako pewnej całości, jest dążenie do po-
żądanych zmian w rozwoju psychicznym i fizycznym człowieka, zwłasz-
cza dotyczy on dzieci i młodzieży. Zmiany te następują pod wpływem 
celowych i świadomych czynności i działań podmiotów wychowują-
cych, ale ich skuteczność jest zależna od gotowości i aktywności pod-
miotów wychowania. Służą temu na ogół odpowiednio dobrane przez 
wychowawców formy, metody i środki wychowania, o których będzie 
mowa w dalszej części tego rozdziału. W tym miejscu interesować nas 
będzie struktura procesu wychowania. 

Na ogół każda rzecz czy zjawisko posiada swoją strukturę, czyli skła-
da się z pewnych wzajemnie od siebie zależnych elementów. Poznanie 
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ich pozwala zdać sobie lepiej sprawę z właściwości danej rzeczy bądź zja-
wiska. Struktura procesu wychowania to pewna konfiguracja elemen-
tów, które go tworzą jako określoną całość. To właśnie one powodują, 
że proces wychowania może zaistnieć, a dokładniej rzecz ujmując, może 
funkcjonować w określonej przestrzeni społecznej. Elementy tworzące 
proces wychowania występują w pewnej uporządkowanej kolejności, 
dzięki której wychowawca realizuje cel/cele pedagogiczne, a wychowy-
wany osiąga kolejny etap swojego indywidualnego rozwoju. 

Elementami procesu wychowania są wszystkie relacje osobowe za-
chodzące pomiędzy podmiotami wychowania (wychowującymi i wy-
chowywanymi), które warunkują ich zaistnienie w określonych sytu-
acjach. Do nich można zatem zaliczyć: 

• świadomie i właściwie dobrane cele pedagogiczne konsekwentnie 
realizowane przez wychowujących i akceptowane przez wychowy-
wanych, których źródłem są niekwestionowane układy wartości;

• aktywna współrealizacja zadań przez wychowujących i wycho-
wywanych, które kształtują i utrwalają pożądane zachowania 
i postawy przyczyniające się do wielostronnego rozwoju ich 
osobowości;

• ewaluacja, czyli kontrola oceniająca zmiany dokonujące się w oso-
bowości wychowywanych pod wpływem mniej lub bardziej auto-
nomicznych działań osób wychowujących.

Powyższy układ elementów procesu wychowania można ująć w po-
staci schematu.

Ryc. 6. Układ zasadniczych elementów procesu wychowania

 

 

świadomy  dobór celów przez 
wychowujących 

aktywna współrealizacja  
zadań wychowawczych 
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pozaszkolne 

rodzice 

Źródło: opracowanie własne. 

Należy zaznaczyć, że proces wychowania może przebiegać w dwóch, 
w dużej mierze zależnych od siebie układach, przyjmując postać mi-
kro-procesu, kiedy dotyczy on realizacji celów określanych przez wy-
chowującego, a odnoszących się do konkretnego wychowywanego oraz  
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makro-procesu, gdy podmiotami wychowującymi są zespoły osób, 
a wychowywanymi zespoły dzieci, młodzieży, uczniów. W pierwszym 
przypadku będzie on miał miejsce w prostych relacjach układu rodzin-
nego, w drugim zaś szkolnego, ale również w szerszym układzie spo-
łecznym, w którym różne instytucje spełniające funkcje wychowawcze 
(Kościół, organizacje, związki, stowarzyszenia itp.) podejmują świado-
mą i celową działalność pedagogiczną. 

3 . Zasady wychowania 

Rzeczywistością, tak materialną (przyrodniczą), jak i społeczną rzą-
dzą określone prawa, zasady i reguły. Przez prawa w nauce rozumie 
się stały i istotny związek zachodzący pomiędzy zdarzeniami tej samej 
grupy, na przykład pomiędzy zdarzeniami fizykalnymi, chemicznymi, 
biologicznymi, językowymi itp. Związki te, wyrażone w sposób najbar-
dziej zwięzły, nazywa się prawami naukowymi fizyki, chemii, biologii, 
lingwistyki itd. Zasady to ogólnie uznane i powszechnie akceptowa-
ne dyrektywy działania, zachowania i postępowania człowieka. reguły 
z kolei to algorytmy praktyczne, czyli najczęściej powtarzalne czynności 
w określonej kolejności i warunkach, które umożliwiają człowiekowi 
dojście do konkretnego efektu, na ogół zaspokajającego jego oczekiwa-
nia i potrzeby. Można dopowiedzieć, że każda reguła jest szczegółową 
postacią jakiejś zasady i opiera się na uznanych prawach4. 

Z pewnością nauki społeczne, w tym także nauki o wychowaniu, nie 
są na takim etapie rozwoju, aby mogły formułować jednoznaczne pra-
wa nauki dotyczące procesów pedagogicznych. Na ich gruncie orzeka 
się jedynie z dużym prawdopodobieństwem o pewnych zależnościach 
pomiędzy badanymi zjawiskami. Nie znaczy to, że teoria wychowania, 
a zwłaszcza technologia wychowania, rezygnuje z poszukiwania pew-
nych zasad rzutujących na przebieg procesu wychowania. 

Jakość procesu wychowania zależy od odpowiednio uporządkowa-
nego układu świadomie podejmowanego postępowania osób wycho-
wujących, które konsekwentnie zmierzają do osiągnięcia wyznaczonych 
celów wychowawczych poprzez realizację konkretnych zadań pedago-
gicznych. Działania, a raczej postępowanie autentycznie wychowawcze 
nie ma i nie może mieć charakteru przypadkowego. Minimalizowaniu 

4 Przykładem reguł mogą być przepisy na wypiek ciasta.
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przypadkowości przeciwdziałają ustalane drogą dociekań teoretycznych 
oraz obserwacji zasady wychowania. Pedagodzy jednak nie wypracowali 
dotąd jednolitego stanowiska, które pozwoliłoby w sposób jednoznacz-
ny ustalić ich rolę w procesie wychowania. Dlatego mówimy o powin-
nościowym charakterze zasad wychowania. Nie wchodząc w szczegóły, 
możemy przyjąć, że zasady wychowania to wskazania teoretyczne typu 
prakseologicznego, którymi kierują się wychowujący, mając na uwadze 
sprawne i skuteczne działania pedagogiczne, które odzwierciedlają się 
w efektach, czyli rezultatach procesu wychowania, o czym świadczy 
jego jakość. Osoby wychowujące mają na ogół wewnętrzne przeświad-
czenie o kierowaniu się pewnymi dyrektywami orientującymi ich na 
takie postępowanie pedagogiczne, które będzie sprzyjać osiąganiu efek-
tów wychowawczych. To wewnętrzne przekonanie świadczy o ich pew-
nej moralnej potencjalności oraz zaangażowaniu emocjonalnym i wo-
licjonalnym w proces wychowania. Świadczy ono też o ich moralnym 
poczuciu odpowiedzialności za jakość procesu wychowania. 

Wychowujący, w zależności od celu i złożoności rzeczywistości wy-
chowawczej ukierunkowuje swoje postępowanie pedagogiczne według 
zasad jako uznanych ogólnych dyrektyw, które są mu znane lub któ-
re sam, na podstawie dostępnej wiedzy i doświadczenia, konstruuje. 
Nie odnoszą się one do konkretnych sytuacji pedagogicznych, a jedynie 
ukierunkowują postępowanie wychowawcze, aby przyczyniało się ono 
do osiągania założonych celów. 

W literaturze pedagogicznej znajdujemy próby porządkowania zasad 
pedagogicznych według różnych kryteriów stanowiących podstawę kon-
struowania ich określonych typów5. Wśród nich do ważnych należą zasady 
wychowania, których szczegółowe opisy znajdujemy w poglądach i twór-
czości: H. Rowida6, M. Krawczyka7, K. Kotłowskiego8, K. Sośnickiego9, 
B. Suchodolskiego10, szeroko omawia je M. Nowak11 i wielu innych.

W tym miejscu zatrzymamy się na kilku – jak się wydaje podstawo-
wych – zasadach wychowania, których fundamentów należy upatrywać 

5 Por.: M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 350 i nast.
6 Por.: H. Rowid, Podstawy i zasady wychowania, Warszawa 1957.
7 Por.: M. Krawczyk, Zasady wychowania moralnego, Warszawa 1960.
8 Por.: K. Kotłowski, Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego, Wrocław 1976.
9 Por.: K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, Warszawa 1967.
10 Por.: B. Suchodolski, O zasadach wychowania, w: Zarys pedagogiki, t. 2, red. 

B. Su chodolski, Warszawa 1959.
11 Por.: M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt., s. 350 i nast. 
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w konkretnych wartościach i normach etycznych, bez respektowania 
których proces wychowania zatraciłby swoje wszystkie podstawowe wa-
lory. Do zasad tych należą: 

•	 Zasada poszanowania godności i osobowości wychowanka
•	 Zasada wspomagania wychowanka w rozwoju jego osobowości 
•	 Zasada współdziałania wszystkich podmiotów procesu wycho wania
•	 Zasada odpowiedzialności i konsekwencji w zakresie wymagań 

wychowawczych
•	 Zasada profesjonalizmu i osobistego przykładu wychowującego.

Zasada poszanowania godności i osobowości wychowanka . Re-
spektowanie tej zasady winno stanowić trwałe przekonanie wychowaw-
cy o tym, że obiektem jego działań pedagogicznych zmierzających do 
rozwoju jest wychowanek, a więc osoba, której przynależy prawo do 
szacunku ze względu na to, że stanowi najwyższą wartość w świecie 
przyrodniczo-społecznym. Godność jest wewnętrzną właściwością każ-
dej osoby ludzkiej, bez względu na wiek, płeć, narodowość, światopo-
gląd. Godność zawiera się w sposób konieczny w strukturze bytowej 
człowieka i dlatego każda osoba ludzka istnieje jako cel, a nie jako śro-
dek działania. Kiedy mówimy o osobowości człowieka, mamy na myśli 
jego wewnętrzną organizację wrodzonych i nabytych dyspozycji oraz 
schematów reagowania odzwierciedlających się w jego temperamencie, 
charakterze, możliwościach intelektualnych, właściwościach emocjo-
nalnych i wolicjonalnych. One to decydują o indywidualnym trendzie 
do zachowań każdej osoby. Powinnością wychowującego jest ich nie-
kwestionowanie, lecz rozeznanie i przyczynianie się do ich dynamiczne-
go rozwoju oraz kształtowania wewnętrznie spójnego systemu postaw, 
które wychowanek będzie doskonalił przez całe swoje dorosłe życie. 

Zasada wspomagania wychowanka w rozwoju jego osobowości . 
Zasada ta uświadamia wychowawcy potrzebę ustawicznego poznawania 
warunków i czynników umożliwiających, a zarazem optymalizujących 
drogę rozwoju wychowanka poprzez realizację celów i zadań pedagogicz-
nych. Podmiotem oddziaływań wychowawczych jest zawsze dziecko, do-
rastająca młodzież, ale także osoby dorosłe, w tym także senioralne. Dla-
tego pierwszym warunkiem przewidywalności w dochodzeniu do celów 
wychowawczych jest zdawanie sobie sprawy z tego, kim jest i jaki jest 
wychowanek – czyli podmiot oddziaływań wychowawcy. Skuteczność 
wspomagania rozwoju wychowanka przez świadome i celowe działania 
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pedagogiczne zasadza się na ciągłym poznawaniu rozumiejącym potrzeby 
i dążenia wychowanka na każdym etapie jego życia oraz na poznawaniu 
wyjaśniającym mechanizmy przyczyn i możliwości tego rozwoju. Takie 
podejście pozwala wychowawcy żywić przekonanie, że proces wychowa-
nia staje się autentycznym procesem wspomagania rozwoju wychowanka. 

Zasada współdziałania wszystkich podmiotów procesu wycho-
wania . Kolejna zasada orientuje wychowawcę na konieczność podej-
mowania współpracy w zakresie realizacji celów i zadań pedagogicznych 
ze wszystkimi podmiotami, dla których rozwój wychowanka stanowi 
określone dobro. Podmiotami tymi są: wychowawcy (rodzice i nauczy-
ciele), wychowankowie (dzieci, młodzież, uczniowie), ale również insty-
tucje i organizacje, a także osoby biorące świadomy udział w procesie 
wychowania, które na uwadze mają realizację konkretnych celów i za-
dań pedagogicznych. Cechą konstytutywną każdego procesu wycho-
wania są interakcje zachodzące pomiędzy wymienionymi podmiotami. 
W relacjach tych do najważniejszych zaliczyć należy wszystkie takie 
działania, które prowadzą do oczekiwanych zmian rozwojowych wy-
chowanków. Odzwierciedlają się one w ich zachowaniach i postawach, 
świadcząc o skuteczności (bądź też nieskuteczności) procesu wycho-
wawczego. Obiekt tych relacji ukazuje kolejny diagram kołowy.

Ryc. 7. Relacje międzypodmiotowe w procesie wychowania

Źródło: opracowanie własne. 
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Rzeczą istotną jest zdawanie sobie sprawy, zwłaszcza przez nauczy-
cieli i rodziców, że relacje te mają wymiar dwustronny i wielokierun-
kowy. Na zachowania uczniów wpływają oddziaływania zarówno ro-
dziców, jak i nauczycieli, ale również relacje, jakie zachodzą pomiędzy 
rodzicami a nauczycielami. Mamy tu na myśli świadomą współpracę 
tych dwóch najważniejszych podmiotów wychowujących. Jej doskona-
lenie wymaga różnych form i metod pedagogizacji rodziców ze strony 
nauczycieli, ze strony rodziców zaś jasno sformułowanych oczekiwań 
stawianych nauczycielom. Jakość samych tych relacji świadczy o pozio-
mie świadomości wychowawczej i kulturze pedagogicznej społeczeń-
stwa. Ważny jest też udział innych podmiotów wychowujących, do któ-
rych należy Kościół, a także te wszystkie instytucje i organizacje, które 
funkcjonują w najbliższym środowisku podmiotów wychowywanych. 
Nie można pominąć w tym miejscu również faktu, że wszystkie pod-
mioty procesu wychowania wchodzą w coraz bardziej specyficzną re-
lacyjność z różnymi elementami globalizującego się świata. Do nich 
w pierwszej kolejności zaliczyć trzeba wszystkie narzędzia, za pomo-
cą których ludzie komunikują się i odbierają informacje. Komunikaty 
te i informacje przekazywane są w wymiarze bezosobowym. W coraz 
większym zakresie na postawy i codzienne zachowania dorastających 
mają wpływ obecne technologie telefonii komórkowej oraz internetu. 
Od najmłodszych lat życia postawy i zachowania kształtują się poprzez 
proste doznania relacyjne ze światem, które nad nim zdobywają prze-
wagę i dominację. Bezpośrednie relacje międzyludzkie tracą swoją siłę 
i znaczenie. W gruncie rzeczy idzie o to, aby rodzice i nauczyciele przy-
jęli na siebie zadanie wsparcia dorastających w sytuacjach dla nich trud-
nych, jakie niosą ze sobą relacje bezosobowe.

Zasada odpowiedzialności i konsekwencji w zakresie wymagań 
wychowawczych. Pojęcie odpowiedzialność jest wieloznaczne, szeroko 
stosowane, różnie rozumiane, a zarazem odnosi się ono do różnych zja-
wisk życia indywidualnego oraz społecznego, ujmowanego w różnych 
kontekstach12. Powołamy się w tym miejscu na dwa podejścia do rozu-
mienia tego pojęcia. 

(1) Odpowiedzialność jest „wzięciem na siebie skutków własnego 
działania, do czego człowiek jako osoba moralna czuje się wewnętrznie 

12 Por.: A.M. de Tchorzewski (red.), Odpowiedzialność jako wartość i problem edu-
kacyjny, Bydgoszcz 1998.
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przymuszonym, bowiem musi on je przypisać sobie samemu, własnej 
decyzji, swej woli”13. 

(2) „Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za czyny, których 
wprawdzie nie chciał dokonać i nie dokonał, ale od niego zależało, 
by im zapobiec. Być odpowiedzialnym to zaciągnąć zobowiązanie 
moralne”14. 

Z powyższych twierdzeń można wnioskować, że ten, kto uczestni-
czy w procesie wychowania, jest odpowiedzialny za jego organizację, 
przebieg i efekty. Odpowiedzialność podmiotu wychowującego należy 
do jego natury moralnej, jest nierozłączna z działaniami i postępo-
waniem pedagogicznym. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele, a także 
wszyscy, którzy świadomie uczestniczą w procesie wychowania, pod-
legają wewnętrznemu przymusowi ponoszenia odpowiedzialności za 
wychowywanych, za ich rozwój i jego następstwa. Każdy podmiot 
wychowujący musi zdawać sobie z tego sprawę i nie może pod żad-
nym pozorem ani z żadnego powodu czuć się zwolnionym z tej od-
powiedzialności. Dodajmy, że odpowiadający za proces wychowania 
ponoszą ją nie tylko w trakcie bezpośredniego w nim udziału. Poczu-
cie odpowiedzialności spoczywa na nich także wówczas, gdy wpływy 
wychowawcze tracą swoją siłę w dorosłym życiu podmiotów wycho-
wywanych. Tak więc matka i ojciec czują się aż do wieku senioral-
nego odpowiedzialni za swoje dzieci, a nauczyciele-wychowawcy nie 
uwalniają się od niej w momencie opuszczania budynku szkolnego 
przez uczniów. Ta szczególna zasada wychowania uświadamia nam, 
że autentyczne poczucie odpowiedzialności za wychowywanych nie 
ogranicza się jedynie do „tu i teraz”, ale rozciąga się na ich bliższą 
i dalszą przyszłość. Odpowiedzialność wychowujących dotyczy nie 
tylko osiągania bieżących celów wychowania, ale także całokształtu 
psychofizycznego rozwoju i wieloaspektowej kondycji wychowanków. 
Żadne działania wychowujących nie mogą w jakikolwiek sposób za-
grażać wychowankowi. Stąd wychowujący są zobowiązani do natych-
miastowej reakcji w przypadku spostrzeżenia negatywnych postaw 
i zachowań swoich podopiecznych. 

Dlatego odpowiedzialność jako zasadę wychowania nierozerwalnie 
należy wiązać z konsekwentnym reagowaniem na wszelkie przejawy 

13 Hoffmaister, cyt. za: J. Schwartlander, Odpowiedzialność jako podstawowe poję-
cie filozoficzne, „Znak” 10/1955, s. 6. 

14 N. Sillany, Słownik psychologiczny, Katowice 1995, s. 185. 
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odstępstwa od zachowań i postaw negatywnych, nieakceptowanych 
społecznie. Konsekwentna postawa wyraża się w racjonalnym dyscy-
plinowaniu zachowań wychowanków. Nie chodzi tu o ograniczanie 
ich wolności15, lecz o uznanie takiej wolności, która wzmacniać będzie 
sprawności moralne wychowywanych, rozwijać ich samodyscyplinę 
oraz autokreatywność. Reasumując, można powiedzieć, że poczucie 
odpowiedzialności i konsekwencji w zakresie wymagań wychowaw-
czych stawianych nauczycielowi świadczy o jego dojrzałej osobowości. 

Zasada profesjonalizmu i osobistego przykładu wychowujące-
go. Zasada ta wiąże się ściśle z problemem formacji osobowościowej 
nauczyciela. Przez formację osobowościową nauczyciela rozumieć bę-
dziemy współwystępowanie trzech procesów: dojrzewania, uczenia się 
i przystosowania do zawodu nauczycielskiego. Różnorodne elemen-
ty składowe tych procesów mają na celu urzeczywistnianie w sposób 
względnie trwały i w miarę silny takiego modelu nauczyciela, które-
go wyposaża się w typowe cechy przypisywane (wynikające z) jego 
roli, jaką ma spełniać w zbiorowości społeczno-kulturowej, do któ-
rej przynależy. Elementami tymi są jego wiedza (mądrość, erudycja), 
ustawicznie wzbogacana doświadczeniem, predyspozycje i predylek-
cje zawodowe oraz sprawności moralne. Na szczególną uwagę w tym 
miejscu zasługują: predyspozycje i predylekcje. 

Predyspozycje zawodowe nauczyciela, to nic innego, jak zespół 
możliwości niezbędnych do wykonywania pracy sensu stricte peda-
gogicznej, czyli dydaktyczno-wychowawczej, ale także opiekuńczej. 
Z pewnością mają one swoje odzwierciedlanie w indywidualnym 
potencjale intelektualnym nauczyciela, jego postawie moralnej oraz 
warunkach zdrowotnych, umiejętnościach organizacyjnych itp. Na-
tomiast przez predylekcje zawodowe nauczyciela należy rozumieć pe-
wien typ jego wewnętrznej gotowości do podjęcia i kontynuowania 
działalności profesjonalnej, której źródłem są osobiste zainteresowa-
nia i zamiłowania do wykonywania różnych czynności, uwyraźniające 
się pełnym poświęceniem, ofiarnością, oddaniem na rzecz tego, co 
stanowi przedmiot jego pracy. 

Ważnym elementem profesjonalizacji zawodowej nauczyciela są 
jego sprawności moralne, przez które należy rozumieć nabytą zdol-

15 Por.: A.M. de Tchorzewski (red.), Wolność jako wartość i problem edukacyjny, 
Bydgoszcz 1999.
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ność do niezawodnych działań w postępowaniu nauczyciela związa-
nych bezpośrednio lub pośrednio z wypełnianiem obowiązków i po-
winności o charakterze moralnym. Sprawności moralne wraz z wraż-
liwością etyczną nauczyciela leżą u podstaw i decydują o jakości jego 
poczucia odpowiedzialności zawodowej. Wymienione elementy przy-
pisane procesowi profesjonalizacji nauczycielskiej współdecydują 
w dużej mierze o tym, że w procesie wychowania staje się on wzorem 
dla uczniów-wychowanków. 

4 . Formy wychowania 

Proces wychowania na ogół przyjmuje postać wielopostaciowych 
form. Formy wychowania to mniej lub bardziej skoordynowane ze 
sobą, w miarę jednorodne lub zbliżone do siebie zespoły elementów, 
które przyjmują postać pewnych konkretnych sytuacji wychowaw-
czych. W ramach tych sytuacji realizowane są operacyjne cele wy-
chowania i wynikające z nich zadania wychowawcze. Można zatem 
przyjąć, że formy wychowania to określony zbiór sytuacji o charak-
terze pedagogicznym/wychowawczym. Niektóre z nich kształtują się 
samoczynnie, lecz na ogół mają one charakter świadomie organizo-
wanych zabiegów wyzwalających oczekiwaną aktywność wychowanka 
służącą jego rozwojowi. Ważnym pojęciem w procesie wychowania, 
jak i w języku nauk pedagogicznych jest słowo aktywność. Oznacza 
ono naturalną lub wymuszoną zdolność do intensywnego działania, 
do czynnego udziału w czymś ważnym z jednostkowego lub społecz-
nego punktu widzenia. W rzeczywistości społecznej różne formy wy-
chowania, dla których podstawą jest aktywność, występują równo-
cześnie i równolegle. Stają się one bardziej złożone i mają charakter 
wieloaspektowy. 

Forma wychowania, a także niekiedy krzyżujące się ich zbiory, ro-
zumiane jako szczególne sytuacje wychowawcze, posiadają swoją we-
wnętrzną strukturę, na którą składają się takie elementy, jak: cel/cele, 
zadanie/zadania, pożądana aktywność wychowanka oraz efekt, czyli 
rezultat odzwierciedlający przynajmniej jakiś realny wymiar celu wy-
chowawczego. Formy wychowania można usystematyzować, a co za 
tym idzie, również uporządkować. 
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Tabela 20. Struktura form wychowania

ForMy WychoWANIA

Struktura form wychowania

cele zadania aktywność rezultat

Modele form wychowania

środowiskowy przedmiotowy podmiotowy

Źródło: opracowanie własne. 

Środowiskowe formy wychowania. W każdym środowisku społecz-
nym funkcjonuje wiele różnych form wychowania, których istotą jest 
realizowanie celów wychowawczych poprzez świadomą aktywizację wy-
chowywanych. Mówimy wówczas o formach wychowania inspirowanych 
poprzez funkcje i rolę takich instytucji, które działając w środowisku lo-
kalnym, przyczyniają się do rozwoju młodego człowieka. Można do nich 
zaliczyć wychowanie w rodzinie i przez rodzinę, wychowanie w szkole 
i przez szkołę, wychowanie w parafii i przez parafię, wychowanie poprzez 
różne centra i ośrodki lokalne funkcjonujące w środowisku (np.: dom 
kultury, biblioteka, ośrodek rekreacji i rozrywki, straż pożarną itp.), a tak-
że różne inne związki, stowarzyszenia, organizacje dziecięce i młodzieżo-
we o zasięgu ponadlokalnym, które skupiając różne osoby, aktywizują je 
do pożytecznych działań na rzecz określonej wspólnoty i własnego roz-
woju osobowego. Formy te mają charakter przede wszystkim organiza-
cyjny. Ich rola nabiera znaczenia, gdy przyczyniają się do autentycznego 
upodmiotowienia osób uczestniczących w ich działalności.

Przedmiotowe formy wychowania. Do nich można zaliczyć takie 
układy elementów, które tworzyć będą sytuacje sprzyjające aktywno-
ści wychowanków w zakresie rozwoju różnych ich potencjalnych moż-
liwości. Podstawą takich form wychowania są z reguły naturalne po-
trzeby i dążenia każdego człowieka, których poziom zaspokojenia za-
leży od jego osobistej aktywności, dzięki której dokonuje się proces 
jego ustawicznego rozwoju. Do najważniejszych zaliczyć należy formy 
wychowania: 

• przez działalność poznawczą (odnosi się do zdobywania wiedzy 
oraz rozwoju zainteresowań i zamiłowań intelektualnych);

• przez działalność twórczą (rozwija wrażliwość estetyczną, wy-
zwala ekspresję, kształtuje uzdolnienia i aspiracje twórcze);
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• przez działalność zabawowo-rozrywkową (przeżywanie zabaw 
i kształtowanie poczucia czasu wolnego); 

• przez działalność sportowo-turystyczną (troska o higienę psy-
chiczną, kondycję fizyczną i dobrostan zdrowia);

• przez działalność charytatywną (uwrażliwia na dostrzeganie 
i przysparzanie dobra pozaosobistego)16. 

Przykładowo wymienione formy wychowania nie występują w po-
staci pojedynczej. Wzajemnie się krzyżują bądź przenikają, a ich wy-
odrębnienia dokonuje się na podstawie dominujących w nich zadań 
wychowawczych, które są punktem wyjścia dla wyzwalania aktywności 
wychowanka w określonych sytuacjach sprzyjających realizacji zasad-
niczego celu wychowania. I tak na przykład wychowanie przez działal-
ność charytatywną, którą rozumiemy jako formę wychowania, w ra-
mach której realizuje się cele nastawione na uwrażliwienie i niesienie 
pomocy osobom jej potrzebującym, towarzyszyć będą inne formy, jako 
drugoplanowe.

Podmiotowe  formy wychowania. Kryterium wyodrębniania tych 
form są sami wychowankowie aktywnie uczestniczący w konkretnych 
sytuacjach wychowawczych. Formy te przyjmują postać wychowania:

• przez działalności indywidualną wychowanków;
• przez działalność zespołową wychowanków;
• przez działalność zbiorową wychowanków17. 

Oznacza to, że każdy wychowanek może ograniczyć się do realizo-
wania przypisanych tylko jemu osobiście zadań wychowawczych. Może 
też uczestniczyć wraz z całym, celowo utworzonym zespołem wycho-
wanków, względem których organizuje się takie sytuacje wychowawcze, 
w których aktywnie uczestniczą wszyscy wychowankowie przynależą-
cy do jakiegoś określonego zbioru tworzącego niejednokrotnie pewną 
wspólnotę. Podmiotowy model form wychowania ma na uwadze taki 
rodzaj aktywności wychowanka, który pozwala mu lepiej zrozumieć, 
że jego indywidualne działania zależą od niego samego, że sam na nie 
wpływa, rozumiejąc ich sens i znaczenie. Pewne działania wychowaw-
cze opiera się na aktywności zespołowej, którą scalają naczelne wartości 
i dążenia do ich osiągnięcia. Dzięki autentycznej działalności w niewiel-
kich zespołach wychowankowie poznają swoje możliwości i stają się 
bardziej obiektywni we własnej samoocenie. Wychowanie przez działal-

16 H. Muszyński wymienia aż 10 form wychowania. Por.: H. Muszyński, Zarys 
teorii wychowania, Warszawa 1976, s. 275-276. 

17 Por.: tamże, s. 276. 
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ność zbiorową ma na uwadze kształtowanie postaw społecznych, wpro-
wadzanie wychowanków w świat ogólnych norm postępowania oraz ich 
respektowania poprzez wzajemną kontrolę. 

Poszczególne modele form wychowania rozumiane jako szczególne 
typy dynamicznych sytuacji wychowawczych wzajemnie się przenikają, 
przechodzą jedne w drugie, tworząc tym samym proces wychowania, 
który jest ważnym obszarem rzeczywistości społecznej. Stąd formy wy-
chowania nie podlegają zrealizowaniu, a jedynie możemy o nich powie-
dzieć, że się realizują. 

5 . Metody i środki wychowania 

Pojęcie metoda (methodos) na ogół rozumiane jest jako droga, spo-
sób postępowania. J. Górniewicz powiada, że metoda wychowania jest 
„pewną drogą w postępowaniu wychowawcy z wychowankiem (wycho-
wankami), drogą utartą i dobrze znaną. Traktować można ją za sys-
tematycznie stosowany sposób współbycia, współprzeżywania wycho-
wacy z wychowankiem w kontakcie bezpośrednim lub pośrednim, za 
pomocą wartości sztuki, nauki czy wytworów własnych wychowan-
ka”18. Z kolei K. Konarzewski uważa, że metodami wychowania są „po-
wtarzalne czynności zmierzające do celów (zazwyczaj) cząstkowych”19. 
Wymienione próby określenia metody wychowania pozwalają przyjąć, 
że metoda wychowania to sposób postępowania stosowany świadomie, 
systematycznie i konsekwentnie przez wychowujących. Jej podstawo-
wym zadaniem jest dochodzenie do wyznaczonego celu wychowawcze-
go. W ramach konkretnych metod wychowawczych stosuje się różne 
środki, które mają znaczenie wychowawcze wówczas, gdy daną metodę 
optymalizują, czyli czynią ją skuteczną. Środki wychowania to instru-
menty, za pomocą których wychowawca wyzwala lub umacnia w wy-
chowanku motywację do aktywnych działań z myślą o osiągnięciu ta-
kich jego zachowań i postaw, które potwierdzają osiągnięcie wyznaczo-
nego celu wychowania. 

W literaturze pedagogicznej znajdujemy wiele różnych opisów me-
tod, a nawet technik wychowania, które próbuje się określać jako meto-

18 J. Górniewicz, Teoria wychowania. Wybrane problemy, Toruń-Olsztyn 1996,  
s. 65.

19 K. Konarzewski, Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1982, 
s. 326.
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dykę wychowania20. Takie podejście sugeruje możliwość potraktowania 
metod w kategoriach algorytmu, czyli ścisłego opisu formalnego powta-
rzanych czynności wychowawczych, które niezawodnie mają gwaranto-
wać osiągnięcie wyznaczonych celów wychowawczych. Złożoność i spe-
cyfika procesu wychowania jako pewnego naturalnego obszaru zmie-
niającej się ustawicznie rzeczywistości społecznej, w której zawsze zmie-
rza się do wyznaczonego celu, powoduje, że o skuteczności stosowanych 
w jego ramach metod wychowania można jedynie orzekać z pewnym 
prawdopodobieństwem. Metoda wychowania nie jest zatem arbitralną 
dyrektywą, która obliguje wychowawcę, lecz wynika ona z jego namysłu 
i kieruje go ku wyborowi takich sposobów aktywizowania wychowan-
ków, aby wraz z nimi realizować konkretne zadania wychowawcze, któ-
rych podstawowym źródłem są zawsze cele wychowania. 

Dobór metod, jakimi kieruje się wychowawca, jest zależny od wie-
lu czynników, które rzutują na jakość relacji zachodzących pomiędzy 
nim a wychowankiem. Po stronie nauczyciela będą to: jego wiedza 
i doświadczenie pedagogiczne, czyli znajomość celów wychowawczych 
i umiejętność ich operacjonalizacji, a także kierowanie się zasadami 
wychowania i oraz optymalne kreowanie form wychowania, respekto-
wanie poziomu i stopnia rozwoju wychowanka i jego potencjalnych 
możliwości oraz uwzględnianie okoliczności, w jakich przebiega proces 
wychowania. Z kolei po stronie wychowanka będzie to jego rozum-
na gotowość do podejmowania aktywności, której źródłem inspira-
cji jest sam wychowawca, zwłaszcza ten, którego wychowanek uznaje 
jako autorytet. Z powyższego wynika, że niektóre metody wychowania 
będą charakteryzowały się relacją opartą na bezpośrednich oddziaływa-
niach w układzie wychowawca–wychowanek. Relację tę cechuje pew-
na zwrotność. Otóż zachowania i postępowanie wychowanka stanowią 
źródło informacji o skuteczności obranej przez wychowawcę metody. 
Jeśli okaże się, że nie sprzyja ona realizacji oczekiwanych zadań, wów-
czas wychowawca dokonuje pewnej jej modyfikacji lub obiera inną. 

Poza bezpośrednimi metodami wychowania można wyróżnić także 
metody pośrednie, a więc takie, w których pierwszoplanową rolę od-
grywa nie sam wychowawca, ale dobrane przez wychowawcę techniki 
i środki wychowania. Udział samego wychowawcy w tych przypadkach 
jest więc w jakimś stopniu ograniczony i jedynie sprowadza się do prze-
myślanego i odpowiedzialnego ich wyboru z punktu widzenia celów, 

20 Por.: A. Lewin, Metodyka wychowania w zarysie, Warszawa 1966.
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zasad i form wychowania oraz do obserwacji i oceny ich skuteczności. 
Z powyższego wynika, że metody wychowania można ująć w pewien 
dychotomiczny układ, w ramach którego wyodrębnia się pewne bar-
dziej uszczegółowione ich postacie. 

Tabela 21. Metody wychowania

MeTody WychoWANIA
Bezpośrednie metody wychowania, 

autonomiczne
Pośrednie metody wychowania, 

polidyspresyjne
– wpływu osobistego
– sugestii i perswazji
– dialogiczna
– karania i nagradzania

– wpływu sytuacyjnego 
– oddziaływań społecznych
– transfiguracyjne 

Źródło: opracowanie własne. 

Do bezpośrednich metod wychowania można zaliczyć te, o wy-
borze których decyduje osoba odpowiedzialna za przebieg procesu 
wychowania. Wychowujący (rodzic, nauczyciel) z racji roli i funkcji 
posiadają pewną autonomię w wyborze konkretnej metody. Z regu-
ły nie mogą być pod żadnym pozorem przymuszani do zastosowania 
takiej bądź innej metody. Ich skuteczność jest zależna od autorytetu, 
jakim darzą wychowujących wychowankowie. Idzie tu o autorytet ro-
zumiany jako dobrowolne podporządkowanie się kierownictwu osób 
wychowujących. Z kolei pośrednie metody wychowania mają charak-
ter polidyspresyjny, co oznacza, że należą do nich te wszystkie możli-
wości oddziaływań wychowawczych, które zalicza się do układu czyn-
ników mających znaczący wpływ na przebieg procesu wychowania. 
Wychowujący odwołują się do nich w konkretnych okolicznościach, 
zwłaszcza wówczas, gdy niosą one z sobą możliwość zrealizowania za-
dania wychowawczego, które wcześniej nie musiało być szczegółowo 
zaprojektowane. 

W tabeli wymieniono tylko szczególnie ważne metody, przypisując 
je do jednej z podstawowych grup metod wychowania. 

Metoda wpływu osobistego. Jest to w zasadzie jedna z najważniej-
szych metod wychowania. Każda relacja zachodząca pomiędzy wycho-
wującymi a wychowywanymi opiera się na bezpośrednim kontakcie 
tych dwóch podmiotów. W relacjach tych ważną rolę odgrywa cała 
struktura osobowości wychowującego, na którą składa się uznawany 
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przez niego system wartości, motywy i zainteresowania oraz zamiłowa-
nie, jakimi kieruje się w pracy pedagogicznej, a także jego indywidualne 
zdolności, temperament oraz to wszystko, co określa się mianem oso-
bistej świadomości wychowawczej i kultury pedagogicznej. Wszystkie 
wymienione składniki osobowości wychowującego w znaczący sposób 
wpływają na formację dzieci i dorastających. Ich siła jest jednak zróż-
nicowana, bowiem zależy od indywidualnego potencjału, jakim dyspo-
nuje wychowujący. 

Metoda  sugestii  i  perswazji. Metoda ta jest pochodną metody 
wpływu osobistego. Wiodącą rolę odgrywa w niej treść zawarta w sło-
wach i zdaniach wypowiadanych przez wychowującego, które adresuje 
do wychowanków. Za ich pomocą stara się oddziaływać na ich rozwój 
indywidualny i społeczny, wpływa i stara się kształtować ich relacje ze 
światem, w którym żyją. Sugestia jako dyskretna forma przekazu jest 
propozycją, czy wręcz namową, która ma na celu wywrzeć wpływ na za-
chowania i przekonania dorastających. Ma przyczyniać się do rozwoju 
samodzielnego myślenia i postrzegania świata przez pryzmat uznawa-
nych i powszechnie akceptowanych wartości, które stanowią podstawę 
celów wychowania. Wychowanek pod wpływem sugestii odkrywa włas-
ną drogę samorozwoju, staje się bardziej niezależny w podejmowaniu 
decyzji, nabywa zdolności analitycznych, otwiera się na otaczający świat 
i ludzi, i jest wobec nich bardziej krytyczny. Perswazja tym się różni 
od sugestii, że poza przekonywaniem i namawianiem wychowanka do 
wysiłku na rzecz własnego rozwoju, wychowawca posiłkuje się niekie-
dy całą gamą argumentów uzasadniających prezentowane przez siebie 
stanowisko.

Dialog jako metoda wychowania. Słowo dialog (gr. dialogos) skła-
da się ze słów dia – poprzez i logos – rozum lub mówienie. Jego istotą 
jest to, że uczestnicy rozmowy prezentują swoje nierzadko odmienne 
stanowiska, ale przez to lepiej się wzajemnie rozumieją. Dlatego dia-
log uznaje się za najbardziej dojrzałą formę kontaktu międzyludzkie-
go, który występuje na wszystkich poziomach życia człowieka: społecz-
nym, kulturowym, poznawczym i podmiotowym. Dialog w procesach 
wychowawczych, w przeciwieństwie do sugestii i perswazji, w których 
dominuje monolog wychowawcy, jest metodą, czyli sposobem, dzię-
ki któremu podmiot wychowujący i podmiot wychowywany w trak-
cie rozmowy starają się wzajemnie rozumieć, zbliżyć się, a dzięki temu 
wspólnie działać. Dzięki autentycznemu dialogowi, który zasadza się na 
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fundamencie intelektualnym rozmówców, stwarza się możliwość wspo-
magania bio-psychicznej kondycji wychowawcy i wychowanka, któ-
rzy w skomplikowanym świecie kryzysów indywidualnych, osobistych 
i społecznych mogą kształtować swoje możliwości do wymagań stawia-
nych przez otoczenie. Prawdziwy dialog uodparnia jego uczestników na 
stres, czyni ich bardziej kreatywnymi, a także asertywnymi oraz stwarza 
warunki do podejmowania efektywnej współpracy pomiędzy wycho-
wującymi a wychowywanymi. 

Teoria dialogu pedagogicznego obejmuje takie kategorie, jak proces, 
metoda i postawa. Proces dialogiczny to dynamiczne i ciągłe zwracanie się 
ku sobie nawzajem podmiotów uczestniczących w dialogu. Jego funda-
mentem jest kontakt i interakcja, jaka zachodzi pomiędzy wychowują-
cym a wychowywanym. Zmierzają one do odkrywania sensu świado-
mych i celowych zmian w zachowaniach, działaniach i postępowaniu 
uczestników dialogu. Dzięki temu proces dialogiczny w całej swojej 
perspektywie służy samookreśleniu się, autonomiczności i autokreacji 
podmiotów uczestniczących w procesie wychowania. Innymi słowy 
istotą procesu dialogicznego jest nabywana jakość, siła i umiejętność 
wyrażania siebie, uzasadnianie idei, wzorów i norm, jakimi kierują się 
podmioty dialogu. W procesie dialogu każdy podmiot w nim uczest-
niczący ukazuje siebie, swoją tożsamość, która go wyróżnia od innych, 
a jego postępowanie zależy w znacznym stopniu od niego samego. Dzię-
ki procesowi dialogicznemu podmioty wychowania uświadamiają sobie 
fakt, że mogą one podlegać wewnętrznym i zewnętrznym przemianom, 
i same wpływają na mniej lub bardziej autonomiczne własne postawy 
i działania. 

Metoda dialogu to rozmowa prowadzona pomiędzy dwoma podmio-
tami: wychowującym i wychowywanym. Warunek, jaki musi być speł-
niony, aby dialog można było uznać za metodę wychowania, stanowi 
prawo do samookreślenia się podmiotów oraz do namysłu nad treścią 
i przebiegiem rozmowy. Prawo to pozwala zachować każdemu z nich 
dystans względem siebie i drugiej osoby. Spełnienie tego warunku po-
lega na uwzględnieniu struktury dialogu, którą można ująć jak w po-
niższej rycinie21.

21 Por.: J. Tarnowski, Pedagogika dialogu, w: Edukacja alternatywna. Dylematy teo-
rii i praktyki, red. B. Śliwerski, Kraków 1992.
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Ryc. 8. Struktura dialogu 
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formacja osobowościowa 

Formacja osobowościowa to  proces indywidualnego dojrzewania, uczenia się i przeżywania, 
zmierzający do  świadomego osiągania doskonałości według uznawanego wzorca 

samowychowanie 

Samowychowanie to wieloaspektowe ustosunkowanie się człowieka do procesu własnego rozwoju, 
które polega na świadomym regulowaniu osobistych zachowań i postępowania  

aktywność własna wychowanka 

Aktywność własna to świadome i dobrowolne podejmowanie konkretnych działań i czynności, które 
wynikają z określonych potrzeb i motywów służących indywidualnemu rozwojowi człowieka  

Źródło: opracowanie własne. 

Podstawą każdego dialogu jest słowo. Idzie tu zarówno o słowa wy-
powiadane „na żywo”, które układają się w zdania odzwierciedlające 
myśli jednego podmiotu, jak i o słowa/zdania niewypowiadane, „ukry-
te”, ale będące wytworem czynnego myślenia. Kiedy jeden podmiot 
procesu wychowania mówi, wówczas drugi milczy, ale słucha, czyli 
słyszy, a słyszeniu towarzyszy przysłuchiwanie się, czyli śledzenie myśli 
wypowiadanych przez podmiot mówiący. Przysłuchiwaniu towarzyszy 
wnikanie w treści słyszane, ich analizowanie i odnoszenie się do nich 
najpierw w milczeniu, a następnie w wypowiedzi. 

Przeciwieństwem metody dialogu pedagogicznego – jak już wspo-
mniano wcześniej – jest sugestia i perswazja, oparte na metodzie mo-
nologu22. Postawa dialogiczna wyraża się w gotowości otwierania się 
podmiotów procesu wychowania na wzajemne rozumienie siebie i dru-

22 Analizę porównawczą metod dialogu i monologu podjął: M. Śnieżyński, Dialog 
w rodzinie. Studium teoretyczno-empiryczne, Kraków 2014, s. 138.
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giego człowieka, zbliżenie się względem siebie oraz podejmowanie 
współdziałania w celu realizacji określonych zadań wychowawczych. 
Warunkiem jej zaistnienia są: (1) właściwa i autentyczna motywacja 
skłaniająca podmioty procesu wychowania do jego podjęcia, (2) obu-
stronna wola podmiotów do prowadzenia rozmowy, (3) autentyczność 
jej przebiegu, którą wyrażają podmioty procesu wychowania w real-
nych postawach rzetelności, (4) kompromis, a więc bezkonfliktowość, 
ugodowość i życzliwość, (5) obustronne zaufanie, czyli przeświadczenie 
o jego prawdziwości, (6) obustronny szacunek polegający na wzajem-
nym uznaniu i akceptacji. 

Karanie  i  nagradzanie  jako metody wychowujące. Od najdaw-
niejszych czasów we wszystkich procesach pedagogicznych, czyli w pro-
cesie wychowania, socjalizacji i edukacji, odwoływano się do karania 
i nagradzania. Karanie i nagradzanie nie straciły na swojej aktualności, 
chociaż zmienił się do nich stosunek współczesnego człowieka. Wła-
ściwością karania i nagradzania, jako najmniej wyrafinowanych metod 
oddziaływania bezpośredniego, jest to, że za ich pomocą podmiot wy-
chowujący zmierza do regulacji zachowań podmiotu wychowywanego. 
Stara się wzmacniać zachowania pozytywne i pożądane, a osłabiać lub 
skutecznie eliminować zachowania negatywne, niepożądane. 

Nagradzanie i karanie są metodami, za pomocą których wychowa-
nek odbiera informację akceptującą lub dezaprobującą jego zachowa-
nia. Ich następstwem winno być dotarcie do świadomości wychowanka, 
która uwyraźnia się w zrozumieniu i ocenie własnego postępowania. 
Nagradzanie ma wzmocnić i utrwalić w nim zachowania pozytywne lub 
skłonić do większego wysiłku w dochodzeniu do wyznaczonego celu. 
Karanie z kolei ma ukazać wychowankowi konieczność zmiany wła-
snego postępowania, które jest niezgodne z oczekiwaniami podmiotów 
wychowujących. Zarówno metoda nagradzania, jak i karania oddziałuje 
na sferę emocjonalną wychowanka. Nagradzanie sprzyja przeżywaniu 
przez wychowanka zadowolenia, radości, satysfakcji, przekonania o po-
trzebie dalszego wysiłku na drodze dochodzenia do określonego celu. 
Karanie wywołuje w nim niepokój, lęk, strach lub zagrożenie, które 
nie zawsze i niekoniecznie muszą skutkować zmianą zachowań wycho-
wanka. Karanie może sprzyjać wycofaniu się, zamknięciu wychowanka 
w „samym sobie”, może też wpływać na pozorne zmiany w jego dzia-
łaniach i postępowaniu, co dowodzi braku skuteczności wychowawcy 
i trudnościach w dochodzeniu do wyznaczonych celów wychowania. 
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Pośrednimi metodami wychowania są: metody wpływu sytuacyj-
nego, metody oddziaływań społecznych i metody transfiguracyjne. 
Mają one charakter polidyspresyjny, co oznacza, że posługiwanie się 
nimi zasadza się na ich wykorzystywaniu w różnych, mniej lub bardziej 
przewidywalnych, a często spontanicznych warunkach społecznych 
i okolicznościach.

Metody wpływu sytuacyjnego to wszystkie możliwe sposoby oddzia-
ływań wychowawcy, których źródłem jest konkretna i zarazem określo-
na sytuacja mogąca sprzyjać realizacji wcześniej uświadomionym celom 
i zadaniom wychowawczym. Ale także każda niezaplanowana sytuacja, 
czy spontanicznie zaistniała, w jakiej znajduje się wychowujący i wy-
chowywany, bywa źródłem pożądanych lub niepożądanych zachowań 
wychowywanego. Istotą tych metod, do których odwołuje się wycho-
wujący, jest twórcze zastosowanie przez niego własnych umiejętności 
naprowadzania wychowywanego na takie zachowania, które są zgodne 
z powszechnymi oczekiwaniami. Wychowawca na bieżąco formułuje 
szczegółowe zadania, które wynikają z założonych przez niego celów 
wychowania.

Metody oddziaływań społecznych mają swoje umocowanie w kon-
kretnych środowiskach z natury wychowawczych, takich jak rodzina, 
klasowo-lekcyjny zespół uczniowski, grupa rówieśnicza, organizacje 
dziecięce i młodzieżowe itp. Ich istotą jest podejmowanie takich zadań, 
które wynikają z ogólniejszych celów wychowania i przyczyniają się do 
pożądanej lub świadomie modyfikowanej aktywności wychowanków 
zgodnie z uznawanymi wartościami, normami, obowiązkami i powin-
nościami wyznaczanymi przez owe środowiska. Podejmowane zadania 
w ramach tych środowisk są z reguły zadaniami zbiorowymi, ale wpły-
wającymi mobilizująco na poszczególne jednostki należące do nich lub 
zainteresowane włączeniem się w nie. 

Metody transfiguracyjne to wszystkie te sposoby wpływające na po-
stawy dzieci i młodzieży, do których odwołują się wychowujący, aby 
przy czynnym współuczestnictwie w doborze środków wychowania 
wspomagać proces ich rozwoju. Metody te nabierają znaczenia w kon-
kretnych sytuacjach, czyli formach wychowania i formach pozawycho-
wawczych, które z reguły odzwierciedla potencjalna gotowość do ak-
tywności i działań wychowanka. Metody transfiguracyjne wychowujący 
stosują między innymi w takich formach, jak zabawa, czas wolny, sport 
i rekreacja. Ich zadaniem jest przyczynianie się do optymalizacji procesu 
wychowania (a także socjalizacji i edukacji) w zakresie realizacji celów 
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i zadań pedagogicznych w ramach bezpośrednich relacji wychowanka 
z pozaosobowymi instrumentami kształtującymi postawy wychowan-
ków. Do nich zaliczyć można środki masowego komunikowania (ra-
dio, telewizja, prasa, czasopisma, telefonia komórkowa oraz wszelkie 
gadżety, jakie wytwarzają technologie informatyczne) towarzyszące na 
co dzień dorastającym od wczesnego dzieciństwa. Należą do nich także 
różne zdarzenia, w jakich uczestniczą z własnej woli lub na skutek pro-
pozycji wychowujących (czytelnictwo, kino, teatr, koncerty, spotkania 
klubowe itp.). 

Środki wychowania są elementem składowym każdej metody wy-
chowania23. W ramach każdej z nich wychowawca odwołuje się i wy-
korzystuje odpowiednio dobrane środki. Mogą być nimi tylko takie, 
które nie naruszają godności i praw wychowanka, czyli wszystko to, 
co umożliwia realizację celów i zadań wychowania dobieranych w za-
leżności od form wychowania i niektórych okoliczności. Zastosowa-
nie odpowiednich środków wychowania służy wyzwalaniu i umacnia-
niu w wychowanku pożądanej motywacji i aktywności przyczyniającej 
się do optymalizacji realizowanych w procesie wychowania stawianych 
jemu zadań. Środki wychowania stosuje się po to, aby wspomagać roz-
wój indywidualny wychowanka lub grupy wychowawczej. O doborze 
środków wychowawczych decyduje zawsze podmiot wychowujący, czyli 
rodzic, nauczyciel, wychowawca, opiekun, pamiętając o zasadzie mó-
wiącej, że „cel nie zawsze uświęca środki”. Dobór środków wychowania 
zależy zatem nie tylko od realizowanych celów, ale przede wszystkim 
od danej formy wychowania, od wieku wychowanka, od potencjalnej 
skuteczności konkretnego środka. Skuteczność środków wychowania 
należy wiązać z osobowoścą i autorytetem podmiotu wychowującego, 
rodzajem relacji, jaka łączy wychowującego i wychowywanego, oraz 
indywidualnymi cechami wychowywanego. Na ogół wyróżnia się trzy 
typy środków wychowania:

(1) środki zapobiegające, mające przeciwdziałać niepożądanym za-
chowaniom, działaniom i postępowaniu wychowanków (są nimi przede 
wszystkim te, które wykluczają wszelkie przeszkody w dążeniu do reali-
zacji zadań wychowawczych);

23 Por.: K. Sośnicki, Teoria środków wychowania, Warszawa 1973. Autor tej pracy 
wieloaspektowo analizuje zagadnienie środków wychowania, budując w ten sposób 
pierwszą w Polsce pedagogiczną teorię środków wychowania.
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(2) środki wzmacniające, mające mobilizować i utrwalać dążenia wy-
chowanków zbieżne z zadaniami i celami wychowawczymi (należą do 
nich między innymi pochwały, uznania, nagrody itp.);

(3) środki ograniczające, przyczyniające się do powściągliwości, po-
skromnienia, powstrzymywania czy opanowania zachowań niezgod-
nych z oczekiwaniami podmiotów wychowujących (są nimi między in-
nymi  pouczenia, napomnienia, nagany, kary itp.). 

Wiedza o metodach i środkach wychowania jest podstawą racjonali-
zacji umiejętności pedagogicznych każdego podmiotu wychowującego. 
Jest ona w jakimś sensie tym, co nazywamy pedagogią, czyli teoretyczną 
refleksją o wychowaniu oraz sztuce wychowania. Ich zadaniem jest za-
pobieganie powierzchowności działań wychowawczych. 

Kiedy odwołujemy się do terminu sztuka wychowania, mamy na 
myśli twórcze stosowanie różnych technik wychowawczych. Do nich 
można zaliczyć pewne zabiegi pomocowe okazywane konkretnemu wy-
chowankowi lub grupie wychowanków zwłaszcza wówczas, gdy napo-
tykają oni na trudności lub zmierzają do wzmocnienia działań w pro-
cesie realizacji wyznaczonego celu wychowawczego o charakterze ope-
racyjnym, czyli konkretnego zadania. Do technik wychowania można 
zaliczyć prostą komunikację słowną i mowę ciała wychowującego. Są 
nimi ruch, gesty, mimika, które wyrażają zadowolenie bądź niezadowo-
lenie, uśmiech – zniesmaczenie, aprobata bądź dezaprobata. To dzię-
ki nim wychowanek otrzymuje informację o akceptacji bądź jej braku 
w zakresie własnych zachowań. Służą one wzmocnieniu pożądanych 
lub osłabieniu, a nawet ignorowaniu zachowań niepożądanych, ale 
zawsze odnoszą się do takich, które są związane z finalizacją zadania 
wychowawczego. Wszystkie techniki, do których odwołują się osoby 
wychowujące, zależą od ich pomysłowości, a ich zasadne zastosowanie 
ma miejsce wówczas, gdy obiektywnie potrafią ocenić aktualny stan 
możliwości rozwojowych wychowanka oraz każdą konkretną sytuację 
wychowawczą. 



V

STrATyFIkAcJA dZIedZIN 
WychoWANIA





Pedagodzy, zwłaszcza historycy wychowania, poruszają się z pewną 
swobodą po problemach dotyczących edukacji, studiując i analizując 
dokumenty i dzieła autorów minionych epok. Z kolei pedagogom zaj-
mującym się współczesną rzeczywistością wychowawczą trudno niekie-
dy zrozumieć i dotrzeć do istoty aktualnych zjawisk i zdarzeń pedago-
gicznych. Trudności te są następstwem różnych, często odmiennych, 
a nawet ze sobą sprzecznych warunków i czynników, które je kreują. 
Dlatego podejmowanie próby opisywania aktualnej rzeczywistości wy-
chowawczej wymaga stosowania różnych narzędzi służących jej pozna-
waniu. Opisane w tym rozdziale dziedziny wychowania mają na celu 
pełniejsze ukazanie i lepsze zrozumienie tego, czym jest i czym się cha-
rakteryzuje współczesne wychowanie, które uznajemy jako aktualny sui 
generis byt społeczny, czy wręcz byt psychospołeczny. Zastrzec należy 
zaraz na początku, że próba wyodrębnienia dziedzin wychowania nie 
dowodzi w żadnym przypadku tego, że są one samodzielnymi i auto-
nomicznymi, samoistnie funkcjonującymi obszarami rzeczywistości 
wychowawczej. Należy już w tym miejscu zaznaczyć, że opisywane tu 
dziedziny wzajemnie się przenikają, uzupełniają, a nawet dopełniają. 
Stąd można powiedzieć, że mają one charakter umowny. Warto jednak 
zauważyć, że wyodrębnienie dziedzin wychowania służy lepszemu zro-
zumieniu tego, co stanowi treść wychowania. Każde bowiem działanie 
pedagogiczne nie ogranicza się jedynie do sformułowania celów i wy-
znaczenia zadań wychowawczych. Ich realizacja odnosi się do skon-
kretyzowanych obszarów rzeczywistości społecznej, które uwyraźniają 
typowe dla nich treści. 

Stratyfikacja w rozumieniu socjologii oznacza „wyróżnienie warstw” 
według pewnych kryteriów1 w niezwykle zróżnicowanej i trudnej nie-
kiedy do całkowitego uchwycenia rzeczywistości społecznej. Pojęcie to 

1 Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1993, s. 886.
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można odnieść do badania złożonego procesu wychowania, którego ca-
łościowe ujęcie wydaje się skomplikowane tym bardziej, że ów proces 
przebiega właśnie w tej rzeczywistości społecznej, którą cechuje owa 
różnorodność. Stratyfikacja – w przypadku bardziej obiektywnego roz-
poznawania procesu wychowania – oznacza zatem wyodrębnienie okre-
ślonych obszarów odnoszących się do różnych przestrzeni indywidual-
nego, jak i społecznego życia wychowanka. W przestrzeniach tych reali-
zowane są cele i zadania wychowawcze uwzględniające przygotowanie 
wychowanka do dorosłości, do stawiania przez niego pytań mających 
pomóc w oswajaniu świata i lepszego poznawania samego siebie. 

Pełniejszy ogląd procesów wychowania, który obejmuje całe życie 
człowieka, możliwy jest wtedy, kiedy przyjmie się jakieś wyraziste kryte-
ria pozwalające wyróżnić w nim pewne „warstwy”, w jakich ten proces 
przebiega. Takie podejście pozwala opisać i wyjaśnić je, lepiej zrozumieć 
ich istotę i specyfikę. Możliwe jest tu zastosowanie wielu różnych kryte-
riów, dzięki którym ustala się określone dziedziny wychowania.

1 . Stratyfikacja jako sposób wyodrębniania  
dziedzin wychowania 

Jednym z kryteriów umożliwiających „wyróżnienie warstw” global-
nego procesu wychowania są wartości. To właśnie one stanowią źródło 
celów wychowania, które ukierunkowują proces wychowania, obejmu-
jąc najważniejsze sfery osobowości człowieka. Przyjęcie takiej zasady 
pozwala wyodrębnić następujące dziedziny wychowania: 

• wychowanie umysłowe/intelektualne, w którym prawda stanowi 
jego fundament,

• wychowanie moralne, które odwołuje się do dobra jako wartości 
etycznej,

• wychowanie estetyczne, gdzie piękno stanowi zasadniczą wartość,
• wychowanie zdrowotne, które odwołuje się do wartości, jakim 

jest życie i zdrowie. 
Kolejne kryterium stanowią podstawowe wspólnoty i ich układy/

profile/modele życia społecznego człowieka. One pozwalają dostrzec to 
wszystko, co służy/może służyć wychowaniu człowieka. Do nich zali-
czać się będzie:

• wychowanie w rodzinie,
• wychowanie w szkole,
• wychowanie w grupach i organizacjach rówieśniczych.
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Można także wyodrębnić pewne dziedziny wychowania za pomocą 
kryterium zintegrowanej aktywności o charakterze ekstensywnym i in-
tensywnym, które pomagają człowiekowi rozumieć i przeżywać świat, 
w którym toczy się jego autentyczne życie. Będą to na przykład: 

• wychowanie obywatelskie,
• wychowanie do demokracji, 
• wychowanie religijne.
Wyżej przedstawiono pewną propozycję różnych dziedzin wy-

chowania, która nie wyczerpuje wszystkich możliwości „wyróżnienia 
warstw” w całościowym procesie wychowania. Zapewne można przy-
jąć jeszcze wiele innych kryteriów, które mogą stanowić podstawę róż-
nych figur czy płaszczyzn wychowania, które nazywamy tu dziedzi-
nami2. Łatwo też domyśleć się i zauważyć, że poszczególne dziedziny 
wychowania łączą wspólne treści. To, co jednak je różni między sobą, 
to cele wychowania, jakie im towarzyszą. Różne też mogą być szczegó-
łowe zadania wychowania oraz metody ich realizacji w poszczególnych 
dziedzinach wychowania. 

2 . dziedziny wychowania według kryterium aksjologicznego 

Jednym z podstawowych, a zarazem najważniejszych kryteriów wyod-
rębniania dziedzin wychowania jest kryterium aksjologiczne. Aksjologia 
– jak już zaznaczyliśmy wcześniej – jako nauka o wartościach odgrywa 
ważną rolę w refleksji i praktyce pedagogicznej ze względu na to, że do-
starcza wiedzy o wartościach, które stanowią źródło celów wychowania. 
Teoria wychowania odwołuje się w pierwszej kolejności do wartości uni-
wersalnych. To one stanowią podstawę tej grupy dziedzin wychowania.

Wychowanie intelektualne jest tą przestrzenią rzeczywistości peda-
gogicznej, w której dokonuje się rozwój umysłowy człowieka. To dzie-
dzina wychowania, która odwołuje się do jednej z podstawowych war-
tości, jaką jest prawda. Zatem celem wychowania intelektualnego jest 
wyposażenie człowieka w wiedzę opartą na prawdzie, czyli zgodności 
tego, co poznawane, z rzeczywistością. Dochodzenie do prawdy nie po-

2 Kwestię dziedzin wychowania podejmuje wielu teoretyków wychowania, w tym 
między innymi: J. Górniewicz, Teoria wychowania. Wybrane problemy, Toruń-Olsztyn 
1996; H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 1981; M. Nowak, Teorie 
i koncepcje wychowania, Warszawa 2008; M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, 
Kraków 2003 i wielu innych pedagogów.
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lega na podawaniu jej, lecz na jej doświadczaniu i rozumieniu. Można 
powiedzieć, że wychowanie intelektualne jest pierwszą wśród pozostałych 
dziedzin wychowania. Już od momentu przyjścia narodzin dziecko – na 
miarę swoich możliwości – poznaje otaczający je świat, do którego należy, 
stara się go oswoić, a zarazem stopniowo poznaje również samego siebie. 
Najpierw czyni to za pomocą zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku i węchu 
oraz smaku. Ten naturalny potencjał poznawczy, jaki nosi ono w sobie, 
wymaga wspomagania, które dokonuje się za sprawą celowej działalności 
opiekuńczej i pedagogicznej rodziny, przedszkola i szkoły. Służą one stałe-
mu rozwojowi umysłu, dzięki któremu dziecko nabywa wiedzy o makro-
kosmosie, do którego przynależy, i stopniowo ją porządkuje. 

Wiedza jako wytwór umysłu ludzkiego jest narzędziem rozumie-
nia świata i samego siebie. Psychologicznymi fundamentami wiedzy są 
uwaga, pamięć i myślenie. To dzięki nim w procesie wychowania inte-
lektualnego dorastający dokonuje oglądu świata, uczy się go opisywać 
i wyjaśniać, wnikać w jego istotę i stara się go lepiej rozumieć. Celem 
tego wychowania jest również całożyciowe kształtowanie w człowieku 
poznawczej dociekliwości, niezależności myślenia i krytycyzmu. Dzięki 
tym właściwościom nabywa on umiejętności odróżniania prawdy od 
fałszu i jest zdolny do pełniejszego rozumienia siebie i otaczającej go 
rzeczywistości. Jednym z elementów wychowania intelektualnego jest 
erudycja będąca konsekwencją jego indywidualnych zainteresowań 
poznawczych. Stąd można powiedzieć, że w wychowaniu intelektual-
nym ważną rolę odgrywa nauka rozumiana jako zbiór wiedzy zdoby-
wanej w procesie nauczania zarówno domowego, jak i szkolnego oraz 
pozaszkolnego. 

Wychowanie intelektualne zakłada kształtowanie w wychowankach 
postaw wobec różnych odmiennych od siebie źródeł wiedzy, odwoływa-
nie się do takich, które są wiarygodne i nie ograniczają się do przekazu 
mniej lub bardziej rzetelnych informacji. Uczestniczący w procesie wy-
chowania intelektualnego muszą zdawać sobie sprawę z tego, że wiedza 
jako taka jest materią złożoną i stale ewoluującą. Rozpoznanie rzetel-
nych źródeł wiedzy i umiejętność korzystania z nich wspomaga każde-
go człowieka we wchodzeniu w autentyczne relacje z innymi i stanowi 
gwarancję godnego życia. 

Należy w tym miejscu wspomnieć o znaczeniu i roli w wychowa-
niu intelektualnym różnych instrumentów i środków, jakimi dysponu-
je obecnie tzw. „kultura wysoka” i „kultura masowa”, nazywana często 
kulturą popularną czy wprost popkulturą. Środki te przekazują treści 
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kształtujące intelektualną sferę osobowości każdego dorastającego. Do 
nich należą szeroko rozumiane: czytelnictwo książek i prasy, różne ga-
tunki literatury, muzyki, filmu, sztuki teatralne, programy radiowe i te-
lewizyjne. Do tych, których obejmuje się wychowaniem intelektual-
nym, docierają także treści za pomocą środków będących najnowszymi 
zdobyczami technologii informatycznej. Do nich w pierwszej kolejno-
ści należy: internet, za którego pośrednictwem istnieje możliwość ko-
rzystania z e-książek, słuchania i pośredniego uczestniczenia w różnych 
wydarzeniach artystycznych i sportowych itp. Rzecz w tym, aby dobór 
treści, których źródłem są mass media, sprzyjał rozwojowi, a nie degra-
dacji intelektualnej współczesnego człowieka. 

Wychowanie intelektualne ma służyć:
• kształtowaniu pozytywnej motywacji i postaw wobec nauki jako 

wytworu umysłu ludzkiego,
• zaszczepianiu wychowankom potrzeby rozwijania własnego 

umysłu,
• oddziaływaniu na stronę poznawczą, emocjonalną i na aktywność 

praktyczną.
Wychowanie moralne należy do całokształtu procesu wychowaw-

czego. Podstawą tej dziedziny wychowania jest dobro moralne, któ-
re w zależności od przyjętej orientacji światopoglądowo-filozoficznej 
jest różnie rozumiane. Mówiąc o dobru moralnym, mamy na uwadze 
przede wszystkim te wartości, które są źródłem zasadniczych treści tego 
wychowania. Treści te rzutują na proces wprowadzania wychowanka 
w taki rodzaj postępowania, który jest zgodny z przyjętymi i uznawa-
nymi normami, czyli nakazami, zakazami, przede wszystkim zaś obo-
wiązkami i powinnościami etycznymi wynikającymi z uznanej orien-
tacji światopoglądowo-filozoficznej. W różnych kulturach i tradycjach 
mogą występować różne wartości i normy moralne. Ta uwaga uświada-
mia nam również to, że w złożonym procesie wychowania moralnego 
mogą zaistnieć dążenia do eksponowania niektórych wartości i egze-
kwowania norm, jak również można spotkać się z różnym nadawaniem 
sensu i znaczenia oraz roli wartości w procesie wychowania. Stąd mamy 
różne ujęcia wychowania moralnego, wśród których ze względu na 
wspomniane uwarunkowania można w polskiej rzeczywistości dokonać 
na przykład podziału dychotomicznego na chrześcijańskie (katolickie) 
wychowanie moralne bądź laickie (ateistyczne) wychowanie moralne.

Zarówno katolickie, jak i laickie wychowanie moralne zasadza się 
na odkrywaniu, przeżywaniu i kierowaniu się przez wychowanka na-
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czelnymi wartościami. W pierwszej kolejności należeć będą do nich 
takie, jak: wolność, sprawiedliwość, tolerancja, odpowiedzialność, 
patriotyzm i inne. Każda z wymienionych wartości stanowi waż-
ny punkt odniesienia dla różnych odmian wychowania moralnego, 
które poprzez ich uwyraźnienie przyczynia się do kształtowania po-
żądanych postaw wychowanków w relacjach interpersonalnych oraz 
społecznych. Mówimy wówczas o takich szczegółowych obszarach 
wychowania moralnego, jak wychowanie do wolności, wychowanie 
do sprawiedliwości, wychowanie do tolerancji, wychowanie do odpo-
wiedzialności, wychowanie patriotyczne3. Tym procesom wychowania 
moralnego towarzyszyć będzie dążenie wychowujących do wyposaże-
nia wychowanka w takie właściwości i przymioty osobowościowe, jak: 
roztropność, odwaga, męstwo czy umiarkowanie. Wszystkie one roz-
wijają stronę moralną każdego wychowanka, a zarazem przyczyniają 
się do osiągania dobra wspólnego. 

Wychowanie moralne ma także na celu ukształtowanie sumienia 
moralnego, które pełni niezależną od czynników zewnętrznych funkcję 
kontrolną i oceniającą postępowanie człowieka. Sumienie jest głosem 
wewnętrznym każdego człowieka pomagającym ocenić swoją postawę 
wobec czynów i działań w kategoriach dobra – zła. Sprawne sumie-
nie, działające bez zakłóceń, jest znakiem dojrzałości moralnej każdego 
człowieka. 

Celem wychowania moralnego jest:
• kształtowanie dyspozycji psychicznych warunkujących zachowa-

nia moralne wychowanka jako członka zbiorowości ludzkiej,
• kształtowanie charakteru rozumianego jako określona zdolność 

i wrażliwość na wartości moralne i związane z nimi motywy 
postępowania, 

• kształtowanie przekonań i ocen moralnych, których źródłem są 
ideały moralne. 

Wychowanie estetyczne, określane niekiedy jako wychowanie przez 
sztukę, wchodzi w zakres szeroko rozumianego procesu wychowania. 
Jego podstawą jest piękno, które – podobnie jak pojęcie prawda i do-
bro – jest trudne do jednoznacznego określenia. Toteż dla potrzeb na-

3 Por.: A.M. de Tchorzewski (red.), Odpowiedzialność jako wartość i problem edu-
kacyjny, Bydgoszcz 1998; tenże, Wolność jako wartość i problem edukacyjny, Bydgoszcz 
1999; A.M. de Tchorzewski, W.M. Wołoszyn-Spirka (red.), Tolerancja jako wartość 
i problem edukacyjny, Bydgoszcz 2000; F. Adamski, A.M. de Tchorzewski (red.), Edu-
kacja wobec dylematów moralnych współczesności, Kraków 1999.
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szych rozważań, nie wdając się w analizę historyczną tego pojęcia, przyj-
mujemy, że pięknem określać będziemy wszystko to, co zasługuje na 
pozytywną ocenę estetyczną4. Pięknem więc może być to, co człowiek 
dostrzega w drugim człowieku, w takich wytworach ludzi, jak: słowo 
mówione i pisane, muzyka i śpiew, malarstwo, rzeźba, rękodzieła, archi-
tektura, a także przyroda, która go otacza. 

Powyższy opis uświadamia nam możliwość rozróżnienia wychowania 
estetycznego od wychowania przez sztukę. Chociaż należy zdawać sobie 
sprawę z tego, że te dwie kategorie mogą, a nawet powinny zachodzić 
na siebie. Wychowanie estetyczne można pojmować jako oddziaływanie 
na wychowanka za pomocą tego wszystkiego, co nazwaliśmy pięknem, 
co do wychowanka trafia niejako z zewnątrz. A więc będzie nim czy-
jaś deklamacja (w teatrze), gra na instrumentach (przez orkiestrę lub 
zespół muzyczny), poznawanie dzieł plastycznych (obrazy w muzeum 
czy w kinie), a więc to wszystko, co w istocie dociera do wychowanka 
za pośrednictwem jego zmysłów, co wywołuje w nim pozytywne emo-
cje. Natomiast wychowanie przez sztukę może polegać na aktywnym 
uczestnictwie wychowanka w tworzeniu czegoś na miarę sztuki i zwią-
zane z nią. Będzie to jego udział w śpiewie, na przykład chóralnym czy 
w specjalnie powołanym zespole muzyczno-choreograficznym, to także 
jego dobrowolny udział w teatrze szkolnym czy amatorskim, w pracow-
ni rysunku, malarstwa, modelarstwa itp. Aktywność tego rodzaju czyni 
wychowanka twórcą sztuki na miarę jego zdolności i możliwości, a nie 
jedynie biernym odbiorcą tego, co piękne. Wychowanie przez sztukę 
to także dbałość o estetykę najbliższego otoczenia (przedmioty, ubiór, 
troska o ład i porządek), które przynosi wychowankowi poczucie satys-
fakcji, daje radość i zadowolenie. 

Zarówno wychowanie estetyczne, jak i wychowanie przez sztukę od-
wołuje się do wielu różnych wartości mających charakter osobotwór-
czy. Jedna i druga przestrzeń tego rodzaju wychowania uruchamia różne 
przeżycia, kształtuje wrażliwość estetyczną i stosunek do sztuki jako ta-
kiej. Pamiętać należy, że sztuka jest także źródłem wiedzy o niej samej, 
ale również historycznej, jest źródłem przeżyć i przekonań moralnych 
oraz wiedzy etycznej. Wychowanie estetyczne służy sztuce, sztuka zaś 
służy wychowaniu. 

Celem wychowania estetycznego i/lub wychowania przez sztukę 
jest świadome oddziaływanie na wychowanka i jego własna aktywność, 

4 Por.: I. Wojnar, Nauczyciel i wychowanie estetyczne, Warszawa 1968, s. 20.
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dzięki którym poznaje wartości estetyczne i artystyczne. Dzięki przemy-
ślanym kontaktom z różnymi dziedzinami sztuki wychowanek kształ-
tuje swoją wrażliwość na piękno. Zdobywa wiedzę o świecie i normach 
moralnych w nim obowiązujących. Same zaś dzieła sztuki sublimują 
jego życie uczuciowe, inspirują i rozwijają twórczość własną, jak rów-
nież skłaniają do autoekspresji. 

Wychowanie  zdrowotne to ten obszar rzeczywistości społeczno- 
-wychowawczej, w którym podstawową rolę odgrywają wartości, które 
wiążą się bezpośrednio z życiem biologicznym i zdrowiem fizycznym 
człowieka. Nie znaczy to, że wychowujący nie dostrzegają ich znaczenia 
i wpływu na jakość życia duchowego i zdrowia psychicznego człowieka. 
Od wieków funkcjonuje w powszechnej świadomości społecznej łaciń-
ska sentencja, która wyraźnie mówi: In corpore sano mens sana, co zna-
czy: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Ustawicznie przyrastająca wiedza 
dotycząca życia ludzkiego oraz zdrowia somatycznego powoduje to, że 
zagadnienia z nimi związane podejmowane są w ramach nie tylko me-
dycyny, psychologii i psychiatrii, ale wyodrębniającej się dziedziny na-
zywanej naukami o kulturze fizycznej5. Dzięki nim lepiej rozpoznajemy 
problemy wychowania fizycznego, zdrowotnego czy sportowego oraz 
kwestie związane z rekreacją fizyczną i rehabilitacją ruchową człowieka. 

Proces wychowania zdrowotnego oparty jest na wartościach wital-
nych, do których należą życie i zdrowie oraz wynikające z nich wartości 
instrumentalne, które kształtują konkretne postawy każdego człowieka. 
Celem wychowania zdrowotnego jest przede wszystkim ochrona zdro-
wia indywidualnego oraz zbiorowego, zapobieganie szkodzeniu zdrowiu, 
kształtowanie postaw w zakresie przestrzegania higieny osobistej i otocze-
nia, racjonalnego żywienia oraz respektowania zasad pracy/nau ki ucznia 
i wypoczynku.

Z wychowaniem zdrowotnym łączy się to wszystko, co gwarantować 
ma jego pomyślność i bezpieczeństwo. Stąd w obszarze tej dziedziny wy-
chowania ważną rolę odgrywają przeciwdziałania nałogom, zapobiega-
nie chorobom zakaźnym oraz nabywanie umiejętności ratowniczych. 

Szeroko rozumiane wychowanie zdrowotne obejmuje swoim za-
sięgiem szkolne wychowanie fizyczne oraz sport, turystykę, rekreację 
fizyczną i rehabilitację ruchową. Szkolne wychowanie fizyczne jako 

5 Nauki o kulturze fizycznej stanowią zintegrowany system wiedzy dotyczący za-
chowań człowieka w zakresie jego rozwoju fizycznego, sprawności ruchowej, kondycji 
zdrowotnej oraz cielesnej doskonałości i ekspresji.
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pierwszy i zarazem podstawowy obszar dziedziny wychowania zdro-
wotnego ma służyć przede wszystkim zdrowiu poprzez wprowadzanie 
uczniów w świat wartości i zachowań będących istotą kultury fizycznej. 
W tym miejscu należy przypomnieć, że takie wartości, jak życie i zdro-
wie generują z siebie wartości estetyczne, które odnoszą się do postrze-
gania i troski o piękno ludzkiego ciała. Wychowanie fizyczne stwarza 
warunki dla zaistnienia wartości hedonistycznych, które odnoszą się do 
przeżywania przyjemności i radości przez uczniów z odnoszenia sukce-
sów, ale także do wartości ascetycznych, które skłaniają do wyrzeczeń 
mających na celu osiąganie perfekcji w ramach osobistej i zbiorowej ak-
tywności fizycznej. 

Zasadniczym zadaniem wychowania zdrowotnego jest zachęcanie 
dorastających do uprawiania sportu zarówno amatorskiego, jak i wy-
czynowego. Sport sam w sobie ma walory wychowawcze. Odwołuje się 
on do wartości, które stanowią ważny czynnik kształtowania osobowo-
ści wychowywanych. Jest on pewną formą kultu zdrowego życia, ale 
również uczy przestrzegania przepisów, reguł i regulaminów obowiązu-
jących w różnych dziedzinach sportu (zabawach, grach, zawodach) oraz 
bezinteresowności w konkurencjach sportowych. Uczy także szacunku 
wobec innych oraz respektowania i kierowania się wartościami, które 
przyczyniają się do tego, że człowiek uprawiający sport winien stawać 
się lepszy we wszystkich wymiarach swojej osobowości. Wyraźnie ak-
centują to zasady fair play, które stawiają na uczciwość, sprawiedliwość 
i bezinteresowność, odpowiedzialność, wytrwałość i odwagę, znoszenie 
trudu i niewygód, solidarność oraz wierność obowiązkom, wiarygod-
ność, roztropność i wrażliwość etyczną.

Podobne znaczenie ma turystyka, rekreacja fizyczna i rehabilitacja ru-
chowa. Ta pierwsza związana jest z dobrowolnym przemieszczaniem się 
ludzi poza miejsce stałego zamieszkania w celach krajoznawczych. Re-
kreacja fizyczna służy podtrzymywaniu i rozwijaniu kondycji cielesnej, 
do której przyczyniają się: jazda na rowerze, bieganie, pływanie, jazda na 
nartach, ćwiczenia w siłowniach, wycieczki turystyczne, obozy wędrowne 
i wędrówki, wyjazdy dobrowolne, spacery itp. Z kolei rehabilitacja rucho-
wa polega na przywracaniu sprawności fizycznej osobom, które z różnych 
powodów ją utraciły. Wszystkie wymienione formy wychowania zdro-
wotnego przynależą do kultury fizycznej, która jest nośnikiem wartości 
stanowiących o ludzkiej egzystencji, czyli życia i zdrowia. 

Łatwo zauważyć, że omówione dziedziny wychowania łączą się 
w jednym ogólnym procesie mającym przyczynić się do wielostronnego  
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rozwoju człowieka. Ich oddzielne potraktowanie i omówienie mia-
ło jedynie ukazać specyfikę złożoności tego zagadnienia. W gruncie 
rzeczy w procesie wychowania wzajemnie się one przenikają. Istnie-
ją jednak pewne formy, w których konkretna dziedzina wychowania 
wysuwa się na plan pierwszy, czy wręcz dominuje. Nie oznacza to, 
że pozostałe dziedziny wychowania nie odgrywają ważnej roli w kon-
kretnej dziedzinie. 

3 . dziedziny wychowania według kryterium wspólnotowości 

Kolejnym umownym kryterium umożliwiającym „wyróżnienie 
warstw” w całokształcie procesu wychowania jest kryterium środowi-
skowo-społeczne, które obejmuje pewne wspólnoty ludzkie. Odwołu-
jąc się do niego, możemy wyodrębnić w procesie wychowania takie jego 
przestrzenie, czyli „warstwy”, jak wychowanie w rodzinie, wychowa-
nie w szkole czy wychowanie przebiegające w zespołach i organizacjach 
dziecięcych i młodzieżowych. Trzeba tu od razu zaznaczyć, że wymie-
nione obszary przenikają wszystkie treści, na jakie wskazaliśmy w wy-
chowaniu intelektualnym, moralnym, estetycznym i zdrowotnym. To 
one w swojej niepodzielnej łączności rzutują na jakość globalnego pro-
cesu wychowania człowieka. 

Wychowanie w rodzinie ma miejsce w pierwszej i naturalnej wspól-
nocie ludzkiej, jaką jest ona sama w sobie. W kulturze i tradycji ju-
deochrześcijańskiej fundamentem rodziny jest małżeństwo oparte na 
dobrowolnym i równorzędnym związku kobiety i mężczyzny usankcjo-
nowanym w świetle prawa cywilnego i/lub prawa kanonicznego. Na-
leży zaznaczyć, że we współczesnym świecie dochodzą do głosu żąda-
nia, aby za taki związek uznawać partnerskie i jednopłciowe związki, 
którym przysługiwałoby prawo adoptowania i wychowywania potom-
stwa. Tradycyjna rodzina jest wspólnotą społeczną, którą tworzą oso-
by pozostające w określonych pozycjach i rolach w stosunku do siebie. 
To wspólnota, która kieruje się własnym, ale powszechnie akceptowa-
nym systemem wartości oraz norm regulujących zachowania jednostek 
w sprawach ważnych dla niej samej, jak i społeczeństwa. W tej wspól-
nocie rodzice i dzieci zajmują określone pozycje (rodzice i potomstwo) 
oraz występują w określonych rolach (matka, ojciec, syn, córka i inni) 
w strukturze wewnętrznej rodziny. 
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Święty Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Familiaris consortio 
mówił: „Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, 
w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia zwią-
zane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, 
a więc co konkretnie znaczy być osobą. Chodzi tu o rodzinę opartą 
na małżeństwie, gdzie wzajemny dar z samego siebie, mężczyzny i ko-
biety, stwarza takie środowisko życia, w którym dziecko może się uro-
dzić i rozwijać swe możliwości, nabywać świadomość własnej godno-
ści i przygotować się do podjęcia swego jedynego i niepowtarzalnego 
przeznaczenia”6. Z tej wypowiedzi jasno wynika, że rodzina nie jest tyl-
ko grupą spełniającą funkcję seksualno-prokreacyjną czy gospodarczo- 
-ekonomiczną, ale także grupą wypełniającą jedną z najistotniejszych 
funkcji, jaką jest funkcja socjalizacyjno-wychowawcza. Ta ostatnia ściśle 
wiąże się z wychowaniem intelektualnym, moralnym i emocjonalnym 
potomstwa, jak i samych rodziców. 

Rodzina zatem to szczególny i niepowtarzalny byt społeczny, które-
go cechą konstytutywną jest wspólnotowy charakter życia określonego 
zbioru podmiotów zespolonych w różnym stopniu więzami biologicz-
nymi, emocjonalnymi, kulturowymi i gospodarczymi.

Współczesne przemiany, jakie dokonują się w świadomości ludzi, 
które spowodowane są wielopostaciowymi procesami globalizacyjnymi, 
ruchliwością przestrzenną i społeczną, procesami laicyzacji i sekularyza-
cji oraz wpływem mediów wraz z wirtualnym obrazem świata, w zna-
czący sposób wpływają na zmiany w życiu rodziny7. To one w dużym 
stopniu przyczyniają się do rozkładu życia małżeńskiego i rodzinnego, 
a ich następstwem są nowe formy wspólnotowego życia ludzi. Do naj-
częstszych zaliczyć można powszechne wśród młodej generacji „małżeń-
stwa tymczasowe”, czyli niezobowiązujące próby wspólnego życia. Inną 
z nich jest „wielorodzinna wspólnota”, czyli rodzina rozszerzona o nowe 
osoby: przyrodnie rodzeństwo i jego biologiczną matkę lub ojca oraz 
innych „dodatkowych” krewnych i powinowatych. „Wspólnota wielo-
rodzinna” jest źródłem aleksytymii, czyli niezdolności do rozpoznawa-
nia i nazywania własnych emocji, rozumienia ich i komunikowania się 
z innymi osobami. Ujmując tę kwestię w sposób najbardziej syntetycz-

6 Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świe-
cie współczesnym Familiaris consortio.

7 Por.: A.M. de Tchorzewski, Rodzaje i rozmiary dysfunkcji i patologii w rodzi-
nie w okresie transformacji w Polsce, w: Problemy współczesnej rodziny w Polsce, red.  
H. Cudak, Piotrków Trybunalski 1998, s. 28-36. 
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ny, można sformułować następujące tezy: (1) tradycyjny model rodziny 
przestał być stabilny i nienaruszalny; (2) rodzina przestała być monoli-
tem; (3) wszechobecna wielokulturowość i relatywizm etyczny uwyraź-
niają swój odmienny od tradycyjnego stosunek do małżeństwa i rodziny. 

Powyżej sformułowane tezy prowadzą do wniosku mówiącego, że 
funkcja wychowawcza rodziny staje się kwestią problematyczną i zara-
zem trudną do spełnienia. Nie znaczy to, że przestaje ona być mniej 
znacząca, że może być minimalizowana czy wręcz zredukowana. Co 
więcej, aby powstrzymać współczesny proces degradacji życia rodzin-
nego i jego roli w życiu każdego człowieka, trzeba ustawicznie poszu-
kiwać odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu zagrożony jest 
rodzinny proces wychowania?8 Odpowiedzi na to pytanie nie da się za-
wrzeć w jednym zdaniu. Optymalizacja wychowawczej funkcji rodziny 
dokonuje się za sprawą przestrzegania jej podstawowych praw, wśród 
których z punktu widzenia nauk pedagogicznych najważniejszymi są: 

(1) prawo do istnienia, rozwoju oraz stabilizacji życia rodzin-
nego przy jednoczesnym wspomaganiu jej poszczególnych członków 
(rodziców, dzieci, dziadków) w zakresie: materialnej egzystencji, kształ-
towania i umacniania ich wrażliwości moralnej, tworzenia przestrzeni 
edukacyjnej nie tylko dla pokolenia dorastających, racjonalnej troski 
o życie i zdrowie wszystkich członków rodziny, korzystania z dóbr kul-
tury i uczestniczenia w różnych jej formach; 

(2) prawo rodziców do wypełniania obowiązków i powinności 
związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży w rodzinie i przez 
rodzinę oraz ponoszenia świadomej i pełnej odpowiedzialności za jego 
przebieg, jakość i następstwa; 

(3) prawo do autonomii życia rodzinnego w odniesieniu do 
włas nej tradycji i wartości kulturowych oraz religijnych, jeśli nie stoją 
one w sprzeczności z tradycją ogólnospołeczną i nie mają charakteru 
antywartościowego9. 

Pedagogiczną analizę praw rodziny, których respektowanie ma gwa-
rantować jej optymalne wypełnianie funkcji wychowawczej, teoria wy-

8 Por.: A.M. de Tchorzewski, Pomocniczość i solidaryzm jako zasady przeciwdziała-
nia traumie cywilizacji nierówności w rodzinie XXI wieku, „Rocznik Pedagogiki Rodzi-
ny. Studia i Rozprawy” 2003, t. 6, s. 23-32; tenże, Zagrożenia współczesnych rodzin, 
w: Nowe zadania polityki społecznej. Patologie i dysfunkcje wybranych obszarów życia 
społecznego, red. E. Trafiałek, Tarnobrzeg 2006, s. 77-91. 

9 A.M. de Tchorzewski, Rodzina w świetle realistycznej teorii osoby, w: Pedagogika 
Rodziny, t. I, Piotrków Trybunalski 1998, s. 49-58.
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chowania przeprowadza na płaszczyźnie czterech zasadniczych warstw. 
Do nich należą: warstwa aksjologiczna, egzystencjalna, emocjonalna 
i kulturowa. To one w gruncie rzeczy pozwalają orzekać o jakości życia 
rodzinnego, jej zmianach czy przeobrażeniach oraz sprawności w reali-
zacji funkcji wychowawczej10. 

Warstwa aksjologiczna stanowi podstawę formułowania między in-
nymi następujących pytań: (1) Czy małżeństwo i rodzina stanowią war-
tość samoistną w świadomości osób, które ją tworzą? (2) Czy są one 
tylko przyjętą formą, powszechnie akceptowaną lub dobrze postrzeganą 
w społeczeństwie? (3) Jakie miejsce zajmuje małżeństwo i rodzina w in-
dywidualnej/osobistej hierarchii wartości członków każdej wspólnoty? 

Z warstwy egzystencjalnej wynikają pytania wymagające odpowiedzi 
na kolejne wątpliwości: (1) Czy kwestia warunków bytowych przesądza, 
i w jakim wymiarze, o jakości życia rodzinnego? (2) Czy to, co określa 
się w sposób nieprecyzyjny „bogactwem” i „ubóstwem”, w wymiarze 
ekonomicznym jakość tę determinuje, czyli gwarantuje bądź narusza 
w zasadniczy sposób istnienie, trwałość, stabilność rodziny i optymalną 
realizację jej podstawowych funkcji?

Z kolei w kontekście warstwy emocjonalnej jawią się pytania o na-
stępującej treści: (1) Czy warunkiem zawarcia związku małżeńskiego 
i jego nierozerwalności oraz właściwego funkcjonowania rodziny jest 
miłość łącząca podmioty tej wspólnoty? (2) W czym ona się przeja-
wia, uwyraźnia i do czego można ją sprowadzić? (3) Czy w przestrzeni 
między podmiotowej wspólnoty rodzinnej jest miejsce na inne niż mi-
łość stany emocjonalne oraz kogo i czego one dotyczą? 

Wreszcie w warstwie kulturowej należy szukać odpowiedzi między 
innymi na pytania: (1) Czy propagowane współcześnie różne wzorce 
życia małżeńskiego i rodzinnego są wystarczającym zabezpieczeniem 
przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą współczesny, zdehumanizowa-
ny świat? (2) Czy świadomość oraz przestrzeganie podstawowych norm 
moralnych, religijnych, obyczajowych, zwyczajowych jest gwarancją 
wiarygodności tej wspólnoty, a zarazem gwarancją realizacji wszystkich 
funkcji, jakie jej się przypisuje? 

To tylko niektóre z pytań, przed jakimi staje współczesna teoria wy-
chowania, upatrując w nich szczególnego wymiaru pedagogicznego. 

10 Por.: A.M. de Tchorzewski, Wpływ globalizacji na kondycję polskiej rodziny. Pe-
riculum in mora, „Pedagogika Rodziny” 1/2006, s. 7-17; tenże, Zagrożenia współ-
czesnych rodzin, w: Nowe zadania polityki społecznej. Patologie i dysfunkcje wybranych 
obszarów życia społecznego, red. E. Trafiałek, Tarnobrzeg 2004, s. 77-91. 
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Próba znalezienia na nie odpowiedzi nie jest ani prosta, ani łatwa cho-
ciażby z tej racji, że każde małżeństwo i każda rodzina stanowi swo-
isty fenomen charakteryzujący się pewną niepowtarzalnością. Niemniej 
pozyskiwane odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają podejmować 
działania poznawcze odzwierciedlające implicite zagrożenia, przed jaki-
mi stają współczesne polskie małżeństwa i rodziny. 

Wychowanie w szkole to szczególna dziedzina wychowania, której 
podmiotami są uczestnicy procesu nauczania-uczenia się, czyli ucznio-
wie, nauczyciele, a także rodzice. O szkole można powiedzieć, że jest to 
instytucja o charakterze edukacyjnym, która zajmuje się kształceniem 
i wychowaniem dzieci, młodzieży (ale także, coraz częściej, dorosłych), 
realizująca przyjęte cele i zadania obowiązujące w danym społeczeń-
stwie i/lub środowisku. Źródłem ich są uznane koncepcje pedagogicz-
ne, w oparciu o które konstruuje się programy nauczania dla różnych 
poziomów szkolnej edukacji. Osiąganiu tych celów służy odpowiednio 
wykształcona kadra pedagogiczna, nadzór oświatowy, baza lokalowa 
i wyposażenie oraz zabezpieczenie budżetowe ze skarbu państwa, samo-
rządów lokalnych lub innych źródeł. 

Do podstawowych zadań szkoły należy nauczanie opierające się na 
pracy nauczyciela z uczniami. Szkolne nauczanie nie może być wolne 
od poszukiwania prawdy o świecie otaczającym człowieka; a więc na-
uczanie-uczenie się jest ważnym elementem wychowania intelektual-
nego. Uczeń przy czynnej pomocy nauczyciela opisuje otaczający go 
świat, ale i stara się zrozumieć go po to, aby móc w nim żyć i działać. 
Poszukiwanie i dochodzenie przez ucznia do prawdy w ramach proce-
su dydaktyczno-wychowawczego zależy od nauczyciela-wychowawcy. 
Nie sposób nie wspomnieć tu o problemie autorytetu nauczycielskie-
go. Nie chodzi o autorytet nadany nauczycielowi „z urzędu”, ani o au-
torytet, jakim obdarzano w przeszłości nauczyciela, który należał do 
wyróżniającej się warstwy społecznej z racji swojej wiedzy i licznych 
umiejętności intelektualnych. Mowa tu o autorytecie, którego sens 
odczytujemy jako dobrowolne poddawanie się kierownictwu czy pro-
wadzeniu przez pedagoga, który przyczynia się swoją postawą intelek-
tualną i moralną do osiągania przez ucznia-wychowanka czegoś więcej 
w zakresie jego rozwoju, aniżeli w danym czasie on sam prezentuje. 
Taki autorytet nauczyciela „działa” przez wiele lat życia ucznia, a nie-
kiedy nawet przez jego całe życie. Autorytet ma ten nauczyciel, który 
wprowadza ucznia w świat rozpoznawalny przez wymiar prawdy i fał-
szu, dobra i zła. Autorytetem będzie ten nauczyciel, który w odczuciu 
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ucznia przyczynił się do kierowania się prawdą i dobrem w jego życiu 
osobistym i społecznym. 

Wychowanie szkolne jest procesem zdobywania wiedzy poprzez od-
krywanie i doświadczanie indywidualne i zespołowe prawdy i dobra, 
które nauczający sam ustawicznie pogłębia i przeżywa, kształtując jed-
nocześnie zdolności i umiejętności poznawcze i sprawności moralne 
ucznia. To dzięki nim uczeń sam będzie podążał drogą doskonalenia 
swojego umysłu i charakteru, odkrywał to, co dla niego jest nieznane. 

Szkoła jako instytucja społeczna spełnia szereg licznych funkcji. 
Wśród nich najważniejsze są funkcje pedagogiczne: dydaktyczna, opie-
kuńcza i wychowawcza. Przyjrzyjmy się pokrótce tej ostatniej. 

Tabela 22. Funkcje wychowawcze szkoły 

FuNkcJe WychoWAWcZe SZkoŁy

Funkcja wzorotwórcza Funkcja aksjologiczna Funkcja integracyjna

ukazuje i kształtuje posta-
wy i zachowania zgodne 
z obowiązującymi normami 
etycznymi i zasadami życia 
społecznego

wprowadza w świat wartości 
moralnych, intelektualnych, 
estetycznych, zdrowotnych, 
fizycznych i innych

kształtuje prawidłowe re-
lacje między wszystkimi 
podmiotami społeczności 
szkolnej i środowiskowej

Źródło: opracowanie własne. 

Z powyższego zestawienia wynika, że szkoła jest tą instytucją, na 
której spoczywa obowiązek i powinność przekazywania norm moral-
nych i etycznych, które regulują zasady życia społecznego. Dlatego 
można mówić o tym, że jest ona także zobowiązana do wprowadzania 
ucznia w świat wartości uniwersalnych i naczelnych. Codzienne funk-
cjonowanie szkoły musi się zasadzać na ich respektowaniu przez całą 
społeczność biorącą udział w jej życiu, które wyznacza podstawowy 
proces szkolnej edukacji. Dzięki właściwemu zrozumieniu istoty pro-
cesu dydaktyczno-wychowawczego kształtują się prawidłowe relacje, 
jakie zachodzą pomiędzy uczniami i nauczycielami, ale także samymi 
nauczycielami. 

Współczesna szkoła poddawana jest obecnie częstym, nie zawsze 
do końca przemyślanym, reformom w zakresie planów i programów 
nauczania. Nie wypracowano także optymalnych zasad kształcenia, 
dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Nauczycielem może zostać 
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prawie każdy, kto wyraża taką wolę, bez sprawdzenia, czy ma odpo-
wiednie predyspozycje do pracy pedagogicznej. Szkoła stała się insty-
tucją, przez którą – jak powiada sama młodzież – trzeba przejść jak 
przez chorobę dziecięcą. 

Współczesna szkoła ma niewiele wspólnego z tym, co oznaczało to 
słowo w starożytnej Grecji (schola). Rozumiano przez nie: miejsce spo-
koju i odpoczynku, miejsce tajemniczego uroku, miejsce gwarantujące 
wolność, czas spędzony całkowicie zgodnie ze swoimi upodobaniami; 
czas poświęcony tym zajęciom, które sprawiają przyjemność, czas po-
święcony tym zajęciom, które wywołują spontaniczną radość, czas po-
święcony tym zajęciom, które ubogacają ucznia11. Pilnym zatem zada-
niem jest pogłębiona refleksja nad procesem zmian, które przyczyniłyby 
się do optymalizacji jej funkcji wychowawczej. 

Wychowanie w grupach rówieśniczych i wspólnotach jest elemen-
tem naturalnego procesu wychowawczego, w którym przebiega zarów-
no proces socjalizacji, jak i edukacji dorastających. 

Grupą rówieśniczą jest zespół uczniów konkretnej klasy szkolnej, na 
którą składa się określony liczbowo zbiór dzieci/młodzieży. Ich wspólną 
właściwością jest zbliżony wiek życia, poziom intelektualny oraz emo-
cjonalny. Klasowo-lekcyjny zespół uczniów wiążą przede wszystkim cele 
i zadania, ku którym zmierzają w ramach szkolnego procesu dydaktycz-
no-wychowawczego pod kierunkiem nauczycieli i opieką wychowawcy. 
W ramach tych zespołów tworzą się różne układy interpersonalne, któ-
re decydują o mniej lub bardziej trwałych więzach osobowych wpły-
wających na zachowania i postawy poszczególnych jednostek. Relacje 
zachodzące pomiędzy poszczególnymi uczniami nie muszą ograniczać 
się tylko i wyłącznie do czasu ich przebywania w szkole, ale także mają 
one miejsce w życiu i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w środowisku 
pozalekcyjnym i pozaszkolnym. Rzutują one na kształtowanie się przy-
jaźni i sympatii, ale nierzadko wyzwalają wzajemną niechęć, a nawet 
agresję. Klasa szkolna jest środowiskiem uczniowskim na wpół zam-
kniętym i na wpół otwartym. Wypracowuje ona pewne normy i re-
guły zachowań uczniowskich obowiązujących w ramach społeczności 
szkolnej. Równocześnie uczniowie przypisani do tej samej klasy szkol-
nej wnoszą do jej codziennego życia zasady funkcjonowania, których 

11 Zestaw tych właściwości przypisywanych pojęciu schola wymienia ks. J. Mastal-
ski (Zarys teorii wychowania, Kraków 2002, s. 281), powołując się na: A. Szołtysek, 
Nieokreślony podmiot wychowania: pytania o filozofię człowieka, w: Wychowanie na roz-
drożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999, s. 28.
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źródłem są środowiska pozaszkolne. Klasy szkolne powołują własne sa-
morządy uczniowskie, których celem jest dbałość o optymalne warunki 
wypełniania roli ucznia. 

Do grup o charakterze wspólnotowym należy zaliczyć różne zespoły 
dziecięce i młodzieżowe powoływane w ramach pozaszkolnych instytu-
cji i organizacji, które w swoich misjach i programach działania określa-
ją różne cele wychowania. Instytucjami tymi są z jednej strony związki 
i organizacje dziecięce i młodzieżowe, takie jak na przykład harcerstwo, 
dziecięce i młodzieżowe, domy lub kluby upowszechniające kulturę 
bądź takie, które gromadzą dorastających, mając na uwadze szeroko 
rozumiany ich rozwój społeczno-moralny czy religijny. Stawiają sobie 
one różne szczegółowe zadania wychowawcze. Zapewne takimi grupa-
mi wspólnotowymi są katolickie związki młodzieżowe, jak na przykład 
Akcja Katolicka, Duszpasterstwo Akademickie, przede wszystkim zaś 
parafialne grupy i zespoły służby liturgicznej, różne ruchy modlitewno-
ewangelizacyjne i ruchy religijno-społeczne, które mogą mieć charak-
ter stały bądź czasowy. Ich zadaniem jest kształtowanie postaw religij-
nych, umacnianie chrześcijańskich zasad moralnych, życia w łączności 
z członkami wspólnot zgodnych z nauczaniem Kościoła12. 

4 . dziedziny wychowania według kryterium  
zintegrowanej aktywności człowieka 

Wyznacznikiem życia człowieka są różne przejawy jego aktywności. 
Z reguły sprowadza się je do trzech najważniejszych płaszczyzn: zaba-
wa – nauka – praca. W okresie dzieciństwa i młodości dominują dwie 
pierwsze, w młodości i w czasie wchodzenia w wiek dorosłości przewa-
ża nauka i praca. Trudne są do jednoznacznego uchwycenia wyraziste 
granice pomiędzy nimi, na które wpływ ma określony etap rozwoju 
każdej jednostki. Każda zabawa, mimo swego ludycznego charakteru, 
może spełniać funkcję dydaktyczną oraz ukierunkowywać wychowanka 
na dochodzenie do określonych efektów, które uwarunkowane są jego 
aktywnością, mającą wyraźne znamiona pracy13. 

Analiza aktywności człowieka pozwala zauważyć, że koncentruje się 
ona zawsze wokół ważnych dla niego idei, którymi rządzą pewne zbio-

12 Por.: Ks. E. Mitek, Pedagogika dla teologów, Wrocław 2002, s. 221-319.
13 Zagadnieniami tymi zajmują się szczegółowo takie subdyscypliny nauk pedago-

gicznych, jak pedagogika zabawy, dydaktyka oraz pedagogika pracy.
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ry reguł ukazujące jednostce drogę kierowania się ku nim. Reguły te 
stają się fundamentem etosu aktywności człowieka, wskazując mu tym 
samym znaczenie tych idei w jego osobistym i społecznym życiu. Tak 
pojmowana aktywność każdej osoby oraz różnych wspólnot umożliwia 
wyodrębnienie bardziej szczegółowych dziedzin wychowania, w ramach 
których pewne zachowania jednostki mogą mieć charakter ekstensyw-
ny, jak i intensywny, w zależności od różnych etapów i czynników roz-
wojowych człowieka. Z pedagogicznego punktu widzenia, zwłaszcza 
w aspekcie teorii wychowania, do dziedzin tych można zaliczyć te, któ-
re należy traktować jako ważne przestrzenie wychowania. Są nimi na 
przykład: wychowanie obywatelskie, wychowanie do demokracji oraz 
wychowanie religijne. 

Wychowanie obywatelskie jest ważną dziedziną procesu wychowa-
nia. Już w najdalszej przeszłości przywiązywano wagę do tego typu wy-
chowania. Doceniali je starożytni Grecy, którzy w wychowaniu dzieci 
i młodzieży stawiali na przygotowanie do takich zajęć i obowiązków, 
które przysposabiało do bycia cennym obywatelem. „Cennym oby-
watelem był ten, który swą tężyzną fizyczną i moralną mógł najwięcej 
państwu oddać usług w czasie wojny na placu boju, a w czasie poko-
ju przez umocnienie i przysposobienie państwa do przyszłej wojny”14. 
Wychowanie obywatelskie – tak w Sparcie, jak i w Atenach – łączono 
zarówno z wychowaniem fizycznym, moralnym, jak też muzycznym 
i umysłowym. Do wychowania obywatelskiego wielką wagę przywiązy-
wał Platon (ok. 427-346), który wprost twierdził, że byt i powodzenie 
społeczeństwa są zależne od systemu wychowania. Dlatego w swoich 
dziełach: O państwie oraz O prawach, wskazywał na odpowiedzialność 
rządzących za wychowanie obywateli15. 

W historii starożytnego Rzymu należy wyodrębnić kilka okresów. 
Zarówno w czasach republiki, jak i w okresie Cesarstwa Rzymskiego 
przywiązywano wagę do wychowania obywatelskiego, którym obejmo-
wano z początku przede wszystkim dzieci i młodzież z rodzin patry-
cjatu, a z upływem czasu także z warstw plebejskich. Zadaniem tego 
wychowania było ukształtowanie wzorowych obywateli rzymskich i do-
brych mówców oraz przygotowanie ich do gorliwej działalności pu-
blicznej, zwłaszcza politycznej. Dlatego już w ramach edukacji reali-
zowanej zarówno na poziomie elementarnym, jak i w szkołach śred-

14 S. Kot, Historia wychowania, Kraków 1924, s. 13.
15 Tenże, s. 38.
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nich przywiązywano wagę do znajomości prawa, zasad moralnych oraz 
kultury językowo-literackiej. Cycero (106-43), uznawany za jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli teorii wychowania u schyłku ustroju 
republikańskiego, w traktacie De oratore wyraźnie podkreślał, że wycho-
wanie jest przygotowaniem młodzieży do czekających ją w życiu zadań 
i czynności publicznych oraz prywatnych16. Utworzone w całym Ce-
sarstwie Rzymskim szkoły retoryczne realizowały szczególny program 
nauczania oparty na prawie i etyce, w ramach którego studenci anali-
zowali rozbieżności pomiędzy przepisami prawnymi a powinnościami 
moralnymi obywateli. Na ich podstawie przygotowywali trzy rodzaje 
mów: (1) doradcze, w których rozważali, co należy robić, jak postą-
pić w rozmaitych skomplikowanych sytuacjach, (2) sądowe, w których 
wykazywali się umiejętnościami oskarżania winnych lub obroną pod-
sądnych, (3) panegiryczne, które polegały na wygłaszaniu przemowy 
przesadnie wychwalającej jakąś osobę, pochwalające jej czyn lub wysła-
wiające konkretne wydarzenie17. 

Od późnego średniowiecza upowszechnia się szkolnictwo parafialne 
i miejskie. Szkoły te nie przywiązują wagi do wychowania obywatelskie-
go, jak miało to miejsce w starożytności. Nie znaczy to jednak, że w śre-
dniowiecznych formach edukacji dzieci i młodzieży, które historycy na-
zywają wychowaniem stanowym, nie znajdujemy pewnych elementów, 
które w jakimś stopniu mogą kojarzyć się z edukacją mającą pewne 
znamiona wychowania obywatelskiego, chociaż nim z pewnością nie 
jest w rozumieniu współczesnym. Jednym z symptomów takiego stanu 
rzeczy są uruchamiane, w miarę lokalnych warunków i możliwości oraz 
potrzeb, pewne typy szkółek dla młodzieży rzemieślniczej, która prak-
tyczną naukę zawodu przyswajała w warsztacie konkretnego mistrza. 
W szkółkach tych student szkoły parafialnej lub kleryk udzielał mło-
dzieży rzemieślniczej lekcji czytania i pisania w języku ojczystym oraz 
rachunków. Jak nie ocenili byśmy tego zjawiska, możemy w nim upa-
trywać pewnych prekursorskich działań edukacyjnych mających służyć 
wyposażeniu w niezbędną, raczej użyteczną wiedzę i umiejętności, które 
jak się okaże, z biegiem czasu będą coraz bardziej przydatne na drodze 
do osiągania samodzielności społecznej. Z pewnością nie można tych 
działań zaliczyć w sposób jednoznaczny do obszaru wychowania oby-
watelskiego. Podobnie rzecz się przedstawia, gdy przyjrzymy się wycho-

16 Por.: Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. I, Warszawa 1965, s. 126-128.
17 Tamże, s. 133.
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waniu rycerskiemu. Ideą i celem tego wychowania była troska o etos 
stanu rycerskiego, który przejawia się w służbie Bogu, obronie Kościoła 
i religii, a także wierności władcy i dworności wobec kobiet oraz udzie-
lania pomocy uciśnionym i potrzebującym. 

Jeden z najwybitniejszych reprezentantów epoki odrodzenia i huma-
nizmu Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572) w dziele O naprawie 
Rzeczpospolitej (1551) domagał się reformy państwa, reformy szkolnic-
twa, zmian w wychowaniu moralnym, odnowy wychowania społecz-
nego, wyrabiania pozytywnego stosunku do pracy pożytecznej, opieki 
państwa nad szkołami, doboru uczniów do szkół według ich uzdolnień. 
Jako jeden z pierwszych domagał się, aby życie wewnętrzne szkoły opar-
te było na samorządzie uczniowskim i uczniowskich sądach szkolnych18. 
Jego program naprawczy polskiej edukacji wyraźnie nawiązuje do tego, 
co dzisiaj określamy mianem wychowania obywatelskiego. 

Jeszcze wyraźniej dostrzec można troskę o wychowanie obywatel-
skie w poglądach i działalności pedagogicznej Stanisława Konarskiego 
(1700-1773), reformatora szkół pijarskich i założyciela Collegium No-
bilium (1740), którego ideały pedagogiczne można ująć następująco:

• wychować człowieka uczciwego: religijnego, sprawiedliwego, 
posłusznego;

• wychować dobrego obywatela: patriotę, wiernego królowi, szanu-
jącego prawo, sumiennego, ofiarnego, bezinteresownego;

• wychować człowieka przeciwstawiającego się rozkładowi moral-
nemu i upadkowi umysłowemu społeczeństwa poprzez kształto-
wanie postaw religijno-moralnych i społeczno-politycznych19. 

Warto wspomnieć także innego wybitnego myśliciela tamtej epo-
ki, Jana Jakuba Rousseau (1712-1778), którego pogląd na wychowa-
nie obywatelskie można odczytać w jednej z głównych idei pedagogicz-
nych, jakie głosił, a mianowicie: szkoła ma organizować życie publiczne 
społeczności lokalnej, aby wyrobić w niej poczucie równości, wzajem-
nego szacunku i jawności życia20. 

Podobnie do wychowania obywatelskiego odnosiła się Komisja 
Edukacji Narodowej (1773-1794), uznana za pierwsze ministerstwo 
oświaty w dziejach Polski i Europy. Zadaniem jej było: przygotowanie 
obywateli do przeprowadzenia gruntownej odnowy upadającego pań-

18  Tamże, s. 407 i nast. 
19 Tamże, s. 584 i nast.
20 Tamże, s. 609 i nast.
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stwa polskiego poprzez systematyczną, nowoczesną i planową eduka-
cję opartą na wychowaniu patriotyczno-obywatelskim utrzymanym 
w duchu chrześcijańskim. Miała ona przyczynić się do wykorzenie-
nia postaw biernych i konsumpcyjnych na rzecz postaw aktywnych 
i twórczych młodego pokolenia, pozwalających umiejętnie łączyć in-
teresy jednostkowe z troską o wspólne dobro oraz rozwój gospodarczy 
i polityczny kraju21. 

Powyższa analiza poglądów przekonuje o tym, jak bardzo wpły-
nęły one na sposób postrzegania wychowania obywatelskiego w cza-
sach współczesnych. Do dziś uważa się, że zachodzi ścisła zależność 
pomiędzy wychowaniem a polityką i ustrojem społecznym. Już od 
czasów epoki hellenistycznej wychowanie obywatelskie skłaniało się 
ku wychowaniu narodowemu i wychowaniu państwowemu. Te dwie 
kategorie wychowania wymagałyby oddzielnego potraktowania oraz 
omówienia kategorii pojęciowej, jaką jest wychowanie patriotyczne. 
Istnieją daleko idące powiązania pomiędzy tymi kategoriami, ale trze-
ba również dostrzegać wszystko to, co je różni od siebie. Analizując 
pojęcia wychowanie narodowe, wychowanie państwowe czy wychowanie 
patriotyczne, należy mieć na uwadze to, że współoznaczają je takie 
pojęcia, jak: nacjonalizm, internacjonalizm, szowinizm, których treść 
i zakres determinują zawsze określone warunki polityczne, ustrojowe 
oraz społeczne. 

Podsumowując, można powiedzieć, że wychowanie obywatelskie 
polega na przygotowaniu dorastających do bycia świadomym i pełno-
prawnym członkiem wspólnoty państwowej. Treścią wychowania 
obywatelskiego są obowiązki i powinności, jakie nakłada na jednost-
kę państwo. Zadaniem wychowania obywatelskiego jest kształtowanie 
postaw prospołecznych, które uwyraźniają się w działaniach na rzecz 
całej wspólnoty państwowej. Ma ono także na uwadze wywoływanie, 
zahamowanie lub zmodyfikowanie takich zachowań, które mają róż-
ny charakter destrukcyjny, który nie służy ogólnemu dobru wszystkich 
obywateli. Wychowanie obywatelskie jest ważnym elementem całego 
procesu wychowania. Przenika ono wszystkie struktury i procesy spo-
łeczne. Przebiega nie tylko w podstawowych środowiskach wychowaw-
czych, do których zalicza się rodzinę i szkołę, ale także w instytucjach, 
związkach, stowarzyszeniach i wielu różnych organizacjach mających na 
celu dobro wspólne. 

21 Tamże, s. 653 i nast.
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Wychowanie do demokracji to dziedzina, która w szczególny spo-
sób wiąże się z wychowaniem obywatelskim. Kwestią podstawą w tej 
dziedzinie wychowania jest to, aby zarówno dzieci, jak i młodzież zda-
ła sobie sprawę z tego, że demokracja (bezpośrednia lub pośrednia) to 
metoda sprawowania władzy przez obywateli i wobec obywateli22. Na 
metodę tę składa się zbiór reguł (na ogół przepisów konstytucyjnych) 
i procedur, które mają gwarantować obywatelom poszanowanie przy-
należnych im niezbywalnych praw. Naczelną ideą, w oparciu o którą 
konstytuują się prawa człowieka, jest jego godność. Osobistą godność 
uwyraźnia wolność i równość każdego człowieka względem wszystkich 
ludzi. Stąd pierwszym celem wychowania do demokracji jest ustawicz-
ne, chociaż zależne od etapu rozwojowego każdego człowieka objętego 
procesem wychowania, wpływanie na rozumienie tego, czym jest god-
ność osobista, która czyni człowieka wolnym i równym wobec innych. 
Drugim celem wychowania do demokracji jest uświadamianie wycho-
wankom, że władze publiczne (państwowe), wyłaniane w wolnych wy-
borach przez obywateli, mają obowiązek tworzyć takie warunki życia 
swoich obywateli, w których ich niezbywalne prawa będą chronione. 
Do niezbywalnych praw zalicza się: wolność słowa i wystąpień, wolność 
wyznania i sumienia, wolność zgromadzeń oraz równość wszystkich 
wobec obowiązujących praw, które przysługują obywatelom w demo-
kratycznym społeczeństwie. Prawa człowieka zapisane są w międzyna-
rodowych umowach. Z reguły są one akceptowane i znajdują swoje 
odzwierciedlenie w konstytucjach państw rządzonych demokratycznie. 
To w nich mówi się także między innymi o prawach obywateli do na-
leżnego i uczciwego procesu sądowego, do udziału w wyborach władzy, 
a także do opieki lekarskiej i możliwości kształcenia każdego dziecka 
od urodzenia. Jest rzeczą oczywistą, że różne państwa na świecie w róż-
ny sposób respektują te prawa. Dlatego w wychowaniu do demokracji 
chodzi o to, aby każdy dorastający i dorosły zdawał sobie sprawę z ich 
istnienia i obowiązku respektowania ich przez władzę. Prawa człowie-
ka są tym, co ma zagwarantować jednostce ochronę przed nadużycia-
mi rządów lub większości sprawujących władzę polityczną. Wychowa-
nie do demokracji ma na celu uświadomić ludziom także to, że prawa 
każdego człowieka nie funkcjonują autonomicznie, nie są jego osobi-
stą własnością, lecz ich byt zależy od powszechnego uznania ich przez 
wszystkich obywateli w danym społeczeństwie. 

22 Pierwszą w dziejach ludzkości demokrację spotykamy w V wieku p.n.e w Ate-
nach za czasów Peryklesa.
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Demokracja, jak pisze Diane Ravitch, „jest procesem, sposobem 
wspólnego życia i współpracy. Jest ona ewolucyjna, a nie statyczna. 
Wymaga współpracy, kompromisu i tolerancji od wszystkich obywa-
teli. Sprawne jej funkcjonowanie jest trudne, niełatwe. Wolność ozna-
cza odpowiedzialność, a nie wolność od odpowiedzialności”23. Dlate-
go w procesie wychowania do demokracji ważne jest to, aby jak naj-
wcześniej pokolenie dorastających zrozumiało, że demokracja opiera się 
na zasadzie, że władza ma służyć obywatelom, a nie obywatele mają 
służyć władzy. Rządzący mają obowiązek bronić praw swoich obywa-
teli, obywatele zaś ofiarowują państwu swoją lojalność. Lojalność nie 
może wykluczać prawa obywateli do tworzenia i przynależenia do orga-
nizacji niezależnych od władzy ani do wolnego uczestniczenia w życiu 
publicznym społeczeństwa. Wychowankowie muszą posiadać świado-
mość tego, że obywatele w demokratycznym państwie korzystają nie 
tylko z przysługujących im praw, ale również z ciążących na nich obo-
wiązkach, które wynikają z zasad współżycia społecznego. Obowiązki 
te można ująć następująco: muszą mieć pełną świadomość tego faktu, 
muszą kierować się tolerancją w postępowaniu z osobami o odmien-
nych poglądach i być zdolni do kompromisu w sytuacjach, w których 
konieczne jest jego osiągnięcie. 

Sama demokracja, jako sposób kierowania życiem społecznym, poli-
tycznym i ekonomicznym narodu, nie gwarantuje niczego. Jest jedynie 
obietnicą, że wolne istoty ludzkie, współdziałając, mogą rządzić same 
sobą w taki sposób, aby zaspokoić swoje aspiracje i dążenia w zakresie 
korzystania z praw człowieka. Wychowanie do demokracji polega na 
tym, że wszyscy obywatele danego społeczeństwa i każde jego pokolenie 
musi znaleźć drogę do zachowania swoich praw w warunkach zmienia-
jącej się ustawicznie rzeczywistości.

Wychowanie religijne odnieść należy do jednego z ważniejszych 
obszarów życia człowieka, jakim jest jego rozwój duchowy, ukierun-
kowany na cel ostateczny z wyraźnym odniesieniem do realiów życia 
jednostki we wspólnocie kierującej się określoną orientacją filozoficzną 
i poglądem na świat. Samo pojęcie wychowanie religijne jest trudne do 
jednoznacznego zdefiniowania, czy tylko prostego określenia. W lite-
raturze spotykamy wiele jego ujęć, których treść i zakres zależy od ję-
zyka nauki zajmującej się tą kwestią. Różnice te są następstwem tego, 
czy o wychowaniu religijnym mówimy z pozycji teologii, zwłaszcza 

23 Cyt. za: Czym jest demokracja?, w: United States Information Agency 1991, s. 11.
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katechetyki, która wychowanie religijne odnosi do aspektu nadprzy-
rodzonego, czy z pozycji nauk pedagogicznych, którym bliższe będzie 
podejście empiryczne24. 

Bez względu na wspomniane różnice wychowanie religijne należy 
traktować jako pewien obszar życia człowieka ześrodkowanego wokół 
czegoś sakralnego, świętego. Dotyczy ono poglądów na podstawowe za-
gadnienia związane z życiem duchowym i osobowym człowieka, z po-
szukiwaniem odpowiedzi na egzystencjalne pytania o istotę i sens życia. 
Fundamentem tego wychowania są ugruntowane przekonania dotyczą-
ce wiary, będące źródłem wartości, zwłaszcza wartości uniwersalnych 
i ponadczasowych. Naczelną wartością w przypadku wychowania chrze-
ścijańskiego jest Bóg osobowy, który jest Bytem Koniecznym, Stwórcą 
i Duchem nieskończenie doskonałym. Bóg objawia siebie w sposób 
nadprzyrodzony za pośrednictwem ksiąg Starego i Nowego Testamentu 
oraz Tradycji, czyli ustnych pouczeń (należą do niej wyznanie wiary, pi-
sma Ojców Kościoła, orzeczenia papieskie, uchwały soborów powszech-
nych, modlitwy i nabożeństwa liturgiczne), które zawierają prawdy wia-
ry, głoszą je i wyjaśniają. 

Ważnym celem wychowania religijnego jest rozwój i ustawiczne do-
skonalenie człowieka poprzez nabywanie cnót, które należy rozumieć 
jako stałą skłonność i gotowość woli do spełniania dobra. Poza cnotami 
boskimi, do których należą: wiara, nadzieja i miłość25, wyznaczającymi 
i kształtującymi relacje człowieka do Boga, człowiek poprzez wychowa-
nie religijne nabywa cnót moralnych, które dzielą się na kardynalne, 
czyli główne, i na pochodne od nich. Do głównych cnót wlicza się: roz-
tropność, umiarkowanie, sprawiedliwość i męstwo26. Pochodnymi cno-
tami zaś są: miłosierdzie, hojność, wytrwałość, cierpliwość, pracowitość 
oraz te, które dadzą się sprowadzić do jednej z cnót kardynalnych. Cno-
ty te stanowią treści wychowania religijnego, a na ich podstawie formu-
łuje się zadania wychowawcze. Istotą wychowania religijnego jest wspie-
ranie wychowanka w ich rozpoznawaniu oraz w dążeniu do kierowania 
się nimi w życiu codziennym, które odzwierciedla się w jego sprawności 

24 Por.: Z. Marek, Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Kraków 2014,  
s. 155-164.

25 Por.: A.M. de Tchorzewski, Miłość jako praprzyczyna wychowania, w: Wycho-
wanie jako mądrość miłości, red. I. Jazukiewicz, Szczecin 2012, s. 41-59; tenże, O po-
trzebie i pożytkach nadziei w wychowaniu, w: Nadzieja i sprawiedliwość jako sprawności 
moralne w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz i E. Rojewska, Szczecin 2014, s. 17-30. 

26 Por.: J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, Lublin 1986.
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moralnej. Sprawność moralna to nic innego, jak rozumna umiejętność 
kierowania się wartościami moralnymi w relacji z samym sobą i wzglę-
dem drugiego człowieka. Ich zaprzeczeniem są wady, od których żaden 
człowiek nie jest wolny. Wychowanie religijne winno służyć również ich 
poznawaniu i eliminowaniu. 

Należy pamiętać o tym, że nabywaniu tych cnót nierozłącznie towa-
rzyszy naturalny i harmonijny rozwój fizyczny, psychiczny oraz intelek-
tualny każdej osoby. 

Warto w tym miejscu odwołać się do stanowiska J. Mastalskiego, 
który powiada, „iż wychowanie religijne to nie tylko kształtowanie peł-
nego rozwoju osoby ludzkiej, ale przede wszystkim wprowadzanie stop-
niowe w tajemnicę zbawienia oraz uświadamianie otrzymanego daru 
wiary. Wychowanie religijne będzie więc zmierzać do obudzenia w czło-
wieku odpowiedzialności za swoją i innych wiarę”27. 

Katolicka etyka wychowawcza, która stanowi swoisty program pe-
dagogiczny, formułuje zasady postępowania zgodnego z celem ostatecz-
nym człowieka, jego odpowiedzialnością jako istotą rozumną i wolną 
oraz wskazuje na obowiązki względem Boga, siebie samego, bliźniego 
i społeczeństwa. Szczególnie ważnym zadaniem wychowania religijnego 
jest kształtowanie sumienia każdego człowieka wierzącego. Sumienie, 
które pojmuje się jako sąd rozumu ludzkiego, jest najdoskonalszą formą 
oceniającą własne czyny i postępowanie moralne człowieka. Ważna jest 
kwestia wolności sumienia, która polega na tym, że każdy człowiek ma 
prawo, by nikt nie zmuszał go do czynu, który jest przeciwny jego su-
mieniu. W wychowaniu religijnym idzie o to, aby kształtowanie sumie-
nia przyczyniało się do stawania się każdego wychowanka prawym czło-
wiekiem. Prawość w tym przypadku należy rozumieć jako godziwość, 
która wyraża się w wierności człowieka wobec przyjętych i uznanych za 
własne cnót i wartości. 

Najważniejszą rolę w wychowaniu religijnym odgrywa naturalne 
środowisko wychowawcze, jakim jest rodzina. To ona w pierwszej ko-
lejności podejmuje trud wychowania religijnego swoich dzieci i trosz-
czy się o rozwój religijności wszystkich jej członków. Odpowiedzial-
ność za proces wychowania religijnego ponosi wspólnota wyznaniowa. 
W przypadku kościołów chrześcijańskich jest nią parafia, której zada-
niem duszpasterskim jest troska o życie religijno-moralne jej członków, 
czyli dzieci, młodzieży i dorosłych. Do duchowieństwa parafialnego 

27 Ks. J. Mastalski, Zarys teorii wychowania, Kraków 2002, s. 151.
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należy formacja duchowa każdego przynależącego do niej. Formacja 
nie może ograniczać się do podstawowych i obowiązkowych udziałów 
w nabożeństwach liturgicznych, lecz musi wykraczać poza nie i włączać 
laikat, w tym przede wszystkim dorastających, w różne struktury: służ-
bę liturgiczną, ruchy modlitewno-ewangelizacyjne, religijno-społeczne, 
duszpasterskie, organizacje kościelne i akcje katolickie. Do ich zadań 
należy umocowywanie więzi człowieka z Transcendencją, z prawdami 
i wartościami chrześcijańskimi, które ukazują człowiekowi sens jego dą-
żeń ukierunkowanych na cel ostateczny poprzez jego związek z sacrum. 

5 . Wychowanie w zmieniającej się rzeczywistości społecznej

Przedstawione w tym rozdziale zagadnienie stratyfikacji dziedzin 
wychowania nie wyczerpuje całości tego problemu. Jest jedynie pewną 
próbą ukazania złożoności tego, co mieści się w szeroko rozumianym 
pojęciu złożonego procesu wychowania jako pewnego obszaru rzeczy-
wistości społecznej, którym objęty jest każdy dorastający, a także doro-
sły człowiek. Omówione dziedziny wychowania jako swoiste obszary tej 
rzeczywistości wskazują na ich wzajemne powiązania. Porządkowaniu 
wiedzy o nich towarzyszył świadomy dobór kryteriów, które również 
krzyżują się na różne sposoby, tworząc pewne warianty omawianych 
dziedzin wychowania. Z pewnością można by kontynuować dalsze po-
szukiwania w tym zakresie, przyjmując kolejne kryteria, dzięki którym 
uzyskiwalibyśmy pełniejszy obraz tego fenomenu, jakim jest wychowa-
nie. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na konieczność postrzegania 
wychowania w warunkach zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości 
społecznej. 

Współczesną rzeczywistość społeczną cechuje niesłychana powierz-
chowność. Dotyka ona niemalże wszystkich wymiarów ludzkiej egzy-
stencji. Nie są od niej wolne złożone procesy wychowania i socjalizacji, 
jak i różne formy organizacyjne niemalże wszystkich poziomów edu-
kacji. W życiu intelektualnym współczesnego człowieka miejsce wie-
dzy zajmuje informacja, w jego życiu moralnym dobro wypierane jest 
przez upowszechniający się relatywizm etyczny, życie kulturalne zaś wy-
daje się coraz bardziej pozbawione piękna, które zastępuje z wielkim 
rozmachem to, co kryje się pod określeniem popkultura28. To rezultat 

28 Por.: A.M. de Tchorzewski, Przedmowa, w: Z. Marek SJ, Religia – pomoc czy 
zagrożenie edukacji?, Kraków 2014, s. 8 i nast.
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gwałtownych zmian, jakie dokonują się w obecnej epoce na skutek róż-
nych rodzajów kryzysów, procesów transformacyjnych, integracyjnych 
i globalizacyjnych, w jakich uczestniczy współczesny człowiek, który 
sam jest ich współtwórcą. Światu, a tym samym człowiekowi w nim ży-
jącemu, towarzyszy niespotykany dotąd pośpiech spowodowany dyna-
micznym rozwojem nowych technologii, które zmieniają jego dotych-
czasowe codzienne funkcjonowanie, zmieniają jego orientację życiową, 
w której brakuje miejsca na refleksję dotyczącą sensu jego życia i bycia. 
Uwzględnienie tych uwarunkowań może być podstawą do poszukiwa-
nia kolejnych dziedzin wychowania. 

Dokonujące się zmiany w różnych obszarach życia ludzkiego spowo-
dowane są zdarzeniami, zjawiskami i dynamicznymi procesami, które 
z niezwykłą siłą wystąpiły w drugiej połowie XX i na początku XXI 
wieku. Do nich zaliczyć należy różnego rodzaju kryzysy. Współczesny 
człowiek jest świadkiem, ale i czynnym uczestnikiem kryzysów ideolo-
gicznych, politycznych, militarnych, a także ekonomicznych, gospodar-
czych, światopoglądowych, religijnych, tożsamościowych, narodowych, 
państwowych, prawnych i pewnie wielu innych, które nie do końca 
dają się jednoznacznie dookreślić czy zdefiniować. 

Niemały wpływ na współczesne procesy wychowania ma transfor-
macja rozumiana jako proces nierewolucyjnych zmian, przeobrażeń 
i przekształceń we wszystkich bądź niektórych dziedzinach i obszarach 
życia różnych wspólnot, grup społecznych, narodów i państw. Trans-
formacja, której także podlegają systemy polityczne, ustrojowe, ekono-
miczne, socjalne, ale także religijne i inne, wpływa na przebieg i jakość 
wszystkich procesów pedagogicznych. Ma ona na celu – z jednej stro-
ny – przyczyniać się do rozwoju, z drugiej strony zaś – do zmian tego 
wszystkiego, co może i powinno przyczyniać się do optymalizacji jako-
ściowych warunków życia ludzi, społeczności lokalnych, społeczności 
regionalnych czy wspólnot międzynarodowych. Rodzi się pytanie, czy 
skutki procesów transformacyjnych zawsze służą dobru każdego czło-
wieka i społeczeństwom objętym tymi procesami. 

Oddzielnym zagadnieniem, nieobojętnym dla jakości procesów wy-
chowania, są procesy integracyjne. Integracja to charakterystyczny pro-
ces, niekiedy tylko trend lub tendencja do łączenia, scalania, zespalania 
czy dostosowywania do siebie różnych elementów mających tworzyć 
określoną całość. Jej celem jest agregacja (skupienie) tych elementów 
i tworzenie jakiegoś określonego systemu, którego właściwością jest 
wspólnotowy charakter naznaczony podobieństwem wyzwań i potrzeb 
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jej podmiotów. Procesy integracyjne obejmują swoim zasięgiem wiele 
płaszczyzn życia, począwszy od ekonomicznej, gospodarczej, poprzez 
polityczną, a także militarną, aż do szeroko rozumianej sfery społecz-
no-kulturowej, w tym także do obszarów rzeczywistości wychowaw-
czej. Procesy integracyjne tworzą często nieznane warunki rzutujące na 
wszystkie procesy pedagogiczne, nie zawsze przyczyniając się do opty-
malizacji rozwoju poszczególnych osób. Dlatego z punktu widzenia 
istoty i znaczenia wychowania należy zadbać o to, aby podstawę inte-
gracji wyznaczał określony system wartości, wypracowany i zaakcepto-
wany przez wszystkie strony biorące udział w procesach integracyjnych. 

Jednym z najbardziej odczuwalnych procesów zmieniających współ-
czesne oblicze świata i życie człowieka jest globalizacja29. Samo pojęcie 
globalizacji jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Nie znaczy 
to, że nie jest ona oczywistym faktem. Na globalizację składają się te 
wszystkie zjawiska, fakty, procesy, które występują we wszystkich płasz-
czyznach życia: ekonomicznej, politycznej, kulturowej, a które swym 
zasięgiem obejmują cały świat i mają charakter powszechny. Nie ulega 
wątpliwości, że „matką” globalizacji jest rewolucja technologiczna, ko-
munikacyjna, telekomunikacyjna i internetowa, która przyczyniła się 
w pierwszej kolejności do powstania rynku gospodarczego bez granic. 
Sam zaś rynek gospodarczy oddziałuje w sposób niemalże bezwyjątko-
wy na wszystkie pozostałe obszary życia poszczególnych państw, naro-
dów, społeczeństw oraz każdego pojedynczego człowieka. Globalizacja 
przyczynia się do uniformizacji (homogenizacji), czyli upodobnienia się 
w zakresie: form organizacji ekonomicznej, politycznej, wzorów kon-
sumpcji, zwyczajów i obyczajów, stylów artystycznych, systemów war-
tości, idei i ideologii w skali całego globu30. Innymi słowy świat staje się 
monolitem. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że globalizacja 
przyczynia się do zwiększania się różnicy między ludźmi, co uwyraź-
nia się w tym, że bogaci stają się jeszcze bogatszymi; biedni stają się 
jeszcze biedniejszymi; świat przestał się dzielić na tzw. część zachodnią 
(demokratyczną) i część wschodnią (autokratyczną); świat dzieli się na 

29 Por.: A.M. de Tchorzewski, Edukacja wobec problemów, wyzwań i następstw 
globalizacji, w: Edukacyjne wyzwania w krajach postkomunistycznych, red. K. Polak  
i B. Urban, Kraków 2003, s.17-26; tenże, Globalizacja jako źródło przesileń w edukacji,  
w: Edukacyjne problemy czasu globalizacji. W dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, 
Białystok 2003, s. 30-36; tenże, Globalizacja – nowy wymiar nadziei i lęków, „Silva 
Rerum” 2003, nr 3-4, s. 25-27. 

30 Por.: P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 581 i nast.
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część północną (bogatą) i część południową (biedną). Ta ostatnia różni-
ca powoduje, że bogata Północ musi się zmierzyć z problemem migracji 
ludności z Bliskiego Wschodu, Północnej i Środkowej Afryki. Globa-
lizacja przyczynia się także do polaryzacji skrajnych zachowań i postaw 
ludzkich, wśród których dominuje egoizm, konsumpcjonizm, agresja, 
przestępczość, korupcja, nepotyzm, narcyzm, seksualizacja dzieci i mło-
dzieży i inne. Wychowanie współczesnego człowieka w globalizującym 
się świecie przenika głęboki chaos aksjonormatywny31, którego następ-
stwami są: 

DEMORALIZACJA (upadek moralności, rozwiązłość obyczajów, ze-
psucie, brak karności i dyscypliny);

RELATYWIZM MORALNY (wartości etyczne – dobro i zło oraz 
związane z nimi normy i oceny mają charakter względny, subiek tywny);

NIHILIZM (odrzucanie przyjętych norm, zasad, wartości natury 
społecznej, religijnej, estetycznej, etycznej czy narodowej);

DEPRAWACJA (schodzenie/zejście na drogę niemoralną). 
Ukazanie pewnych współczesnych uwarunkowań, które wpływają 

na jakość procesu wychowania, może umożliwić poszukiwanie dalszych 
kryteriów pozwalających na wyodrębnienie kolejnych dziedzin tego 
procesu. Poszukiwanie to musi mieć charakter otwarty, bowiem zmie-
niające się realia życia człowieka dostarczają nowych przesłanek do po-
dejmowania bardziej pogłębionej analizy procesu wychowania. Niektó-
re z dziedzin wychowania mogą z czasem stawać się drugoplanowe, to 
nie znaczy, że nie są ważne czy stały się zdezaktualizowane, te zaś dotąd 
nierozpoznane, mogą stać się niezwykle ważnymi dla poznania i lep-
szego rozumienia procesu wychowania w jego wielowymiarowej posta-
ci i służyć praktyce pedagogicznej. Omówione dziedziny wychowania 
nierzadko pretendują we współczesnych naukach pedagogicznych do 
autonomicznych obszarów badawczych, stając się z biegiem czasu ich 
subdyscyplinami. 

31 Por.: A.M. de Tchorzewski, Wpływ globalizacji na kondycję polskiej rodziny. Peri-
culum in mora, „Pedagogika Rodziny” 2006, nr 1, s. 7-17. 





VI

ProceS SAMoWychoWANIA 





1 . Samowychowanie podstawą formacji osobowościowej

Pierwszą książką pedagogiczną w języku polskim, podejmują-
cą problematykę samowychowania, było dzieło niemieckiego autora 
F.W. Foerstera zatytułowane Wychowanie i samowychowanie. Wska-
zania zasadnicze dla rodziców i nauczycieli, duszpasterzy i piastunów 
młodzieży1. Książka ta od roku 1917 była przez wiele lat jedynym 
dziełem ukazującym istotę procesu aktywności własnej, służącej roz-
wojowi wychowanka. Autor ukazuje w niej proces samowychowania 
i jego uwarunkowania jako dążenie dorosłych do kształcenia charak-
teru wychowanka. Ten wybitny reprezentant pedagogiki chrześcijań-
skiej wniósł niepowtarzalny wkład w budowanie wiedzy o samowy-
chowaniu. Swoją teorię samowychowania wywiódł z analizy poglądów 
zarówno filozofów starożytnych, średniowiecznych, jak i późniejszych 
epok. Ukazał w niej dokonujące się przemiany w pojmowaniu czło-
wieka jako bytu bardziej złożonego od tego, co o samowychowaniu 
sądzono w powszechnym mniemaniu2. 

Przedmiotem samowychowania według Foerstera jest charakter wy-
chowanka i wychowawcy, zaś proces jego kształtowania i rozwijania za-
leży od ich wrażliwości i postawy religijnej oraz osobistego „aktywi-
zmu”, który należy kojarzyć z wolą człowieka3. Foerster przekonywał, że 

1 F.W. Foerster, Wychowanie i samowychowanie. Wskazania zasadnicze dla rodziców 
i nauczycieli, duszpasterzy i piastunów młodzieży, przeł. J. Kretz-Mirski, Nakład Gebe-
thnera i Wolffa, brw, s. 325.

2 Problematykę samowychowania, do której odwołuję się w tej i następnych se-
kwencjach tego rozdziału, omawiam w artykule: A.M. de Tchorzewski, Samowycho-
wanie drogą osobistego rozwoju człowieka, w: Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna, 
red. A. Walulik CSFN i J. Mółka SJ, Kraków 2017, s. 193-208.

3 Por.: F.W. Foerster, Wychowanie i samowychowanie. Wskazania zasadnicze..., 
dz. cyt., s. 7.
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samowychowanie jest integralnie związane z wychowaniem, zaś samo-
wychowanie odnosił w głównej mierze do celu i środków działań peda-
gogicznych. Celem samowychowania jest według tego pedagoga umoc-
nienie życia wewnętrznego człowieka. Powiada on, że istotą charakteru 
jest silna i niezmienna osobowość, która nie poddaje się zewnętrznym 
wpływom, lecz decyduje o niej „niewyczerpane źródło duchowego prze-
świadczenia, któremu pozostanie wierną, choćby przez śmierć. Nieza-
wisłość osobowości od świata zewnętrznego już w najogólniejszym ro-
zumieniu jest pierwszą oznaką, pierwszą zapowiedzią tego, co w pozy-
tywnym pojęciu nazywamy charakterem”4. Dzięki charakterowi i silnej 
woli człowiek inaczej postrzega świat zewnętrzny, inaczej się z nim ukła-
da, inaczej wartościuje otaczającą rzeczywistość5. Foerster swoją peda-
gogikę samowychowania dopełnia tezą o roli wolności w wychowaniu 
człowieka. Powiada: „U progu swej dojrzałości musi człowiek stanąć 
przed wielkim albo – albo, jeśli całe jego dążenie ma się stać wyrazem 
prawdziwej tężyzny osobistej. (...) Prawdziwa moc i stałość woli po-
chodzi jedynie z owego wielkiego tak, lub nie, wobec świata i ciemno-
ści”6. Jak stwierdza K. Wawrzyniak, „wolność u Foerstera nie jest abso-
lutyzowana, nie jest nastawieniem na aktualne dogadzanie własnemu 
>ja<. Wolność to świadomy, trudny wybór absolutnych wartości. War-
tość w ten sposób zdobywana i w ten sposób rozumiana, jest drogą ku 
Bogu – poprzez zdobywanie autonomii wewnętrznej”7. 

Kolejne pokolenia pedagogów zajmujących się tą problematyką, bez 
względu na - nierzadko nawet krytyczny – stosunek do idealistycznych 
poglądów Foerstera, podejmują refleksję teoretyczną i rozwijają bada-
nia empiryczne nad samowychowaniem, doceniając rangę i znaczenie 
tego zagadnienia w obszarze różnie rozumianej przez nich pedagogi-
ki, a także od zapoznania się z głównymi tezami opisującymi i wyjaś-
niającymi fenomen samowychowania oraz praktycznymi wskazaniami 
dotyczącymi realizacji tego procesu. W pierwszej połowie XX wieku 
zagadnienie samowychowania podejmowało wielu innych pedagogów 
europejskich, zwłaszcza niemieckojęzycznych, ale także polskich, repre-
zentujących różne nurty myślenia i refleksji dotyczących wychowania. 
Problematyka ta poszerzana była o ustalenia i wyniki badań rozwijają-

4 F.W. Foerster, Wychowanie i samowychowanie..., dz. cyt., s. 65-66.
5 Tamże, s. 95.
6 Tamże, s. 57.
7 K. Wawrzyniak, Problem samowychowania w polskiej pedagogice katolickiej (od 

Encykliki „Divini illius Magistrii” do Soboru Watykańskiego II), Bydgoszcz 2002, s. 27.



1871. Samowychowanie podstawą formacji osobowościowej

cych się wówczas wielu nauk i dyscyplin szczegółowych zajmujących się 
człowiekiem, któremu przypadło żyć w dynamicznie zmieniających się 
warunkach politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych. 
To właśnie one wywierały – z jednej strony – wpływ na odmienne od 
dotychczasowego postrzeganie człowieka i kreowanie nowych koncepcji 
oraz teorii wychowania, socjalizacji i edukacji, zaś z drugiej – na indy-
widualny wysiłek człowieka w rozwijaniu swojej osobowości, charakte-
ru i indywidualności. 

Do grona tych pedagogów należy zaliczyć między innymi R. Ste-
inera (1861-1925), którego poglądy na samowychowanie wiążą się 
z rozumieniem samoświadomości wychowanka, która ma się od-
zwierciedlać w refleksyjnym wglądzie we własne wnętrze. Ten ważny 
element procesu samowychowania ma prowadzić do samopoznania. 
Uważał on, że człowiek „sam w sobie musi się zagłębiać troskliwie, 
zasięgać swojej rady, rozważyć swoje obowiązki, rozmyślać nad tre-
ścią i celem życia”8. Ważną rolę w działaniu samopoznawczym od-
grywa znajomość i rozumienie podstawowych cnót, do których zali-
czał: prawdomówność, tolerancję, szlachetność, szczerość, uczciwość, 
dobroć i zrównoważenie. Dzięki nim wychowanek, kształtując swój 
charakter, przyczynia się do własnego rozwoju. 

Niemiecki filozof i psycholog W. Stern (1871-1938) uważał, że isto-
tą samowychowania jest osobowość człowieka, która rozwija się w nim 
poprzez realizację odpowiednio dobranych celów, które wyrażają naj-
ważniejsze wartości. Odwołując się do introcepcji9, postawił tezę mó-
wiącą o tym, że człowiek winien pokierować swoim życiem tak, aby 
jego zachowanie względem wartości uświęconych było zarazem speł-
nieniem własnej wartości10. Osobowość posiada człowiek-osoba, którą 
Stern ujmuje jako „takie istnienie, które mimo wielości części stanowi 
realną, sobie właściwą, posiadającą samoistny cel, jedność, i jako taka, 
mimo wielości funkcji częściowych, wykonuje samodzielną, jednolitą, 
zdążającą do celu czynność”11. 

8 R. Steiner, Jak uzyskać poznanie wyższych światów, Wilno 1926, s. 23.
9 Introcepcja to wchłonięcie w siebie tego, co zewnętrzne i uznanie za wewnętrznie 

własne.
10 Por.: W. Stern, Person Und Sache. Systems des Kirschen Personalismus, Leipzig 

1923, t. 3, s. 413.
11 Cyt. za: J. Tarnowski, Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, War-

szawa 1982, s. 142.
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Innym pedagogiem kontynuującym poglądy na temat samowy-
chowania F.W. Foerstera był G. Kerschensteiner (1854-1932), który 
uważał, „że wraz ze wzrostem dojrzałości chłopca zewnętrzny wpływ ze 
strony wychowawcy ma ustępować w miarę, jak charakter wychowanka 
przybiera formy mocne o kierunku moralnym. Należy coraz bardziej 
uzdatniać wychowanka do wzięcia swego rozwoju we własne ręce, aż on 
w końcu wyjdzie w świat z wolnem prawem stanowienia o wszystkim, 
co ma czynić, a czego zaniechać. Reszty winno dokonać samowycho-
wanie”12. Uważał on, że istotą samowychowania jest wewnętrzny roz-
wój wychowanka, który polega na kształtowaniu struktur duchowych 
i przyzwyczajeń moralnych. Odróżnia on osobowość od indywidualno-
ści. Na indywidualność człowieka składają się dwa typy charakteru: bio-
logiczny i właściwy. Charakter biologiczny to wrodzony układ sił przy-
rodniczych wyrażający się odpowiednimi reakcjami. Z kolei charakter 
właściwy to ukształtowana siła woli gwarantująca dostosowanie postę-
powania do przyjętych zasad. W teorii tego pedagoga pojawia się trzeci 
typ określony jako charakter etyczny, który w gruncie rzeczy odnosi się 
do osobowości składającej się z czterech głównych elementów: siły woli, 
jasności sądu, subtelności i wzruszalności13. Składniki te umacniają się 
i rozwijają dzięki indywidualnemu wysiłkowi wychowanka, doskonalą 
jego stronę duchową, wyzwalają samodzielność i twórczość. Tak rozu-
miany proces samowychowania znajduje najlepsze warunki w systemie 
nauczania, jaki może oferować tak zwana szkoła pracy14, której pomy-
słodawcą był J. Dewey (1859-1952), przedstawiciel progresywizmu 
w pedagogice. 

Kwestia formowania własnej osobowości jest przedmiotem docie-
kań filozoficznych i psychologicznych Eduarda Sprangera (1882-1963), 
twórcy koncepcji typologii osobowości ludzkich. Uczony ten wyodrębnił 
następujące typy osobowości człowieka: poznawczy, etyczny, estetyczny, 
społeczny, władczy, ekonomiczny i religijny. Każdy z tych typów zmie-
rza do formowania siebie samego poprzez samopoświęcenie, samoopano-
wanie, samopotwierdzanie oraz kierowanie się wartościami religijnymi, 
które w zależności od typu osobowości stają się dla każdego z nich ele-
mentami istotnymi i rzutującymi na urzeczywistnianie się samego siebie. 

12 G. Kerschensteiner, Charakter, jego pojęcie i wychowanie, tłum. A. Tom, Warsza-
wa 1932, s. 177.

13 Por.: tamże, s. 13-42, 71-115.
14 Por.: K. Sośnicki, Jerzy Kerschensteiner, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1933, 

s. 57-87.
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Spranger wyodrębnił także typy bardziej złożone osobowości, do których 
zaliczył typ techniczny, prawniczy i pedagogiczny15. Psychologia osobo-
wości Sprangera wpłynęła na dopełnienie dociekań pedagogów na temat 
samowychowania, czyniąc tę problematykę bardziej zrozumiałą i przybli-
żając ją do podejmowania badań empirycznych w tym zakresie. 

W okresie międzywojnia zagadnienie samowychowania podejmują 
także polscy pedagodzy i psycholodzy, a ich prace na ten temat poja-
wiają się w różnych pracach zwartych i tekstach rozproszonych. Są one 
z reguły inspirowane założeniami zachodnioeuropejskiej pedagogiki 
kultury oraz niemieckojęzyczną literaturą, w której dominuje tematy-
ka dotycząca psychologicznych teorii osobowości, zagadnienia kształ-
towania charakteru i wolnej woli człowieka. To one w gruncie rzeczy 
stanowią kanwę włączenia się polskich uczonych do refleksji i nurtu 
myślenia o samowychowaniu. Z uwagi na konieczność ograniczenia 
objętości tego tekstu wymienimy autorów i tytuły ich prac, które bez-
pośrednio lub tylko pośrednio podejmują refleksję wokół zagadnień 
samowychowania. Tematyka ta występuje w pracach zwartych takich 
autorów, jak na przykład K. Górski16, S. Hessen17, B. Nawroczyński18, 
W. Okiński19, M. Pirożyński20, ks. W. Piwowarczyk21, W. Spasowski22, 
S. Szuman23, jak również w artykułach autorów publikujących w cza-
sopiśmiennictwie periodycznym (np.: L. Chmaj, Osobowość ludzka 
a autorytet, „Ku Szczytom” 1939, nr 2; J. Konieczny, Chrześcijańskie 
zasady wychowania, „Ruch Katolicki” 1936, nr 9-10; B. Kulesza, Ka-
tolicki pogląd na cele wychowania, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1933, 
nr 2; J. Młodochowski,  Refleksje na temat charakteru, „Miesięcznik 
Katolicki i Wychowawczy”, Lwów 1928, nr 6; S. Szpetnar, Jakie ideały 
winien katecheta stawiać przed oczy dzisiejszej młodzieży, „Miesięcznik 
Katechetyczny i Wychowawczy” 1927, nr 1-2; Z. Wędrychowski, Sa-
mowychowanie, „Ruch Katolicki” 1936, nr 11).

15 Por.: E. Spranger, Lebensformen Geisewissenschalftliche Psychologii und Ethik der 
Personlichket, Halle 1924, s. 109-248.

16 K. Górski, Wychowanie personalistyczne, Poznań 1936.
17 S. Hessen, O pojęciu i celach wychowania moralnego, Warszawa 1934.
18 B. Nawroczyński, Swoboda i przymus w wychowaniu, Warszawa 1932.
19 W. Okiński, Procesy samokształceniowe, Poznań 1939.
20 M. Pirożyński, Kształcenie charakteru chrześcijańskiego, Warszawa 1937.
21 Ks. W. Piwowarczyk, Charakter i jego istota, Kielce 1938.
22 W. Spasowski, Zasady samokształcenia, Warszawa 1923.
23 S. Szuman, Charakter jako wyższa forma przystosowania się do rzeczywistości, 

Lwów 1938.
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Uważna lektura wymienionych prac pozwala skonstatować, iż zde-
cydowana większość autorów swoje poglądy pedagogiczne na samowy-
chowanie wywodziła z przesłanek chrześcijańskiej filozofii personaliz-
mu i jego teorii konkretnej osoby, dla której podstawową wartością jest 
każdy człowiek, jego godność i zapewnienie mu pełnego rozwoju oso-
bowości. Ponadto teksty tych autorów świadczą o postrzeganiu w ich 
myśleniu związku, jaki zachodzi między personalizmem a pedagogiką 
kultury, co ma swoje odzwierciedlenie w ich szczegółowych poglądach 
na samowychowanie. 

Po II wojnie światowej w Polsce, zwłaszcza w latach 1947-1956, na 
skutek ofensywy ideologicznej opartej na marksistowskiej filozofii, pro-
blematyka samowychowania nie była podejmowana przez pedagogów. 
Uważano bowiem, że ma ona zakorzenienie w tak zwanej pedagogi-
ce burżuazyjnej, zaś jedynie słuszną jest teza mówiąca o zasadzie wy-
chowania kolektywistycznego, w którym jednostka osiąga pełną doj-
rzałość pod wpływem zespołu realizującego cele i zadania wychowania 
socjalistycznego. 

Nie znaczy to, że problem samowychowania zniknął całkowicie 
z pola widzenia polskich uczonych. Kontynuatorami, a także kolejnymi 
badaczami tego zagadnienia są przede wszystkim pedagodzy i psycho-
lodzy związani przed wojną z nurtem pedagogiki kultury i pedagogiki 
chrześcijańskiej24. Podejmują oni próbę zachowania, a nawet obrony 
idei samowychowania przed całkowitym wyeliminowaniem jej z pol-
skiej powojennej myśli pedagogicznej. Do podstawowych kwestii, ja-
kimi zajmują się w swoich dociekaniach, należą zagadnienia związane 
ze strukturą osobowości, samopoznaniem, kształtowaniem charakteru 
i woli, swobodą i przymusem w wychowaniu. 

Spośród publikacji z tamtego okresu warto zwrócić uwagę na nie-
wielką pracę z roku 1946, której autorem jest M. Kreutz25. Kształcenie 
charakteru to książeczka, w której autor pomija rozważania teoretycz-
ne na temat charakteru, nie definiuje tego pojęcia, lecz skupia się na 
praktyce nabywania umiejętności wpływania na przyszłe postępowa-
nie człowieka. Powiada on, że należy po prostu „postawić problem 
empirycznie, to znaczy nie pytać o to, jak kształcić charakter, lecz 
o to, jak wpłynąć na przyszłe postępowanie – czyli mówiąc konkret-
nie, jak zrobić, aby ktoś nie kradł, nie krzywdził drugich, nie dokuczał 

24 Do nich zaliczyć można: S. Baley’a, M. Dybowskiego, M. Kreutza, S. Kunow-
skiego, B. Nawroczyńskiego, S. Szumana i innych.

25 M. Kreutz, Kształcenie charakteru, Warszawa 1946.
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im, nie pił – lub pozytywnie – by pomagał drugim, pracował pilnie, 
sumiennie wykonywał swe obowiązki itd.”26. Taki pogląd autora może 
prowadzić do wniosku, że charakter jest/może być w jakimś sensie 
przedmiotem samowychowania. Jego samego zaś interesują metody/
techniki kształtowania charakteru, które kierują człowieka do usta-
wicznej pracy nad sobą samym. Kreutz podkreśla, że kształtowanie 
charakteru, podobnie jak zdrowie, wymaga ciągłych starań27. Autor-
ską metodę kształtowania charakteru konstruuje na zasadach wypro-
wadzonych z psychologii woli. Zostanie ona omówiona w dalszej czę-
ści tego rozdziału.

Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku następuje kolejny etap, bar-
dziej pogłębionych zainteresowań problematyką samowychowania. 
W przeciwieństwie do Foerstera czy Kreutza, kilkadziesiąt lat później 
Miron Krawczyk stwierdza, że „samowychowanie (...) jest w istocie 
jedynym sposobem przejścia z fazy heteronomii do fazy autonomii, 
a więc ukształtowania osobowości wewnętrznie wolnych, to znaczy wy-
zwolonych z przymusu zewnętrznego”28. Autor nie wyjaśnia, co rozu-
mie pod pojęciem „osobowość wewnętrznie wolna” ani nie odwołuje 
się do żadnego teoretycznego modelu osobowości, które niekiedy wza-
jemnie się wykluczają, o czym świadczą badania z zakresu psychologii 
osobowości29. 

Wśród wielu współczesnych pedagogów wizja samowychowania 
przyjmuje postać jednego z ważnych czynników rozwoju osobowo-
ści człowieka30. Jednak wydaje się, że jest to podejście nie do końca 
ukazujące istotę i znaczenie terminu samowychowanie. Ponadto pe-
dagodzy mają pewną skłonność do utożsamiania terminu samowy-
chowanie z takimi, jak: samokształcenie, samodoskonalenie, praca  
 

26 Tenże, s. 16.
27 Por.: tenże, s. 18.
28 M. Krawczyk, Metody wychowania moralnego, Warszawa 1965, s. 222 
29 Psychologia osobowości rozumiana jest jako dział psychologii teoretycznej, któ-

ry podejmuje badania nad kategorią pojęciową osobowości i konstruuje hipotetyczne 
modele osobowości.

30 Por.: M. Dudzikowa, Wychowanie przez aktywne uczestnictwo, Warszawa 1987; 
taż, Praca młodzieży nad sobą. Z teorii i praktyki, Warszawa 1993; I. Jundziłł, O sa-
mowychowaniu, w: Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1993; A.J. Sowiński, Samo-
wychowawcza aktywność młodzieży, Szczecin 1990; tenże, Samowychowanie w inter-
pretacji pedagogicznej, Szczecin 2006; Z. Pietrasiński, Kierowanie własnym rozwojem, 
Warszawa 1997 i inni.
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nad sobą, samokształtowanie, autokreacja oraz kierowanie własnym 
rozwojem. Nadawanie im treści i zakresu zależy w dużej mierze od 
przyjętych założeń filozoficznych, psychologicznych, a nawet socjolo-
gicznych, zaś przede wszystkim od uznawanych przez nich kierunków 
i koncepcji pedagogicznych. Takie podejście czyni te pojęcia blisko-
znacznymi, zachodzącymi na siebie, lecz posiadającymi własne cechy 
konstytutywne. 

Warto zwrócić uwagę na koncepcję rozumienia pojęcia samowycho-
wanie przez młodszą generację pedagogów. Odwołując się do założeń 
współczesnej pedagogiki humanistycznej, Józef Górniewicz powiada, 
że „samowychowanie rozumiane (...) jako proces kierowania własnym 
rozwojem, może sprzyjać samorealizacji, a nawet prowadzić do ta-
kiego stanu psychicznego i fizycznego człowieka”31. Autor przypisuje 
„wyższą jakość” procesowi samorealizacji, gdyż „w naukach społecz-
nych samorealizację rozumie się jako pewną właściwość człowieka, 
dzięki której osiąga on poczucie szczęścia, spełnienia swoich marzeń, 
zdolności, odczuwa radość egzystencji w świecie”32. Takie podejście 
do samowychowania, które sprzyja samorealizacji człowieka, jest w ja-
kiś sposób zbliżone do pojęcia formacji osobowościowej, przez którą 
w pozateologicznym języku niektórzy rozumieją jako współwystępo-
wanie procesów dojrzewania, uczenia się i przystosowania33. Różno-
rodne elementy składowe tych procesów mają na celu urzeczywist-
nienie w sposób względnie trwały i w miarę silny modelu człowieka, 
który zawiera/opisuje typowe cechy przypisywane (wynikające z) jego 
roli, jaką ma spełniać w grupie/zbiorowości społeczno-kulturowej, do 
której przynależy. Jeszcze wyraźniej dostrzec można powiązanie tych 
trzech kategorii: samowychowania, samorealizacji i formacji wycho-
wanka, w modelu wychowania ignacjańskiego, które podkreśla, że 
dzięki refleksji, własnemu działaniu i zgromadzonemu doświadcze-
niu34 człowiek rozwija swoją osobowość. Kwestia podobieństw tych 
terminów wymaga jednak oddzielnego potraktowania, które przekra-
czałoby ramy tego tekstu.

Józef Półturzycki przez samowychowanie rozumie „indywidu-
alne dążenia do zmiany na lepsze cech własnej osobowości, rozwi-

31 J. Górniewicz, Teoria wychowania. Wybrane problemy, Toruń-Olsztyn 1996, 
s. 37.

32 Tamże, s. 34.
33 Por.: S. Siek, Formowanie osobowości, Warszawa 1986, s. 9-11.
34 Por.: Podstawy edukacji ignacjańskiej, Kraków 2006, s. 116.
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janie wartościowych cech swojego charakteru, a także kształtowa-
nie właściwej postawy wobec innych”35. Autor ten w opisie samo-
wychowania używa terminu charakter, co czyni to pojęcie zbliżo-
nym do jego rozumienia przez przywołanych wcześniej Foerstera 
i Kreutza. Podobnie, chociaż znacznie szerzej, definiuje samowy-
chowanie Stefan Pacek, który pisze, że jest to „świadome i dobro-
wolne dokonywanie zmian kierunkowych cech własnej osobowo-
ści zgodnie z planem osobistego rozwoju jednostki, w celu osią-
gania optymalnych stosunków z otoczeniem. Na cechy konstytu-
tywne składają się: postawy, przekonania, motywacje, indywidu-
alny system wartości, aspiracje, cele, ideały tworzące uczuciowo- 
-wolicjonalną i motywacyjną stronę osobowości”36. Pacek idzie 
znacznie dalej, gdyż z jego próby nakreślenia, czym jest samowycho-
wanie, wyraźnie można odczytać, że pojmuje on je w kategoriach nie 
jednostkowego fenomenu, lecz procesu, na który składają się pewne 
elementy wiążące się w niezamkniętą całość. 

Samowychowanie należy traktować jako proces dopełniający bądź 
przebiegający równolegle do procesu wychowania. Proces samowycho-
wania opierający się na aktywności własnej wychowanka jest równo-
znaczny z procesem wychowania i równie wartościowy.

Poglądy pedagogów na samowychowanie przyjmują postać teorii 
o różnym zasięgu. Ich słabą stroną jest to, że cechuje je z reguły ogra-
niczony zasięg, mimo że budowane są na różnorodnych koncepcjach 
i doktrynach antropologii filozoficznej. Każda z nich próbuje odpo-
wiedzieć na podstawowe pytania o to, kim jest człowiek, jakie jest jego 
miejsce w świecie i jaką ma on do spełnienia rolę w jego współtworze-
niu oraz w kreowaniu samego siebie. 

Samowychowanie nie jest jednorazowym aktem woli skierowanym 
przez podmiot wychowywany na samego siebie. To proces złożony, 
który towarzyszy procesowi wychowania wówczas, gdy wychowanek 
osiąga pewną dojrzałość i sam potrafi pokierować swoim rozwojem. 
Uruchomienie procesu samowychowania może nastąpić na różnych 
etapach dojrzewania człowieka. Bardziej dojrzali, przy wspomaga-
niu innych osób (rodziców, wychowawców, spowiedników itp. osób), 

35 J. Półturzycki, Ucz się sam. O technice samokształcenia, Warszawa 1972, s. 8.
36 S. Pacek, Samowychowanie, w: Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław 

1986, s. 290; por.: tenże, Aktywność samopoznawcza studentów, Warszawa 1977; tenże, 
Samowychowanie studentów, Warszawa 1977; tenże, Jak kierować samowychowaniem 
uczniów, Warszawa 1984.
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podejmują się pracy nad różnymi elementami własnej osobowości, 
rozpoczynają pracę nad sobą nawet we wczesnym dzieciństwie. Prze-
jawia się to próbami zwalczania nieakceptowanych nawyków w zakre-
sie codziennego zachowania, to także walka z własnymi słabościami 
różnej natury. Proces pracy nad samym sobą czyni wychowanka auto-
nomicznym i świadczy o zrozumieniu potrzeby autonomii w dosko-
naleniu samego siebie. 

Najlepszą drogą do poznania siebie samego jest analiza własnych 
działań i zachowań. To ona jest czynnikiem optymalizującym cały 
proces samowychowania. Poznawanie samego siebie w tym procesie 
wyzwala w wychowanku potrzebę pracy nad sobą. Służą temu obrane 
przez wychowanka ideały i wzorce, które stara się on zharmonizować 
z własnymi dążeniami. Podejmowanie zadań w tym zakresie nastę-
puje stopniowo i wymaga nierzadko wysiłku w pokonywaniu włas-
nych słabości i napotykanych trudności. Przeciwnością napotykaną 
przez wychowanka w realizacji zadań jest najczęściej nieumiejętność 
wytrwania w postanowieniach, jakie zamierza realizować i do jakich 
zobowiązuje się w procesie samowychowawczym. Wszelkie niepowo-
dzenia, jakie z tego wynikają, nie powinny zniechęcać, gdyż nigdy nie 
jest za późno, aby podejmować od nowa lub kontynuować pracę nad  
doskonaleniem samego siebie. W takich sytuacjach szczególną rolę 
mogą odegrać rodzice i wychowawcy, których zadaniem jest wspo-
maganie wychowanka w momentach zaniechania, wątpliwości, utraty 
sensu dalszej pracy nad sobą. Takie podejście wpływa na ukształtowa-
nie stosunku do samego siebie przez wychowanka i ukazuje mu drogę 
do samodzielności. 

W procesie samowychowania chodzi nie tylko o kształtowanie sa-
mego siebie, własnej osobowości, ale także o konfrontowanie własne-
go postępowania z postrzeganiem go przez inne osoby. Ten mecha-
nizm służy ciągłemu uzupełnianiu i renowacji wiedzy o sobie i wyzna-
czaniu kolejnych celów i zadań pracy nad sobą. 

Proces samowychowania zawsze zmierza ku upodmiotowieniu czło-
wieka. Oznacza to, że wychowanek świadomie podejmujący pracę nad 
własnym rozwojem we wszystkich możliwych jego aspektach przyczy-
nia się do rozumienia sensu i możliwości własnego bycia w świecie. Sa-
mowychowanie kształtuje jego tożsamość, czyli pozwala mu dostrzec 
wszystko to, co go odróżnia od innych. 

Proces samowychowania stwarza zatem możliwości kreowania i wy-
rażania przez wychowanka siebie samego. Autonomiczne kierowanie 
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własnym rozwojem prowadzi do nabywania różnych sprawności, które 
są praktycznym wymiarem cnót i wartości. Dochodzi się do nich po-
przez nie tylko właściwie zorganizowany proces wychowania, ale przede 
wszystkim przez proces samowychowania. To dzięki niemu człowiek je 
nabywa, kształtuje w sobie, rozumie i potwierdza ich istnienie w swoim 
postępowaniu. 

Pojęciu samowychowanie towarzyszą pojęcia mniej lub bardziej bli-
skoznaczne, które w literaturze przedmiotu tego zagadnienia nie służą 
pełniejszemu ukazaniu jego treści i zakresu. Autorzy niekiedy zamien-
nie i przemiennie używają takich pojęć, jak: samodoskonalenie, auto-
kreacja, samorealizacja, samokształtowanie, praca nad sobą czy kierowa-
nie własnym rozwojem37. Zachodzi więc zawsze konieczność postawie-
nia pytania o sens pojęcia samowychowanie, które ukazywałoby istotę 
jego znaczenia i mogło służyć w miarę jasnemu opisowi i wyjaśnianiu 
tego fenomenu pedagogicznego. Z pewnością samowychowanie należy 
traktować jako pewien specyficzny rodzaj aktywności wychowawczej, 
w ramach której podmiot wychowywany na skutek świadomej pracy 
nad własnym rozwojem staje się podmiotem wychowującym względem 
samego siebie. Innymi słowy podmiot wychowywany i podmiot wycho-
wujący stanowi jedność osobową. 

Proces samowychowania można uznać w jakimś stopniu za podsta-
wę procesu formacyjnego, w którym uczestniczy wychowanek w ra-
mach wybranych form wychowania organizowanych przez podmiot 
wychowujący, czyli wychowawcę. Formację osobowościową charak-
teryzuje współwystępowanie trzech procesów: procesu dojrzewa-
nia, procesu uczenia się oraz procesu przeżywania. Obejmuje się nią 
świadomie ważne z punktu widzenia rozwoju człowieka główne ob-
szary jego osobowości. Idzie tu przede wszystkim o te obszary, któ-
re przyczyniają się do doskonalenia życia wewnętrznego człowieka. 
Na przykład w procesie formacji duchowej odwołujemy się do takich 
technik i środków mistyczno-ascetycznych, jak modlitwa, liturgia, na-
bożeństwa paraliturgiczne, medytacja, kontemplacja, rekolekcje czy 
sakramenty.

37 Por.: B. Matwijów, Samokształtowanie się człowieka w pedagogicznych koncepcjach 
XX wieku, Kraków 1994, s. 113.
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Tabela 23. Elementy formacji osobowościowej

ForMAcJA oSoBoWoŚcIoWA

proces 
dojrzewania

proces 
uczenia się

proces
 przeżywania

Źródło: opracowanie własne. 

Celem procesu samowychowania jest przyczynianie się do osiągania 
pewnej potencjalności i gotowości do podejmowania indywidualnych 
działań w zakresie różnych zadań związanych z pracą nad własnym 
doskonaleniem intelektualnym, moralnym, religijnym, psychicznym 
i społecznym, a także fizycznym, którą osiąga się dzięki odpowiedzial-
nej inspiracji podmiotu wychowującego, czyli osoby kierującej tym 
procesem. Procesowi dojrzewania zawsze towarzyszy „uczenie się” 
i stopniowe przejmowanie roli podmiotu wychowującego. Mówimy 
wręcz, że każdy człowiek, w tym również wychowanek, „wchodzi” 
w swoje różnorodne role, a owo „wchodzenie” jest ustawicznym ucze-
niem się, czyli procesem „nabywania względnie trwałych modyfikacji 
zachowania (reakcji, schematów reagowania i tendencji reagowania) 
pod wpływem przebytych doświadczeń, ćwiczenia i spontanicznej ak-
tywności”38. Ważne jest, aby w procesie samowychowania następowa-
ło wyzwalanie potrzeby przeżywania wysiłku na rzecz „stawania się” 
kimś. Przeżywanie tego wysiłku powiązane jest ściśle z indywidual-
nym temperamentem, charakterem, z cechami pozytywnymi i ogra-
niczeniami, z określoną płcią każdej osoby uczestniczącej w tym pro-
cesie, jej stosunkiem do własnego ciała, afektywnością, zdolnościa-
mi itd. Wszystkie te naturalne predyspozycje i uwarunkowania mogą 
być przedmiotem rozwoju i wzajemnego zharmonizowania, tworząc 
osobę wychowanka bardziej dojrzałą pod względem emocjonalnym, 
psychicznym, społecznym i wrażliwości na świat wartości. Ten ludz-
ki wymiar egzystencji i jej różne poziomy stanowią bazę dla wzrostu 
wysiłków na rzecz pracy nad sobą, która polega na kształtowaniu cech 
woli i charakteru, czyli na dążeniu do różnie pojmowanej sprawności, 
a nawet doskonałości. Praca samowychowawcza wychowanka i kie-

38 S. Siek, Formowanie osobowości, dz. cyt., s. 18.
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rującego nim wychowawcy zależy od uznawanego systemu wycho-
wawczego preferującego takie lub inne właściwości osobowościowe. 
Samowychowanie przyczynia się do kształtowania osobowości według 
jakiegoś wzoru poprzez dobrane ćwiczenia mające wyposażyć człowie-
ka w konkretne cechy. Z pewnością można powiedzieć, że samowy-
chowanie jest procesem intencjonalnym prowadzącym człowieka do 
samodzielnego rozwiązywania zadań i problemów życiowych. Istotą 
tego procesu jest specjalny rodzaj interakcji międzyludzkich, jaki za-
chodzi na początku pomiędzy wychowawcą a wychowankiem. Wiąże 
się on z ukierunkowaniem dorastającego człowieka na poszukiwanie 
własnego sensu życia w różnych dostępnych mu wymiarach związa-
nych z jego potencjalnością i przyczyniających się do ich osobiste-
go rozwoju. Proces samowychowania stanowi dopełnienie naturalnie 
przebiegających procesów wychowania. 

Proces samowychowania można uznać za pedagogiczną wersję pro-
cesu formacji osobowościowej człowieka, zwłaszcza człowieka dora-
stającego. Jednakże u jego podstaw leży kwestia nabywania cech i wła-
ściwości osobniczych poprzez ćwiczenia oraz regulację i analizę indy-
widualnego postępowania w procesie własnego rozwoju. 

Dla głębszego zrozumienia powyższego zagadnienia, nie bez znacze-
nia będzie również odniesienie się do relacji, jaka zachodzi pomiędzy 
pojęciami wychowanie a formacja. M. Nowak zauważa, że linie rozumie-
nia wzajemnych relacji między tymi pojęciami układają się w sposób 
następujący:

„1. Formację i wychowanie traktuje się jako synonimy (pojęcia uży-
wane zamiennie).

2. Formacja jest widziana jako cel, ostateczny rezultat złożonego pro-
cesu wychowania rozciągającego się na całe życie (...).

3. Formacja jest podporządkowana wychowaniu w tym sensie, że wy-
chowanie jest pojęciem bardziej ogólnym, aplikowalnym do wszelkiego 
rodzaju aktywności pedagogicznej, formacja natomiast jest jej wycin-
kiem, częścią.

4. Dokonuje się ścisłego rozdzielenia obu pojęć, wskazując, że wy-
chowanie jest skierowane bardziej na aspekt moralny i społeczny, a for-
macja obejmuje aspekty intelektualne, kulturalne i duchowe. Takie 
rozróżnienie znajdujemy w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim 
Soboru Watykańskiego II i w wielu innych dokumentach Kościoła, 
gdzie podkreśla się, że wychowanie obejmuje wszystkich, natomiast 
o formacji jest mowa, gdy chodzi o specyficzne rodzaje powołania 
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i specyficzne zadania (np. formacja zakonna, formacja kapłańska, for-
macja laikatu do apostolatu”39.

Z tego, co dotychczas powiedzieliśmy o relacji pojęć: proces wycho-
wania, formacja osobowościowa, samowychowanie, aktywność samowy-
chowawcza (por. ryc. 10), najbliższa będzie naszym rozważaniom linia 
trzecia.

Ciągłość, dynamiczność oraz długotrwałość procesu wychowania 
skutkują przejściem w kolejną fazę wówczas, kiedy wychowanek osiąga 
pewien poziom dojrzałości i świadomie podejmuje pracę nad rozwojem 
takich cech i właściwości osobowych, które ceni najwyżej i pragnie je 
w sobie doskonalić. Czyni to początkowo pod kierunkiem osoby pro-
wadzącej, aby w perspektywie nabytego doświadczenia samodzielnie je 
rozwijać i umacniać. W zasadzie można powiedzieć, że formacja osobo-
wościowa jest wysublimowaną kategorią procesu pracy nad sobą, nad 
doskonaleniem w sobie takich cech i właściwości, które wymagają od 
wychowanka i osób podejmujących wysiłek na rzecz osobistego rozwoju 
uwyraźnionej potrzeby i motywacji do samodoskonalenia się. Samodo-
skonalenie dotyczy najczęściej najistotniejszych wymiarów i płaszczyzn 
życia każdego człowieka. Do nich należy intensywny rozwój jednej 
z istotnych dla człowieka obszarów jego osobowości, do których zalicza 
się wymiar intelektualny, moralny, zaś przede wszystkim duchowy. Nie 
zawsze są one postrzegane przez konkretne jednostki jako ważne, nie 
wszyscy odczuwają potrzebę doskonalenia się w tych zakresach, ogra-
niczając się i zadowalając respektowaniem standardowych norm przyję-
tych i akceptowanych w środowisku wychowawczym. 

Samowychowanie może poprzedzać formację osobowościową, któ-
ra polega na samodzielnym porządkowaniu osobistych zachowań i po-
stępowania, które skutkuje osiąganiem ładu wewnętrznego. Dlatego 
o procesie formacji osobowościowej można powiedzieć, że jest najwyż-
szą formą pracy nad kształtowaniem i dochodzeniem do własnej, osobi-
stej doskonałości. Samowychowanie jest rezultatem intensywnej pracy 
wychowawczej rodziców i pedagogów w zakresie wspomagania rozwo-
ju wychowanka i świadczy o osiąganiu przez niego pewnej dojrzałości 
do pracy nad samym sobą. Uwyraźnia się ona we własnej aktywności 
wychowanka, którą można określić jako aktywność samowychowaw-
czą. Proces samowychowania, podobnie jak każdy proces pedagogiczny, 
charakteryzuje określona struktura. 

39 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 188.
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2 . Struktura procesu samowychowania 

Współcześni pedagodzy, zwłaszcza teoretycy wychowania, zgodnie 
twierdzą, że proces wychowania posiada własną strukturę. Strukturę 
procesu samowychowania przedstawił H. Muszyński40. Autor ten uka-
zuje proces samowychowania jako wieloetapowy ciąg kolejno podej-
mowanych świadomie przez wychowanka działań na rzecz własnego 
rozwoju. Poszczególne elementy strukturalne procesu samowychowa-
nia, jakie wymienia H. Muszyński, opatrzymy pewnym komentarzem. 
Struktura tego procesu przedstawia się następująco:

I . Idealizacja. Idealizacja zapoczątkowuje proces samowychowania 
i jest dowodem na to, że wychowanek osiągnął taki poziom dojrzało-
ści, który pozwala na wybór wzorca osobowego lub skonstruowanego 
we własnym zakresie modelu osobowego, na który składają się znaczą-
ce cechy i właściwości wyzwalające umotywowane cele jego aktywno-
ści własnej. Idealizacja jest procesem, w którym ważną rolę odgrywa 
poznawcza dociekliwość wychowanka, bowiem towarzyszy mu poszu-
kiwanie i wybór wzorca/modelu osobowościowego, który stanowi dla 
niego określoną wartość. 

II . Samopoznanie. Wychowanek we własnym zakresie dokonuje 
analizy obrazu własnej osoby pytając siebie: Kim jestem? Samopozna-
nie jest zarazem uświadomieniem sobie przez wychowanka rozbieżności 
pomiędzy cechami i właściwościami zawartymi w obranym wzorze/mo-
delu osobowym a cechami i właściwościami posiadanymi przez niego. 
Etap samopoznania to podmiotowe zrozumienie samego siebie przez 
wychowanka. Samopoznanie połączone z samozrozumieniem jest wa-
runkiem koniecznym na drodze przejścia do kolejnego etapu procesu 
samowychowania. Samopoznanie jest zawsze obarczone błędami z bra-
ku doświadczenia w pracy nad sobą. 

III . Samoocena wstępna. Jakość samooceny wychowanka zależy od 
jego postawy krytycznej wobec własnej osoby. Stawia sobie więc pytanie: 
Jaki jestem? Problemem jest to, czy i na ile potrafi ocenić siebie w miarę 
obiektywnie, a więc czy jego samoocena jest tożsama lub przynajmniej 
zbliżona do oceny jego osoby przez innych (rodziców, nauczycieli, wy-
chowawców, opiekunów). Samoocenie towarzyszą przeżycia emocjo-
nalne, gdyż ustosunkowanie się wychowanka do samego siebie wywo-
łuje w nim pogłębione rozpoznanie rozbieżności zachodzące pomiędzy 

40 Por.: H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 1976, s. 339.
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odczuciami wyrażanymi w udzielanych sobie samemu odpowiedziach 
na pytanie: Kim w rzeczywistości jestem, a jaki chciałbym być? 

IV . Aspiracje perfekcjonistyczne. Wychowanek na tym etapie sta-
wia sobie w miarę konkretne cele i zadania w zakresie pracy nad włas-
nym rozwojem. Stają się one fundamentem jego systematycznych dzia-
łań, które mają go przybliżyć do obranego wzoru/modelu osobowościo-
wego, do którego będzie starał się usilnie dążyć. Wymaga to od wycho-
wanka wyraźnej motywacji i woli dokonania zmian w dotychczasowych 
zachowaniach i postępowaniu. 

V . decyzje samorealizacyjne. To etap, który polega na przyjęciu 
programu i planu pracy nad rozwojem własnym. Zarówno program, 
który odzwierciedla bardziej szczegółowe kierunki i zawiera treści zadań 
odnoszące się do aktywności samowychowawczej wynikające z przyję-
tych przez wychowanka celów, jak i plan, który określa czas ich reali-
zacji, są czynnikami dyscyplinującymi wychowanka w działaniach na 
rzecz rozwoju własnej osoby. W zależności od kategorii celów i rodzaju 
zadań, jakie wychowanek będzie podejmował, niektóre jego działania 
samorealizacyjne mogą mieć charakter krótkoterminowy, inne zaś – 
wymagać będą dłuższej perspektywy czasowej. 

VI . działania samowychowawcze. Można je ująć jako określone 
sytuacje, w których przejawia się świadoma aktywność własna wycho-
wanka oparta na dobranych odpowiednio metodach i technikach pracy 
nad sobą. Aktywności samowychowawczej musi towarzyszyć ustawicz-
na samokontrola. Jej rolą jest informowanie o skuteczności podjętych 
działań samowychowawczych. Mechanizm samokontroli umożliwia 
wychowankowi wprowadzanie korekty do programu i planu pracy sa-
mowychowawczej, jeśli taka konieczność zaistnieje pod wpływem zmie-
niających się okoliczności i warunków, w jakich przebiega praca nad 
własnym rozwojem. 

VI . Samoocena końcowa. To próba ocenienia wysiłku włożonego 
przez wychowanka w proces rozwoju pożądanych przez niego cech i wła-
ściwości. To ocena efektów, czyli porównania ich z samooceną początko-
wą, dostrzeżenia zmian, jakie zaszły w jego zachowaniach i postępowa-
niu. W samoocenie końcowej chodzi o to, aby także uświadomił sobie 
sens i znaczenie pracy nad sobą. Przeprowadzaniu samooceny musi towa-
rzyszyć przeświadczenie o jej adekwatności, czyli zgodności własnej oceny 
z oceną osób, które wspierają wychowanka w procesie samowychowania, 
czyli rodziców, nauczycieli, wychowawców czy opiekunów. Może prze-
cież się zdarzyć, że samoocena końcowa wychowanka jest zawyżona lub 
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zaniżona w porównaniu z oceną wymienionych osób, wówczas otrzymuje 
on informację, która skłaniać go powinna do dalszej aktywności samowy-
chowawczej w obranym zakresie własnego rozwoju. 

Przedstawiona struktura procesu samowychowania ukazuje najważ-
niejsze jego elementy, które nie zawsze muszą występować w opisanej 
kolejności. Nie w każdym przypadku będzie ona taka sama. Na przy-
kład samoocena końcowa może pojawić się w ramach wcześniej wy-
stępujących elementów struktury tego procesu41. Naturalna dynamika 
i ciągłość procesu samowychowania rzutują na ich przemieszczanie się. 
Niektóre elementy strukturalne procesu samowychowania będą bar-
dziej eksponowane w okresie późnego dzieciństwa, a inne w okresie 
dojrzewania młodzieży. Dlatego w przygotowaniu dzieci i młodzieży 
do uczestnictwa w procesie samowychowawczym ważną rolę odgrywają 
dorośli, których zadaniem jest wspomaganie ich w podejmowaniu ak-
tywności samowychowawczej. 

Strukturę procesu samowychowania można ująć również w sposób 
taki, aby uwzględnić w nim takie elementy, jak cele samowychowania, 
aktywność samowychowawczą wychowanka oraz efekty/rezultaty pracy 
nad sobą. Układ ten przedstawia poniższa tabela.

Tabela 24. Struktura i podstawowe elementy procesu samowychowania 

Struktura i elementy procesu samowychowania

Struktura
cele 

samowychowania
Aktywność	własna

efekty pracy  
nad sobą

Postrzeganie 
i ocena siebie

„Milczące wejrzenie 
w samego siebie”.

Dialog wewnętrzny

Rozpoznawanie 
i określenie 

aktualnego stanu 
własnego rozwoju

Uświadomienie 
sobie samemu  
negatywnych 

i pozytywnych 
zachowań

Wybór  
ideału/wzoru

Refleksja nad 
określeniem 

kierunku dążeń do 
własnego rozwoju

Konstruowanie/wybór 
ideału lub realnego 
wzorca osobowego

Wybór cnót oraz 
wartości cenionych 
i ważnych w pracy 
nad samym sobą

41 Por.: I. Jundziłł, O samowychowaniu, Warszawa 1975, s. 104.
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Struktura i elementy procesu samowychowania

Struktura
cele 

samowychowania
Aktywność	własna

efekty pracy  
nad sobą

Kierowanie sobą
Ustalenie programu 
i planu pracy nad 

własnym rozwojem

Wybór oraz 
stosowanie metod 

i technik niezbędnych 
do realizacji 

zadań związanych 
z rozwojem własnej 

osoby 

Samodzielna 
i systematyczna 

kontrola dążeń do 
własnego rozwoju 

Autokrytyczna 
refleksja

Autoocena 
dokonujących się 

zmian we własnym 
rozwoju

Ocenianie 
własnych działań 

samowychowawczych

Umiejętność 
odwoływania 

się do etycznych 
pojęć dobra i zła 
oraz aprobowanej 
hierarchii wartości

Źródło: opracowanie własne. 

Każdy proces, w tym także proces samowychowania, posiada ele-
menty wewnętrzne odpowiadające strukturze tego procesu. W tym 
przypadku rozpoczyna się on od „milczącego wejrzenia w samego sie-
bie”, co nie musi oznaczać akceptowania siebie, ale przede wszystkim 
uświadomienie sobie, nad czym powinienem pracować, co wzmacniać 
w sobie, a z czym podjąć zmagania. „Milczenie” służy racjonalnemu 
przemyśleniu i podjęciu decyzji, które nie zawsze są do końca zrozumia-
łe, ale pomagają dostrzec własne lęki wewnętrzne, i sprzyja osiąganiu 
spokoju, który jest niezbędny w chwili podejmowania decyzji nad zmia-
nami swojego wnętrza. Proces samowychowania nie ma być ucieczką od 
samego siebie, lecz próbą uświadomienia sobie samemu konieczności 
nabrania względem siebie dystansu. Milczenie jest początkiem zmiany 
samego siebie. To etap, który pozwala podjąć wysiłek zdiagnozowania 
samego siebie. Wgląd w samego siebie dzięki „milczeniu” wymaga po-
kory od człowieka, bez względu na to, czy jest to osoba dorastająca czy 
dorosła. Milczące wejrzenie w samego siebie leży u progu procesu samo-
wychowania. Pozwala dostrzec wewnętrzne lęki i je opanować. To wła-
śnie w tej fazie człowiek odkrywa to, jaki jest, jakim chciałby być, jakim 
powinien być? Poszukuje więc i definiuje obraz własnej osoby i podej-
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muje wysiłek nad jego urzeczywistnianiem. Stąd proces samowycho-
wania można ukazać jako ciągłą, długotrwałą i dynamiczną aktywność 
własną, która ma służyć doskonaleniu osobistego rozwoju. 

Przedstawione elementy strukturalne procesu samowychowania 
ukazują pewien ich układ wzajemnie uzupełniający się, do których na-
leży zaliczyć: świadomość celów, jakie stawia sobie wychowanek podej-
mujący pracę nad własnym rozwojem, własną aktywność, która polega 
na podejmowaniu konkretnych zadań doskonalących oraz dochodzenie 
i zrozumienie efektów pracy własnej nad samym sobą. 

Pogląd M. Kreutza inspiruje do skonstruowania modelu samowy-
chowawczej pracy nad sobą, której punktem centralnym – zgodnie 
z sugestią autora – jest charakter człowieka. Psychologia i pedagogika 
różnie definiuje charakter. Wielu reprezentantów tych dyscyplin zaj-
muje w tym względzie różne stanowiska. Na ogół jednak uważa się, 
że przez charakter należy rozumieć zespół względnie stałych cech psy-
chicznych (a niekiedy mowa o cechach psychofizycznych), właściwych 
każdemu konkretnemu człowiekowi, które przejawiają się w jego po-
stępowaniu. Względnie stałe cechy można kształtować niekoniecznie 
poprzez wychowanie, ale również w procesie samowychowania, czyli 
osobistej pracy nad sobą, przyczyniając się w ten sposób do optymaliza-
cji własnej osobowości. 

Model samowychowawczej metody/techniki kształtowania charak-
teru uwględnia określone cele, zadania i osiągane rezultaty. Ich wzajem-
ny układ przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 25. Model techniki kształtowania charakteru 

Model techniki kształtowania charakteru

etapy cele Zadania rezultaty

Pierwszy Analiza aktualnego 
stanu własnego 

charakteru:

Jaki jestem?  
Jakie mam wady, 

a jakie zalety?

Wybór i opis 
optymalnego 
postępowania 
na rzecz zmian 

charakteru:

Co mogę zrobić, aby 
stać się lepszym?

Przyjęcie założeń 
i planu realizacji 
zmian w procesie 

działań nad własnym 
charakterem:

Nad czym i w jakim 
czasie będę nad sobą 

pracował?
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Model techniki kształtowania charakteru

etapy cele Zadania rezultaty

Drugi Wybór metod/
technik 

wspomagających 
minimalizację wad 

i optymalizację cnót:

W jaki sposób 
będę opanowywał 
wady i dążył do 

wzmocnienia cnót? 

Podjęcie konkretnych 
czynności i działań 
usprawniających 
postępowanie:

Czy wybieram 
właściwe techniki 
pracy nad sobą?

Określenie 
uzyskanych efektów:

Czy moje postępowanie 
przyczynia się  

do bycia lepszym?

Trzeci Uświadomienie sobie 
koniecznych zmian 
w dotychczasowym 

sposobie 
postępowania:

Czy postrzegam 
skuteczność wybranych 

technik i środków 
doskonalących mój 

charakter?

Modyfikacja 
czynności i działań 
usprawniających 
postępowanie:

Co powinienem 
zrobić, aby usprawnić 

proces kształcenia 
swojego charakteru?

Wprowadzenie 
pożądanych 

zmian w zakresie 
czynności, działań 
i postępowania:

Czy ich modyfikacja 
lub całkowita zmiana 
sprawia, że skuteczniej 

eliminuję wady, 
a rozwijam cnoty?

Czwarty Określenie poziomu 
samorealizacji 

w procesie 
kształtowania 

własnego charakteru:

Czy wysiłek włożony 
w proces kształtowania 
własnego charakteru 

był efektywny, bo 
stałem się lepszym 

człowiekiem?  
Czy wręcz odwrotnie 

– nie przyniósł on 
żadnych rezultatów? 
Czy jestem taki sam, 
jak przed podjęciem 

tego wysiłku? 

Poszukiwanie 
i przyjęcie w miarę 

obiektywnych 
narzędzi samooceny:

Czy potrafię kierować 
się takimi zasadami 

i instrumentami, 
które pozwalają mi 

samodzielnie odnieść 
się do podjętego 
wysiłku na rzecz 

kształtowania swojego 
charakteru? 

Systematyczne 
podejmowanie prób 

oceniania swoich 
możliwości w zakresie 

kształtowania 
własnego charakteru:

Czy ocena mojego 
charakteru jest zbieżna 
z oceną innych osób?
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Model techniki kształtowania charakteru

etapy cele Zadania rezultaty

Piąty Bardziej dogłębne 
poznawanie 

siebie i swoich 
możliwości w zakresie 

kształtowania 
charakteru:

Czy korzystam – 
poza własną wiedzą 
o sobie – z wiedzy 
i doświadczenia 

innych osób, które 
mogą mnie wspierać 

w kształtowaniu 
własnego charakteru? 

Czy rozważam 
dogłębnie to, co 

mi sugerują w tym 
względzie?

Poszukiwanie 
kolejnych celów 

i zadań kształtujących 
charakter:

Czy w wyniku refleksji 
nad kształtowaniem 
własnego charakteru 
formułuję kolejne cele 
i zadania pracy nad 

sobą?

Ciągłe 
kontynuowanie 
działań na rzecz 

doskonalenia 
własnego charakteru:

Czy starcza mi woli, 
aby ustawicznie 

walczyć ze swoimi 
wadami i umacniać 

się w cnotach, 
odkrywać kolejne 
i zmierzać do ich 

osiągnięcia? 

Źródło: opracowanie własne. 

Opis celów, zadań i efektów kształtowania własnego charakteru po-
dzielono na pięć szczegółowych etapów. Każdemu z nich przyporząd-
kowano pytania pomocnicze, jakie mogą towarzyszyć temu, kto świa-
domie i dobrowolnie lub pod kierunkiem wychowawcy podejmuje wy-
siłek samowychowawczy. 

3 . Prawidłowości procesu samowychowania

Proces samowychowania jest na tyle złożony, że trudno w sposób 
jednoznaczny wskazać taki moment, w którym dostrzeżemy jego począ-
tek. Stąd rodzą się pytania: Czy dziecko, i w jakim wieku, jest dojrzałe 
do samodzielnego kierowania własnym rozwojem? Czy zdolność taką 
nabywa się w okresie adolescencji, czy dopiero w okresie wczesnej do-
rosłości? Czy samowychowanie ma jakieś granice zamykające w sposób 
jednoznaczny własną aktywność w zakresie pracy nad rozwojem swojej 
osobowości, czyli czy jesteśmy w stanie wskazać moment, w którym 
człowiek jako jednostka dorosła nie jest zdolna do podjęcia wysiłku na 
rzecz swojego rozwoju intelektualnego, moralnego, społecznego? Ba-
dania pedagogiczne, którymi obejmuje się osoby należące do różnych 
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grup wiekowych, w wielu przypadkach czynią bezpośrednim – chociaż 
częściej pośrednim – przedmiotem swojego poznania zdolności i moż-
liwości człowieka związane z rozwojem własnej osoby. Ich analiza po-
zwala przyjąć założenie, że pewne osoby już w późnym dzieciństwie, 
inne dopiero w okresie młodzieńczym, a jeszcze inne w okresie doro-
słości lub nawet w wieku senioralnym podejmują aktywność samowy-
chowawczą. Można także przyjąć, że są i takie osoby, które nigdy nie 
podejmują pracy nad własnym rozwojem osobowym, pozostawiając 
go w gestii osób ich zdaniem bardziej kompetentnych. Nie znaczy to, 
że rodzice, nauczyciele i wychowawcy, a wraz z uzyskaniem dorosłości, 
małżonkowie i dorosłe dzieci seniorów, winni rezygnować z wdrażania 
swoich podopiecznych do własnej aktywności samowychowawczej.

Za początek procesu samowychowania można uznać moment, 
w którym uświadamiamy sobie, że dziecko, dorastający, dorosły przy-
swaja normy, wartości i zasady postępowania, rozumie i umie się nimi 
kierować w życiu codziennym. Jeśli okaże się, że ma w tym zakresie 
trudności, to zadaniem osób wychowujących i opiekujących się nimi 
jest zainspirowanie ich i stopniowe wdrażanie do aktywności własnej 
ukierunkowanej na nie. Takie podejście sprzyjać będzie autentycznemu 
rozwojowi osobowości wychowanka i jej umacnianiu. 
1. Pierwsza prawidłowość procesu samowychowania wiąże się z osobą 

podmiotów wychowujących. To właśnie rodzic, nauczyciel, wycho-
wawca i opiekun są odpowiedzialni za wdrażanie wychowanków do 
podejmowania własnej aktywności na rzecz swojego rozwoju osobo-
wości. Odpowiedzialność ta wynika z powinności spoczywających 
na tych podmiotach i dotyczy właściwego doboru zadań, wskazywa-
nia metod i technik pracy wychowanka nad sobą.

2. Druga prawidłowość procesu samowychowania wiąże się z osobą 
podmiotu wychowywanego. Jej istotą jest wyzwalanie w wychowan-
ku zdolności do samodzielnego wpływania na własne zachowania, 
postępowanie i postawy zgodne z powszechnie uznawanymi nor-
mami i wartościami. Świadczą one o zdolności do samodzielnego 
kształtowania własnego życia.

3. Trzecia prawidłowość procesu samowychowania dotyczy wysiłku wy-
chowanka w odkrywaniu i rozumieniu sensu pracy nad własnym roz-
wojem, który wyraża się w uświadomieniu sobie przez wychowanka 
faktu, że podlega on przemianom i sam na nie wpływa dzięki włas nym 
autonomicznym działaniom, że staje się „kimś”, że nabywa włas nej 
tożsamości, która wyróżnia go od innych, że efekty pracy nad sobą 
i własnym rozwojem zależą w znacznym stopniu tylko od niego. 
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Prawidłowości i zachodzące pomiędzy nimi zależności przedstawia 
poniższa rycina.

Ryc. 9. Prawidłowości procesu samowychowania

 

 
•kierowanie się prawami 

wychowanka 
•wdrażanie wychowanka do 

aktywności samowychowawczej 
poprzez: odpowiedzialny dobór 
zadań, metod i technik 
aktywizujących wychowanka do 
pracy nad sobą  

podmioty 
wychowujące 

•  działania samorealizacyjne 
kształtujące własne zachowania, 
postępowanie i postawy  

•kierowanie się normami, 
wzorami i wartościami 

podmioty 
wychowywane •odkrywanie i rozumienie sensu 

pracy nad własnym rozwojem 
•nabywanie własnej tożsamości
•pozytywne myślenie  

o możliwości pracy nad sobą 

efekty aktywności 
własnej 

Źródło: opracowanie własne. 

Proces samowychowania jest jednym z najważniejszych czynników 
upodmiotowienia wychowanka. Dzięki aktywności samowychowaw-
czej wychowanek kształtuje w sobie zdolność do samookreślenia siebie 
i autokreacji, dąży do realizacji wzorów osobowych, zmaga się ze swoi-
mi słabościami i ułomnościami, skutecznie poszukuje swojego miejsca 
w życiu, kształtuje w sobie poczucie własnej godności. 

4.	Aktywność	samowychowawcza	

Badacze tej problematyki nawiązują w różnym stopniu do poglądów 
Foerstera i innych uczonych okresu międzywojennego, wzbogacając ją 
o najnowsze osiągnięcia z zakresu wielu nauk o człowieku. Znamien-
ne jest to, że – jak się wydaje – odwołują się do terminu aktywizm, 
przez który Foerster rozumiał mechanizm kształtowania charakteru, sil-
nej woli i dążenia do własnej doskonałości42, które miały chronić przed 
biernością i podatnością człowieka na różne przejawy degradujące ja-
kość jego życia religijno-moralnego oraz chronić przed wszelkimi zjawi-
skami patologicznymi. Użycie przez Foerstera terminu aktywizm stanie 

42 Por.: F.W. Foerster, Wychowanie i samowychowanie..., dz. cyt., s. 6-7. 



208 VI. Proces samowychowania 

się w przyszłości pojęciem, w oparciu o które psychologowie i pedago-
dzy będą odtąd definiowali samowychowanie jako „aktywność własną”, 
„aktywność samowychowawcza”43. 

Aktywność własna czy aktywność samowychowawcza są kategoria-
mi ukazującymi istotę samowychowania, w przeciwieństwie do poglą-
dów Foerstera i Kreutza, którzy utożsamiają samowychowanie przede 
wszystkim z kształtowaniem charakteru – w świetle obecnych przeko-
nań pedagogów – mając na uwadze indywidualny i szeroko rozumiany 
osobisty/własny rozwój wychowanka. Rozwój ten uznaje się za twór-
czy czynnik potencjału osobowości. Maria Dudzikowa44 sugeruje holi-
styczne podejście do rozwoju osobowości, czyli takie, które uwzględnia 
wszystkie jej sfery, a nie tylko charakter czy wolną wolę wychowanka. 

Termin aktywność własna dookreślił Stefan Szuman, który jako je-
den z pierwszych pisze, że „wszelką aktywność można nazwać własną 
tylko wtedy, jeżeli (chociażby częściowo) podejmowana jest osobiście, 
z własnej inicjatywy, na własną odpowiedzialność, postawiony jest jasno 
określony cel, a poczynania realizowane są ku własnemu zadowoleniu, 
a nie dla uzyskania czyjejś aprobaty”45. Z kolei Irena Jundziłł powia-
da, że „aktywność własna przejawia się między innymi w samowycho-
waniu. Prawidłowo pojęty proces refleksyjnego wychowania powinien 
konsekwentnie prowadzić do takiego stanu, kiedy dziecko zaczyna 
kierować sobą świadomie i z poczuciem odpowiedzialności”46. I dalej 
autorka mówi, że „przez samowychowanie będziemy rozumieć czynne 
ustosunkowanie się człowieka do procesu własnego rozwoju, wyrażające 
się w regulowaniu swego postępowania”47.

Odmienne stanowisko względem aktywności własnej czy aktywności 
samowychowawczej zajmuje Heliodor Muszyński. Pedagog ten uważa, 
że „samowychowaniem nazywamy trening w zakresie świadomego kie-
rowania przez jednostkę własnym postępowaniem i własnym rozwojem. 
Jest to zawsze wyższy etap pracy wychowawczej i możliwość przejścia do 
niego świadczy o pozytywnych wynikach dotychczasowego wychowa-
nia. Ma więc samowychowanie zawsze charakter zjawiska występującego 

43 Por.: S. Szuman, Aktywność własna jako czynniki rozwoju dziecka w okresie lat 
7-14, „Nowa Szkoła” 1956, nr 6, s. 566; I. Jundziłł, Aktywizacja dziecka w procesie 
wychowania, Warszawa 1966, s. 14.

44 Por.: M. Dudzikowa, Wychowanie przez aktywne uczestnictwo, Warszawa 1987.
45 S. Szuman, Aktywność własna..., dz. cyt., s. 566.
46 I. Jundziłł, Aktywizacja dziecka..., dz. cyt., s. 14.
47 Tamże, s. 16.
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wtórnie – jako wynik oddziaływania wcześniejszych wpływów wycho-
wawczych (a także socjalizacyjnych)”48. U podstaw takiego podejścia do 
samowychowania leży behawioryzm rozumiany jako psychologiczna me-
toda opierająca się na obiektywnej obserwacji. Przedmiotem tej obser-
wacji są w tym przypadku zewnętrzne przejawy zachowania człowieka, 
które osiąga on pod wpływem treningu, czyli systematycznych ćwiczeń 
mających na celu osiąg nięcie sprawności w określonym zakresie. Tak 
rozumiane samowychowanie nie uwzględnia wewnętrznych procesów 
psychicznych, które zachodzą w umysłowości człowieka, w sferze jego 
przeżyć emocjonalnych. Objęty tak rozumianym samowychowaniem, 
człowiek nie decyduje o celu własnej aktywności, nie musi czerpać sa-
tysfakcji, bądź przeżywać porażek jakich doznaje w pracy nad własnym 
rozwojem. Ma on realizować ćwiczenia, które zagwarantują realizację pla-
nu, jaki kreśli przed wychowankiem nauczyciel-wychowawca. Oznacza 
to, że samowychowanie, zgodnie z poglądem Muszyńskiego rozumiane 
jako trening, jest co najwyżej jedynie możliwą do uznania metodą wycho-
wania. Nie do przyjęcia jest potraktowanie w tej metodzie pedagoga jako 
trenera. Niestety, współcześnie pojawia się grupa zawodowa nazywająca 
siebie trenerami (ang. coach) rozwoju osobistego jakości życia, higienista-
mi samopoczucia, poławiaczami dobrostanu, akuszerami sukcesu, którzy 
mają przyczyniać się do tego, aby ich klienci poczuli się lepsi od innych, 
skuteczniejsi, atrakcyjniejsi, powabniejsi i wydajniejsi. Ich działania nie 
mają nic wspólnego z samowychowaniem człowieka. Coaching uważany 
jest często przez psychologów za marketingowy mechanizm oparty na 
zawłaszczaniu z różnych dziedzin wiedzy pojęć tworzących własny język, 
dzięki któremu buduje on własną ideologię nieopartą na żadnej rzetelnej 
nauce. Takie podejście nie koresponduje z pedagogicznym rozumieniem 
procesu samowychowania. 

Człowiek z natury rzeczy jest bytem całożyciowo aktywnym. Aktyw-
ność (od łac. actus, agere – czyn, działalność, czynność, działanie) odnosi 
się z reguły do kilku zasadniczych jej wymiarów. Do jej podstawowych 
kręgów zalicza się: aktywność biologiczną49 związaną ogółem czynno-
ści organizmu w celu zaspokojenia jego potrzeb; aktywność fizyczną50 
(ruchową), która jest niezbędna w każdym okresie życia człowieka, dla 
zachowania zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom, radzenia so-
bie ze stresami i leczeniem oraz korekcją różnych zaburzeń; aktywność 

48 H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 1976, s. 336-337.
49 Por.: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 16.
50 Por.: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, T. 1, Warszawa 2003, s. 69.
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psychiczną51, która polega na intensywności określonego typu działań 
człowieka na tle czynności, działań i zachowań innych osób, związanych 
z udziałem jednostki w procesie zmian otoczenia społecznego, dosto-
sowując je do oczekiwań i potrzeb środowiska; aktywność społeczną, 
„która przejawia się w pracy wytwórczej, działalności społeczno-kultural-
nej, w sporcie i zabawie”52; aktywność intelektualną, „która ma miejsce 
w szkole, pracy naukowej i w ogóle w samodzielnym rozwiązywaniu no-
wych problemów”53; aktywność kulturalną54, która oznacza czynne lub 
bierne zaangażowanie w sprawy kultury i sztuki, polegające na pozna-
waniu ich treści, przeżywaniu i przyswajaniu ich sobie oraz poddawaniu 
się ich wpływom, odtwarzaniu i przetwarzaniu elementów kultury oraz 
tworzeniu nowych wartości; aktywność zawodową55, którą utożsamiać 
można z postawą człowieka wobec czynności profesjonalnych i gotowo-
ści do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych 
oraz do zmiany zawodu, specjalności zawodowej lub stanowiska pracy; 
aktywność amatorską, która jest „podejmowana przez niezawodowców 
w różnych dziedzinach nauki, sztuki i techniki”56; aktywność religijną, 
czyli działalność odwołującą się do podstawowych zasad wiary, jej trady-
cji, obrzędów liturgicznych i paraliturgicznych. Każdy z wymienionych 
rodzajów aktywności przejawia się w różnych szczegółowych formach po-
twierdzających potencjalną gotowość człowieka do działania. 

W naukach pedagogicznych termin aktywność samowychowawcza 
oznaczać może potencjalną gotowość wychowanka do podejmowania 
świadomych działań, którym towarzyszy poczucie odpowiedzialności na 
rzecz kształtowania swojego postępowania przyczyniającego się do oso-
bistego rozwoju. Rozwój ten możliwy jest dzięki usilnej pracy nad sobą, 
przez siebie i dla siebie. Wiąże się ona z kształtowaniem pozytywnych 
cech (cnót) wywiedzionych z uznawanych wartości oraz z eliminowaniem 
dostrzeganych wad, słabości czy tylko mniej istotnych ułomności, od któ-
rych nikt nie jest wolny. Aktywność samowychowawczą dzieci i młodzie-
ży, ale także osób dorosłych można odnieść do wielu kręgów osobowości 
wymagających usprawnienia, nadawania im pożądanej jakości. 

51 Por.: W. Okoń, Nowy słownik..., dz. cyt., s. 16.
52 Tamże.
53 Tamże.
54 Por.: Encyklopedia pedagogiczna..., dz. cyt., s. 71.
55 Por.: Encyklopedia pedagogiczna..., dz. cyt., s. 74.
56 Por.: W. Okoń, Nowy słownik..., dz. cyt., s. 16.
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Aktywność samowychowawcza zasadza się na wewnętrznej organiza-
cji indywidualnego życia wychowanka, który uwzględnia stawiane mu 
oczekiwania wpływające w sposób wymierny na osobiste działania roz-
wojowe. Dzięki nim wychowanek rozpoznaje poziom własnego rozwo-
ju i rozumie potrzebę pracy nad sobą. Świadomość takiej sytuacji po-
woduje w wychowanku wybór metod działania na rzecz doskonalenia 
siebie i nabywanie umiejętności samowychowawczych.

Kluczowym pojęciem dla opisu i zrozumienia procesu samowycho-
wania jest aktywność własna. Termin ten S. Szuman definiuje nastę-
pująco: „Wszelką aktywność można nazwać własną tylko wtedy, gdy 
w pewnej choćby mierze (a) podejmujemy coś z własnej inicjatywy, (b)
podejmujemy osobiście lub stawiamy sobie pewien określony cel, kie-
rujemy naszą pracę i wykonujemy ją na własną odpowiedzialność, (c)
realizujemy nasze poczynania także ku własnemu zadowoleniu, a nie 
tylko dla uzyskania czyjejś aprobaty”57. 

Warto zatem przyjrzeć się relacjom, jakie zachodzą pomiędzy ta-
kimi pojęciami, jak: aktywność własna, samowychowanie, formacja 
osobowościowa. 

Ryc. 10. Zakresy aktywności własnej, samowychowania i formacji osobowościowej 

Źródło: opracowanie własne. 

57 S. Szuman,  Aktywność własna..., dz. cyt., s. 566.
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Formacja osobowościowa to  proces indywidualnego dojrzewania, uczenia się i przeżywania, 
zmierzający do  świadomego osiągania doskonałości według uznawanego wzorca 

samowychowanie 

Samowychowanie to wieloaspektowe ustosunkowanie się człowieka do procesu własnego rozwoju, 
które polega na świadomym regulowaniu osobistych zachowań i postępowania  

aktywność własna wychowanka 

Aktywność własna to świadome i dobrowolne podejmowanie konkretnych działań i czynności, które 
wynikają z określonych potrzeb i motywów służących indywidualnemu rozwojowi człowieka  
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Podsumowując to, co dotąd powiedzieliśmy, możemy stwierdzić, 
że samowychowanie to świadome i zarazem czynne ustosunkowanie 
się człowieka do procesu własnego rozwoju, polegające na aktywno-
ści własnej, którą wyraża zespół odpowiednio dobranych przez niego 
zbiegów mających na celu kierowanie własnym zachowaniem i po-
stępowaniem. Własna aktywność samowychowawcza uwyraźnia się 
w planowaniu i dążeniu do osobistego rozwoju, kierowania nim po-
przez stawianie sobie wymagań i zadań oraz ocenianie osiąganych 
rezultatów. Właściwością procesu samowychowania jest występowa-
nie podmiotu wychowywanego i wychowującego w jednej i tej samej 
osobie. 

Samowychowanie nie jest procesem samoistnym, lecz kształtuje 
się on w ramach procesu wychowania rodzinnego, szkolnego oraz or-
ganizowanego przez różne instytucje i organizacje spełniające misje 
oraz funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Jest on niejako „zakorzenio-
ny” we wspomnianych przestrzeniach pedagogicznych. Oba procesy, 
wychowania i samowychowania, nie wykluczają się, zwłaszcza gdy są 
nimi objęte dzieci i dorastająca młodzież. Dlatego należy zaznaczyć, 
że proces samowychowania na ogół jest wdrażany przez rodziców, na-
uczycieli-wychowawców oraz opiekunów i to od jakości ich działań 
pedagogicznych zależy, czy będzie on podejmowany i kontynuowa-
ny przez wychowanków58. Wychowanie rozumiemy tu jako relację 
zachodzącą pomiędzy podmiotem wychowującym i wychowywanym. 
Ma ona szczególny charakter z tej racji, że jej naczelnym celem jest 
wspomaganie wychowanka w osiąganiu kolejnych etapów dojrzałości, 
które wyrażają się w jego dochodzeniu do własnej tożsamości. Wycho-
wujący winni zdawać sobie sprawę, że dochodzenie do celu, jakim jest 
optymalny rozwój wychowanka, przebiega w ramach pewnych faz, 
które współtworzą określoną całość. 

58 Por.: H. Muszyński, Proces samowychowania i jego struktura, „Życie Szkoły” 
1975, nr 3; S.M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003, s. 38 i nast.
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Ryc. 11. Proces wychowania a aktywność samowychowawcza
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Źródło: opracowanie własne. 

Z powyższego opisu wnioskować można, że proces wychowania nale-
ży traktować jako fazę poprzedzającą zarówno proces samowychowania, 
jak i formację osobowościową, co nie oznacza, że zastępują one proces 
wychowania, a jedynie jemu towarzyszą i wzmacniają jego rolę i znacze-
nie. Istotą procesu samowychowania i formacji jest czynne ustosunko-
wanie się podmiotu wychowywanego do własnego rozwoju. Poprzedza 
je akt wyznaczania celów, ku którym wychowanek będzie zmierzał do 
podejmowania takich zadań, które przyczynią się do wyzwalania w nim 
aktywności własnej skierowanej na doskonalenie siebie, przyczyniając 
się tym samym do osobistego rozwoju. Służyć temu mogą odpowiednio 
dobrane metody, techniki i środki pedagogiczne.

Aktywność samowychowawcza wychowanka sprzyja poznawa-
niu i rozumieniu samego siebie w ustawicznie zmieniających się wa-
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runkach życia. Prowadzi go do poszukiwania odpowiedzi na pytania 
o charakterze:
• egzystencjalnym: kim jestem? jaki mogę być? jaki powinienem być?
• aksjologicznym: jakie wartości stanowią fundament mojego bytu 

osobowego?
• teleologicznym: czy praca nad własnym rozwojem ma sens i czemu 

ma ona służyć? 
• prakseologicznym: jakie metody pracy nad doskonaleniem siebie 

będą najbardziej skuteczne?
• temporalnym: czy pracę nad własnym rozwojem będę realizował 

w procesie ciągłym czy okazjonalnie bądź fragmentarycznie, w za-
leżności od dostrzeżonych przez siebie jednostkowych problemów? 
Jeśli rodzice, nauczyciele, wychowawcy lub opiekunowie, którzy 

świadomie kierują wychowanka na drogę podejmowania aktywności 
samowychowawczej, dostrzegą, że wychowanek poszukuje odpowiedzi 
na powyższe i podobne pytania, mogą odnieść wrażenie, że jego aktyw-
ność samowychowawcza zależy w znacznym stopniu od niego i staje się 
procesem autonomicznym.

Proces samowychowania uczy wychowanka cierpliwości, koncentra-
cji i wyciszenia. To trzy ważne cechy, których nabywanie może stać się 
ważnym celem pracy nad sobą i własnym rozwojem. 

W czasach szybko zmieniającej się rzeczywistości i podejmowa-
nia niemalże natychmiastowych decyzji ważne jest bycie cierpliwym. 
Cierpliwość jest drogą prowadzącą do osiągania jakiegoś dobrostanu, 
do którego człowiek ustawicznie zmierza59. Tym dobrostanem można 
określić posiadanie świadomości koniecznej pracy nad rozwojem włas-
nej osobowości. Przejawia się ona przynajmniej w dwóch wymiarach: 
wytrwałości i opanowaniu. Być cierpliwym to także być niestrudzo-
nym, nieustępliwym w dochodzeniu do czegoś. Ale być cierpliwym 
to także być konsekwentnym. Być także zrównoważonym, powścią-
gliwym, nawet skromnym czy wstrzemięźliwym, niekonfliktowym, 
a w niektórych przypadkach także ustępliwym. Z powyższego wyni-
ka, że cierpliwość ma wiele wymiarów, ma swoją morfologię, która 
pozwala ją rozumieć. Cierpliwość jest czynnikiem optymalizującym 
proces samowychowania. Można o niej mówić jako o czymś niezby-
walnym w tym procesie, który wymaga od wychowanka pokonywania 

59 Por.: A.M. de Tchorzewski, Sprawności moralne jako wyraz świadomości wycho-
wawczej i kultury pedagogicznej, w: Sprawności moralne wychowawcy, red. I. Jazukie-
wicz, E. Rojewska, Szczecin 2013, s. 11-28.
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licznych przeszkód. Dlatego warto zdać sobie sprawę z tego, że – jak 
głosi łacińskie przysłowie – cuivis dolori remedium est patientia60. 

Cierpliwość przyczynia się do rozwoju i kształtowania koncentracji 
w wychowanku na sprawach ważnych dla pracy nad sobą i własnym 
rozwojem. Pozwala skupiać się na podjętych zadaniach samowycho-
wawczych i ich optymalizacji. 

Zarówno cierpliwość, jak i koncentracja umożliwiają wychowanko-
wi osiąganie stanu wyciszenia się, tak bardzo ważnego we współcze-
snym natłoku różnych komunikatów zakłócających stan równowagi 
psychicznej i umysłowej. Wyciszenie sprzyja refleksji i gotowości oraz 
odwadze, a niekiedy nawet ryzyku podejmowania własnej aktywności 
samowychowawczej. 

5 . Samowychowanie w systemie wychowania ignacjańskiego

W tej sekwencji książki omówimy jedynie dla przykładu kwestię sa-
mowychowania w jednej z bardziej rozpoznawalnych, znanych i prak-
tykowanych na świecie koncepcji61 wychowania nazywanych systemem 
wychowania ignacjańskiego. 

Podejmując próbę ukazania miejsca samowychowania w systemie 
wychowania ignacjańskiego, należy zdać sobie sprawę z tego, czym 
jest system wychowania, jak można rozumieć ten termin, który służy 
poznawaniu rzeczywistości wychowawczej, jej różnych form organiza-
cyjnych odwołujących się do odmiennych założeń światopoglądowo-
filozoficznych oraz doktryn pedagogicznych. W. Okoń powiada, że 
„system wychowania [to] ogół instytucji i osób zespolonych ze sobą 
harmonijnie i realizujących działalność wychowawczą na rzecz wspól-
nego celu. Funkcjonowanie systemu wychowawczego polega na reali-
zowaniu planowanej pracy wychowawczej nad kształtowaniem moty-
wów, uczuć, przekonań, postaw, cech charakteru i sposobów postępo-
wania młodego pokolenia, zgodnych z przyjętymi celami wychowania 
oraz na uzyskiwaniu założonych efektów. Pojęcie systemu wychowa-
nia odnosi się do całości zintegrowanych działań wychowawczych 
szkoły oraz instytucji z nią współdziałających, jak też innych placó-

60 „Na wszelki ból lekarstwem jest cierpliwość”.
61 Przez koncepcję wychowania rozumiem łącznie: założenia teoretyczne i sposoby 

ich wdrażania w praktyce pedagogicznej.
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wek wychowawczych, na przykład domu dziecka, klubu czy organiza-
cji młodzieżowej. O systemie wychowania można mówić wtedy, gdy 
odpowiednio uruchomione elementy systemu działają w sposób zin-
tegrowany – stosownie do wyznaczonych celów wychowawczych”62. 
Można zatem powiedzieć, że cechami konstytutywnymi każdego sys-
temu wychowania są określone idee i cele z nich wynikające oraz róż-
ne drogi ich realizacji.

Do podstawowych systemów wychowania w tradycji i kulturze eu-
ropejskiej należy system wychowania chrześcijańskiego. Jego założenia 
wynikają z filozofii tomistycznej, moralizmu chrześcijańskiego, perso-
nalizmu chrześcijańskiego i humanizmu chrześcijańskiego oraz doktry-
ny wychowawczej Kościoła, której podstawy nakreśliła encyklika Piu-
sa X o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży – zwana Kartą Konsty-
tucyjną63. System wychowania chrześcijańskiego tworzą różne instytuty, 
zakony i organizacje kościelne, ale nierzadko także laickie. Stawiają one 
sobie za główny cel wychowanie człowieka poprzez jego współdziałanie 
z łaską Bożą nad urabianiem chrześcijanina naśladującego Chrystusa 
i żyjącego Jego mocą sakramentalną. 

W strukturę systemu wychowania chrześcijańskiego wpisują się od 
drugiej połowy XVI wieku szkoły, nazywane kolegiami, zakładane przez 
zakon jezuitów, którego założycielem był św. Ignacy Loyola (1491- 
-1556). Mimo różnych niesprzyjających okoliczności szkolnictwo jezui-
ckie przetrwało i rozwija się do dzisiaj, prowadząc szkoły podstawowe, 
gimnazja, licea i uczelnie wyższe na wszystkich kontynentach globu 
ziemskiego. 

W systemie wychowania i edukacji jezuickiej przywiązuje się pierw-
szorzędną wagę do formacji intelektualnej, religijnej i duchowej wy-
chowanków. Cały zaś system wychowania i edukacji zbudowany jest na 
modelu zwanym „modelem ignacjańskim”, który współtworzą pewną 
całość: refleksja, działanie i doświadczenie. 

62 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 379.
63 Szersze ich omówienie zainteresowani znajdą w: S. Dziekoński, Wychowanie 

w nauczaniu Kościoła, Warszawa 2000; S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, 
Warszawa 1993.
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Ryc. 12. Wychowanie w modelu ignacjańskim
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Źródło: opracowanie własne. 

Model ten ukazuje wewnętrzną strukturę systemu kierowania przez 
nauczycieli-wychowawców aktywnością własną ucznia-wychowanka, 
która spełnia ważną funkcję w procesie jego indywidualnego rozwoju64. 
W tym sensie możemy mówić o kwestii samowychowania w pedagogi-
ce ignacjańskiej. 

W dokumentach65 zakonu, opublikowanych w języku polskim66, 
opisane są charakterystyczne cechy jezuickiego modelu wychowania, 
które mogą stanowić źródło szczegółowych celów i zadań aktywności 
samowychowawczej wychowanków. Cele te i zadania da się przyporząd-
kować poszczególnym elementom struktury procesu samowychowania. 
W ten sposób łatwiej uchwycimy zależności, jakie zachodzą pomiędzy 

64 Pomijam tu kwestie związane z nauczaniem (procesem dydaktycznym) w szko-
łach jezuickich, ograniczając się do ukazania jedynie aspektu samowychowawczego 
w pedagogice ignacjańskiej.

65 Patrz: The Characteristics of Jesuit Education, Acta Romana Societatis Jesus, Roma 
1986, vol. XIX, fasc. III, s. 770-832 oraz Ignatian Pedagogy: A Practical Approach, Cu-
ria Praepositi Generalis Societatis Jesu, Roma 1993.

66 Por.: Podstawy edukacji ignacjańskiej, przek. B. Steczek SJ, Kraków 2006, 
s. 25-60.
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działalnością wychowawczą skierowaną na wdrażanie wychowanków do 
aktywności własnej. 

Tabela 26. Relacja między strukturą procesu samowychowania a jego celami i za daniami

Struktura procesu 
samowychowania

cele i zadania aktywności samowychowawczej

Idealizacja Uświadomienie cnót i sprawności doskonalących 
osobę wychowanka

Samopoznanie Wychowanek realistycznie poznaje samego siebie

Samoocena wstępna Wychowanek rozwija postawę i pragnienie 
wzrastania przez całe życie

Aspiracje perfekcjonistyczne Wychowanek kieruje się ku proponowanym 
i odkrywanym przez siebie wartościom

Decyzje samorealizacyjne
Wychowanek określa dążenia do osiągnięcia  

wysokiej jakości pracy nad własnym rozwojem  
(magis)

Działania samowychowawcze Wychowanek dobiera i dostosowuje środki i metody, 
by osiągnąć swe cele z większą skutecznością

Samoocena końcowa

Wychowanek odwołuje się do sumienia, przez które 
rozumieć będziemy „specyficznie ludzką zdolność 

oceny własnych działań przez odwoływanie się 
do etycznych pojęć dobra i zła oraz aprobowanej 

hierarchii wartości”67

Źródło: opracowanie własne. 

Dynamika modelu ignacjańskiego wychowania sprzyja wyzwalaniu 
i wykorzystaniu wszystkich możliwości i właściwości procesu samo-
wychowania. Prowadzi ona wychowanka do „otwarcia się na osobisty 
wzrost, nawet po zakończeniu jakiegoś indywidualnego cyklu uczenia 
się. Obejmuje on pięć stopni: kontekst, doświadczenie, refleksję, dzia-
łanie, ocenę”68.

67 A.E. Gała, Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności, Lublin 1992,  
s. 25.

68 Podstawy edukacji ignacjańskiej, przek. B. Steczek SJ, Kraków 2006, s. 117.
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6.	Samowychowanie	a	podmiotowość	wychowanka	

Proces samowychowania zawsze zmierza ku upodmiotowieniu wy-
chowanka. Oznacza to, że wychowanek, który świadomie i coraz bar-
dziej samodzielnie kieruje swoim osobistym rozwojem we wszystkich 
możliwych jego aspektach, przyczynia się do rozumienia sensu i możli-
wości własnego bycia w świecie. Poprzez aktywność samowychowawczą 
wychowanek poszukuje i zarazem kształtuje swoją tożsamość, czyli do-
strzega wszystko to, co go odróżnia od innych. 

„Poszukiwanie” tożsamości oznacza aktywność aktualną, bieżącą, te-
raźniejszą, a zarazem nastawioną na przeszłość jako punkt odniesienia 
do czasu, który minął, zostawiając trwałe ślady, znaki, dowody na to, 
że w ogóle jako taki był. Połączenie czasu przeszłego z czasem teraźniej-
szym jest warunkiem kształtowania własnej tożsamości. Świadomość 
własnej tożsamości pozwala wychowankowi odróżnić siebie samego od 
innych osób przez pryzmat pojedynczych zdarzeń i wielu wydarzeń. 
Punktem zasadniczym w określaniu własnej tożsamości jest pytanie wy-
chowanka o to kim jestem? 

Samowychowanie jest procesem sprzyjającym kształtowaniu po-
czucia własnej tożsamości wychowanka, które przejawia się w jego we-
wnętrznym przeświadczeniu o tym, że:
• zawsze i w każdej sytuacji kieruje się on naczelnymi wartościami, które 

wyznaczają cele i dążenia, ku jakim zmierza w codziennym życiu;
• mimo pracy nad własnym rozwojem, nie wie on wszystkiego o so-

bie, lecz stara się ustawicznie poznawać siebie, swoje pozytywne i ne-
gatywne strony;

• odróżnianie siebie od innych nie oznacza, że jest on bardziej warto-
ściową jednostką;

• aktywność samowychowawcza umacnia go w zachowaniu godności 
osobistej i osobowej;

• szanuje inne osoby mimo ich różnorodnej odmienności. 
Poczucie podmiotowości, jakie osiąga wychowanek na drodze sa-

mowychowania, oznacza, że sprawuje on kontrolę poznawczą i spraw-
czą rzeczywistości, której jest aktywnym uczestnikiem. Miernikami tej 
kontroli są akceptowane przez wychowanka wartości, cele i dążenia, 
które nie wywołują dysonansu z jego własnymi standardami 

Proces samowychowania stwarza zatem możliwości kreowania i wy-
rażania przez wychowanka siebie samego, czyli stawania się podmio-
tem. Wychowanek staje się nim na skutek wewnętrznej organizacji ak-
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tywności własnej, która ma swoje odzwierciedlenie w strukturze całego 
procesu samowychowania. Samopoznanie, aspiracje perfekcjonistyczne 
oraz dążenia samorealizacyjne wychowanka przyczyniają się do kształ-
towania jego własnej tożsamości i skutkują wywieraniem wpływu na 
zewnętrzne otoczenie wychowanka. Nie bez znaczenia są także działania 
samowychowawcze, dzięki którym wychowanek rozpoznaje i rozumie 
swoją obiektywną sytuację w odniesieniu do pracy nad własnym roz-
wojem, którą może modyfikować, poprawiać, a nawet w razie koniecz-
ności zmieniać, kierując się przyjętymi i uznanymi jako własne warto-
ściami oraz doborem metod i środków pracy nad własnym rozwojem. 
Podmiotem wychowania staje się ten wychowanek, który nabywa zdol-
ności obiektywnego oceniania siebie i interpretowania własnych zacho-
wań w trakcie realizacji podejmowanych zadań samowychowawczych. 

O podmiotowości wychowanka świadczą jego osobiste/indywidu-
alne oraz tylko jemu dostępne możliwości uświadomienia sobie fak-
tu, że podlega on autentycznemu procesowi własnego rozwoju, sam 
na niego wpływa dzięki swym własnym autonomicznym działaniom 
samowychowawczym. 

Podmiotem jest ten wychowanek, który może z całym przekonaniem 
powiedzieć o sobie, że jest w pełni świadomy samego siebie, a jego poczu-
cie wartości i związana z nim pewność siebie są wystarczająco mocne, aby 
żyć w harmonii ze sobą i otoczeniem. Aby osiągnąć taki poziom dojrzałości 
podmiotowej, konieczne jest odwołanie się do procesu samowychowania. 

Dodajmy na koniec, co jest ważne z punktu widzenia teorii wycho-
wania, że wychowanek rozumiany w kategorii podmiotu nigdy nie dąży 
do stałej dominacji nad innymi osobami oraz otoczeniem. Cechuje go 
prawość i naturalna skromność. Nie towarzyszy mu lęk, gdyż jest roz-
sądnie pewny siebie. Nie boi się zatem zagrożenia ze strony innych osób, 
gdyż towarzyszy mu pozytywne myślenie i wiara w drugiego człowieka. 

Wychowanek staje się podmiotem wówczas, gdy w działaniach sa-
morealizacyjnych wykazuje samodzielność we współtworzeniu włas-
nych celów rozwojowych, swobodę w wyrażaniu własnych pragnień 
i motywów, w indywidualnym doborze sposobów ich realizacji. 

Proces samowychowania stanowi również podstawę odkrywania 
przez wychowanka sensu własnego życia. Pojęcie sens życia bywa bardzo 
różnie definiowane69. Pracy nad własnym rozwojem, która wyraża się 

69 Wnikliwą analizę pojęcia sens życia czytelnik znajdzie w książce W. Stróżewskiego, Ist-
nienie i sens, Kraków 1994, w której autor ukazuje jego znaczenie w wymiarze semantycz-
nym, fenomenologicznym, ontologicznym, ontycznym, aksjologicznym i metafizycznym.
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w aktywności samowychowawczej, towarzyszyć musi pytanie o jej sens 
i znaczenie. Dojrzały do niej wychowanek odnajduje i zarazem nadaje 
jej sens. Jego aktywność skierowana na rozwój własnej osoby nie jest 
przypadkowa, nie jest chaotyczna ani spontaniczna. To praca, której 
stawia on określony cel i zadania, które do tego celu prowadzą. Naj-
pierw pojawia się pewna koncepcja własnego życia, która jest wyrazem 
jego przekonań o życiu, wyrastająca ze zgromadzonej o nim wiedzy. 
Wiedza ta stanowi źródło wartości, ku którym wychowanek pragnie się 
kierować. Samowychowanie jest drogą wychowanka ku doskonaleniu 
siebie, któremu towarzyszy świadomość określonych cnót stanowiących 
źródło wartości. To one są budulcem obranych przez niego celów ku 
którym pragnie zmierzać i je osiągać. Świadomość celów własnego roz-
woju wywołuje w wychowanku stosunek do własnej osoby. Jest ona 
czynnikiem sprawczym odkrywania i angażowania myśli oraz wyzwala-
nia woli działania na rzecz tego, czemu warto się poświęcić i zmierzać 
do coraz wyższego poziomu osobistego rozwoju. Samoświadomość tego 
faktu przyczynia się do nadawania sensu aktywności samowychowaw-
czej oraz odnajdywania sensu własnego życia70. Wychowanek w proce-
sie samowychowania odnajduje sens życia nie w oczekiwaniu czegoś od 
niego, ale w dostrzeganiu pytań związanych z faktem swojego osobiste-
go istnienia. 

Samowychowanie w sposób najpełniejszy czyni wychowanka pod-
miotem, który kierując świadomie rozwojem własnej osoby, osiąga doj-
rzałość wyrażającą jego tożsamość71. Autonomiczne kierowanie włas-
nym rozwojem przez wychowania, czyli samowychowanie prowadzi do 
nabywania różnych sprawności72. Nauki o wychowaniu zwracają uwagę 
na sprawności, które w takim samym stopniu odnoszą się zarówno do 
podmiotów wychowywanych (dzieci, młodzieży), jak i podmiotów wy-
chowujących (nauczycieli, wychowawców czy rodziców). Są to następu-
jące typy sprawności: 

sprawności fizyczne – wiążą się z kategorią zdrowia; to pożądany stan 
zdrowia człowieka, który umożliwia optymalne funkcjonowanie gwa-
rantujące zdolność do samodzielnego i niczym nieograniczonego życia 
odpowiednio do poziomu rozwojowego i wieku;

70 Por.: B.M. Kaja, Psychologia wspomagania rozwoju, Sopot 2010, s. 180-193.
71 Por.: definicja wychowania w rozdz. II.
72 Przez sprawność najczęściej rozumie się (1) biegłość, czyli zręczność, umiejęt-

ność, pewność, gwarancję, stałość, zdecydowanie, mistrzostwo; (2) niezawodność, czyli 
odpowiedzialność, wiarygodność, prawdziwość, nieomylność.
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sprawności psychiczne – wiążą się z pojęciem psychiki i przeżyciami 
psychicznymi; sprawności psychiczne odnoszą się do stanu świadomo-
ści i jej treści, które wyrażają się w myślach, marzeniach, pragnieniach 
odczuwanych przez człowieka, z których zdaje on sobie sprawę; 

sprawności intelektualne – wiążą się z takimi kategoriami, jak wie-
dza, erudycja, mądrość, które decydują o otwartości rozumu, zdrowym 
rozsądku, przenikliwości umysłu, krytycyzmie, dzięki którym człowiek 
pragnie poznawczo oswajać otaczający go świat;

sprawności moralne, przez które można rozumieć niezawodność 
w postępowaniu, która jest relacją skierowaną na zewnątrz podmiotu 
działającego, wyraża się w dążeniu człowieka do dobrego działania, to 
także trafność decyzji moralnych według pewnego porządku dóbr, to 
powinność, gdzie wartość ma charakter instrumentalny; to postępowa-
nie ale także walka, w której pokonuje się namiętności, to aktywna wola 
człowieka skierowana na dobro. 

Można zatem przyjąć, że samowychowanie jest także procesem zmie-
rzającym do usprawniania człowieka w obranych przez niego obszarach 
jego indywidualnego życia osobistego, ale także społecznego. Warto 
zwrócić uwagę na istotę sprawności moralnej. Otóż należy ją odczy-
tywać jako stałą	skłonność	i	nabytą	gotowość	do	spełniania	dobra,	
pod warunkiem, że człowiek odróżnia dobro od zła. 

Sprawność	moralna wyraża się w dążeniu człowieka do dobrego 
działania, to także trafność decyzji moralnych według pewnego porząd-
ku dóbr, to powinność, gdzie wartość ma charakter instrumentalny; 
to postępowanie, ale także walka, w której pokonuje się namiętności, 
to aktywna wola człowieka skierowana na dobro. Sprawności moral-
ne kształtują charakter człowieka, rozumiany jako zespół właściwości 
etycznych, który wpływa na jego relacje z uczestnikami życia wspólno-
towego i publicznego.

Sprawność	moralna – to praktyczny wymiar cnót i wartości, do 
których dochodzi się poprzez właściwie zorganizowane procesy pedago-
giczne, a zwłaszcza przez świadomie podjęty przez wychowanka proces 
samowychowania, dzięki któremu rozumie je, kształtuje w sobie i po-
twierdza ich istnienie w swoim postępowaniu.
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Nieprawidłowości procesu wychowania mają swoje odzwierciedlenie 
w tym, co uwyraźniają popełniane przez wychowujących błędy wycho-
wawcze. Każde działanie pedagogiczne niesie z sobą ryzyko popełniania 
błędów, które przyjmują niekiedy postać mało istotnych pomyłek. Ich 
uporczywe powtarzanie się przeradza się w wady utrwalające zaburzenia 
w relacjach pomiędzy wychowawcami a wychowankami. To słabe stro-
ny procesu wychowawczego, który ma służyć wielostronnemu rozwojo-
wi wychowanków. Jeśli tak się nie dzieje, wówczas mówimy, że proces 
wychowania staje się niesprawny i nieskuteczny. 

Do nieprawidłowości procesu wychowania należy zaliczyć również 
wszystkie takie działania, które nim nie są, bo nie odzwierciedlają jego 
właściwej natury i istoty, chociaż pozornie przyjmują jego zewnętrzne 
formy. Mówimy wówczas, że mamy do czynienia nie z wychowaniem, 
lecz z pseudowychowaniem. 

Błędy wychowawcze i pseudowychowanie prowadzi do poważnych 
odchyleń w zakresie procesu wychowania. Dostrzegamy w nim określo-
ne odchylenia, które nazywamy dewiacjami wychowawczymi. Dewiacje 
te powodują, że proces wychowania staje się dysfunkcjonalny, co ozna-
cza, że nie spełnia on przypisanych mu funkcji i zadań. 

Świadome i ustawiczne unicestwianie dążenia do rozwoju, zwłaszcza 
rozwoju moralnego wychowanka, dewastująca jego osobowość i god-
ność, jest określana jako przejaw patologii wychowawczej, której źró-
dłem najczęściej jest najbliższe jego środowisko, w którym przyszło mu 
żyć, lub które sam wybrał jako własną przestrzeń życiową.

1 . Błędy wychowawcze

Proces wychowania jest ciągiem świadomie kreowanych sytuacji 
zmierzających poprzez realizację określonych zadań do wyznaczonego 
celu. Sytuacje wychowawcze są bytami społecznymi, które zachodzą 
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w ramach interakcji pomiędzy podmiotami procesu wychowawczego, 
czyli pomiędzy podmiotami wychowującymi a podmiotami wychowy-
wanymi. Podmiotami wychowującymi są rodzice, nauczyciele oraz oso-
by zajmujące się profesjonalnie, ale także nieprofesjonalnie, czynnościa-
mi/działalnością/pracą wychowawczą, których istotą jest wspomaganie 
podmiotów wychowywanych w zakresie ich wielostronnego rozwoju. 

Złożoność sytuacji wychowawczych pozwala wyodrębnić w ich ramach 
takie, które można określić jako trudne. W naukach pedagogicznych to 
pojęcie stanowi pewną kategorię, za pomocą której opisuje się wszystkie 
te sytuacje, które nie gwarantują skuteczności procesu wychowawczego. 
Mówimy wówczas o trudnościach wychowawczych. Świadczą one o tym, 
że proces wychowania przebiega nieprawidłowo. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy może być wiele. Mogą one tkwić zarówno w samym podmiocie 
wychowywanym. Mówimy wówczas, że podmiot wychowania nie radzi 
sobie z realizacją zadań wychowawczych, gdyż przerastają one jego możli-
wości intelektualne lub/i emocjonalne. Nieporadność podmiotu wycho-
wywanego wyraża się odczuciem porażki, załamania, doświadczeniem 
nikłej zaradności, a nawet wątpliwością w osobistą wartość. Podmiot wy-
chowywany stara się oddalić od siebie takie doznania, przyjmując postawę 
obronną, która manifestuje się z różną siłą negatywnymi zachowaniami 
w relacjach z podmiotem wychowującym. Zdaniem A. Guryckiej, „wszę-
dzie tam, gdzie obserwujemy zaburzenia interakcji między wychowawcą 
a wychowankiem, a szczególnie jej zerwanie, możemy z ogromnym praw-
dopodobieństwem mówić o błędzie wychowawczym”1. 

Błąd wychowawczy zawsze skutkuje zakłóceniami w relacjach pomię-
dzy podmiotami procesu wychowania i świadczy o tym, że jego przebieg 
z punktu widzenia celów wychowania jest nieprawidłowy. I chociaż na 
ogół każdy uczestniczący w nim podmiot wychowujący stara się kierować 
wszelkimi znanymi mu, tak z literatury, jak i doświadczenia, prawidłowo-
ściami, aby działania jego były skuteczne, narażony jest na popełnianie 
błędów. Stąd często porównuje się błąd wychowawczy z błędem medycz-
nym, traktując wychowanie i leczenie jako skomplikowaną, nie tylko wie-
dzę o nich, ale i sztukę, bowiem nie zawsze i nie wszystko w obu przy-
padkach całkowicie zależy od wiedzy i woli wykonawców tych zawodów. 

W przypadku błędu wychowawczego możemy mówić, że leży on za-
wsze po stronie wychowawcy, którego zachowania „stanowią realną przy-
czynę (lub ryzyko) powstawania szkodliwych dla rozwoju wychowanka 

1 A. Gurycka, Błędy w wychowaniu, w: O wychowaniu i jego antynomiach, wybór 
tekstów i opracowanie E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Bydgoszcz 2008, s. 331. 
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skutków”2. Ustalenie błędu wychowawczego jest niezwykle trudne. Błąd 
wychowawczy można dostrzec niekiedy już na etapie bieżących działań 
podmiotu wychowującego. Wówczas przyjmuje on postać błędu rzeczy-
wistego, czyli realnego, faktycznego. Jest obserwowalny, w jakimś sensie 
wymierny, bowiem można podjąć próbę określenia zakresu szkodliwości 
wyrządzonej rozwojowi wychowanka. Trzeba jednak zdać też sobie spra-
wę, że same zachowania wychowanka, analizowane w pewnej perspek-
tywie czasowej, mogą być wskaźnikiem popełnianych wcześniej błędów 
przez wychowawców. Takie błędy można określić jako co najwyżej do-
mniemane, rzekome, hipoteczne lub potencjalne. W takich przypadkach 
konieczne jest wnikliwe rozważenie wszystkich sytuacji wychowawczych 
w układzie interakcji międzypodmiotowej uczestników procesu wycho-
wania oraz licznych wybranych indywidualnych zachowań wychowawcy 
ex post, co wymaga umiejętności rzetelnej ich analizy i obiektywizmu.

Wspomniana autorka, znawczyni problematyki dotyczącej błędów 
wychowawczych, wyróżnia dziewięć podstawowych błędnych zacho-
wań, zestawiając je z zachowaniami „właściwymi” wychowawcy. Przez 
te ostatnie rozumie takie, które mają niski stopień ryzyka wywoływa-
nia niekorzystnych skutków w procesie wychowania3. Przedstawione są 
one w kolejnej tabeli.

Tabela 27. Typy „błędnych” i „właściwych” zachowań rodziców i nauczycieli 

ZAchoWANIA „BŁĘdNe” ZAchoWANIA „WŁAŚcIWe”

rygoryzm: bezwzględne egzekwowanie 
wykonywania poleceń, pedanteria (sztyw-
ność) ocen; stawianie wymagań bardzo do-
kładnie określanych, niepozostawiających 
swobody: ścisłe kontrolowanie dziecka 
(egzekwowanie posłuszeństwa).

Stawianie realnych wymagań, kontrolowa-
nie ich spełniania z prawidłowym syste-
mem wzmocnień: równowaga kar i nagród 
lub przewaga tych ostatnich. Równowa-
żenie potrzeb (stanu) dziecka i wymagań 
zadania. Włączenie ocen dziecka.

Agresja: atak słowny, fizyczny lub symbo-
liczny, zagrażający lub poniżający w sto-
sunku do dziecka.

Rozwiązywanie konfliktów przez dążenie 
do racjonalizacji stanowisk obu podmio-
tów; tolerancja.

hamowanie aktywności: przerywanie, 
zakazywanie aktywności własnej dziecka 
poprzez fizyczne lub symboliczne zacho-
wanie własne, zmienianie bez racjonalnych 
przyczyn rodzaju aktywności dziecka.

Tworzenie warunków dla rozwijania przez 
dziecko własnej aktywności; ustalanie 
z dzieckiem rodzaju aktywności zastępczej 
wobec jego własnej (negocjowanie).

2 Tamże, s. 330.
3 Tamże, s. 337-338.
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ZAchoWANIA „BŁĘdNe” ZAchoWANIA „WŁAŚcIWe”

Obojętność: obserwowany dystans do 
spraw dziecka i do niego osobiście; oka-
zywanie braku zainteresowania dla jego 
aktywności.

Tworzenie warunków dla wyrażania się 
samodzielności dziecka i jego akceptacja.

eksponowanie siebie: koncentrowanie 
uwagi dziecka na walorach wychowawcy, 
potrzebach, odczuciach wtórnych do aktu-
alnych potrzeb i odczuć dziecka: chęć im-
ponowania, wyróżniania się, obrażania się.

Demonstrowanie własnych zachowań 
zgodnych z wymaganiami stawianymi 
dziecku, bez nacisku na naśladownictwo; 
bycie wzorem; skromność w traktowa-
niu własnej osoby; równoważenie swoich 
i dziecka interesów (potrzeb).

Uleganie	(bezradność): spełnianie za-
chcianek dziecka, rezygnowanie z wyma-
gań stawianych dziecku; demonstrowanie 
własnej bezradności wobec dziecka.

Uzgadnianie, pertraktacje.

Zastępowanie (wyręczanie): bez oczeki-
wania na wyniki pracy dziecka, zastępo-
wanie go w działaniu, przejmowanie jego 
zadań, aktywności.

Pomoc, współdziałanie z zachowaniem 
aktywności dziecka.

Idealizacja dziecka, utożsamianie się 
z nim jako najwyższym dobrem: ciągłe 
zajmowanie się dzieckiem, jego spra-
wami; czynności zabezpieczające przed 
możliwym, nawet nie bezpośrednim nie-
bezpieczeństwem, a równocześnie przed 
zachowaniem dziecka niezgodnym z ideal-
nym wzorem, zwłaszcza w obliczu innych 
osób, np. staranie o to, by dziecko było 
spostrzegane jako bardzo grzeczne; afekta-
cja w stosunku do dziecka; brak krytycy-
zmu, co rzutuje na maksymalizację ocen 
pozytywnych.

Pozytywne i adekwatne wzmacnianie za-
chowań dziecka; krytycyzm połączony  
z akceptacją.

Niekonsekwencja: przemienność zacho-
wań błędnych zaliczanych do różnych 
kategorii błędów

Adekwatność zachowań wychowawcy do 
zachowań i własności sytuacji – z utrzyma-
niem pewnej linii postępowania, a szcze-
gólnie „wspólne działanie”. 

Źródło: A. Gurycka, Błędy w wychowaniu, dz. cyt., s. 337-339.

Z powyższego zestawienia wynika, że źródeł błędów należy upatrywać 
przede wszystkim w zachowaniach i postawach podmiotów wychowują-
cych. Aby minimalizować ich występowanie, należy już w trakcie procesu 
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formacji profesjonalnej nauczycieli-wychowawców, a także w przygoto-
waniu do funkcji wychowawczej rodziców przekazywać im wiedzę na ich 
temat i wskazywać sposoby ich minimalizowania czy wręcz redukowania. 
Powtarzanie błędów wychowawczych i uporczywe tkwienie w nich rzu-
tuje na powstawanie różnego rodzaju nieprawidłowości procesów wycho-
wawczych. Czynni zawodowo nauczyciele i rodzice muszą mieć świado-
mość ich występowania i zdawać sobie sprawę z ich następstw, które uda-
remniają skuteczność podejmowanych zadań pedagogicznych i wyraźnie 
zakłócają, czy wręcz szkodzą procesowi wychowania. 

Przyczynami błędów wychowawczych są nierzadko nieadekwatne re-
akcje rodziców i nauczycieli na zachowania dziecka, które sprawiają okre-
ślone trudności wychowawcze. Sam termin trudności wychowawcze jest 
powszechnie używany w literaturze pedagogicznej i nadaje mu się różne 
zakresy znaczeniowe. Z reguły o trudnościach wychowawczych mówi się 
w przypadku, kiedy dziecko, uczeń, wychowanek przejawia zachowania 
niezgodne z obowiązującymi normami życia społecznego. Do trudności 
wychowawczych zalicza się również: zachowania wynikające z właściwo-
ści dziecka tkwiące w nim samym, które stwarzają wychowującym okre-
ślone komplikacje, to także zachowania utrudniające współżycie i współ-
działanie w grupie rówieśniczej, lekceważenie działań i wysiłków wycho-
wawczych zmierzających do zmiany zachowań negatywnych, utrwalone 
formy zachowań negatywnych4. Wszystkie te zaburzenia, spowodowane 
czynnikami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, przyczyniają się do róż-
nych rodzajów nieprawidłowości procesu wychowania.

2 . Pseudowychowanie

Poszukując odpowiedzi na pytanie: czym jest wychowanie, przy-
jęliśmy założenie, że jest nim każdy byt psychospołeczny, będący wy-
tworem przynajmniej dwóch podmiotów, którego właściwością jest 
zachodząca między nimi relacja, w ramach której podmiot wychowu-
jący, kierując się powszechnie uznanym dobrem, umożliwia podmio-
towi wychowywanemu osiągać kolejne etapy dojrzałości wyrażające się 
w dochodzeniu do własnej tożsamości5. Takie określenie wychowania 

4 Por.: B. Kaja, Trudności wychowawcze wieku szkolnego, Bydgoszcz 1972, s. 25.
5 Por.: A.M. de Tchorzewski, Teoria wychowania. W poszukiwaniu nowego para-

dygmatu, w: Współczesne konteksty wychowania, red. A.M. de Tchorzewski, Bydgoszcz 
2002, s. 30.
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pozwala nam je dostrzegać zarówno w pewnych czynnościach, czyli ak-
tach, zdarzeniach, działaniach i współdziałaniach, w których uczestni-
czą podmioty procesu wychowania, jak i w procesach urabiania, inten-
cjonalnym kształtowaniu i wspomaganiu w rozwoju wychowanka oraz 
jako wynik, czyli rezultat, efekt postępowania, który stanowi podstawę 
procesu samowychowania. 

Doświadczenie mówi nam jednak, że nie każda czynność i nie każdy 
proces mający znamiona wychowania jest nim w rzeczywistości. Bywa 
tak, że niektóre akty, zdarzenia i procesy wychowawcze uzurpują so-
bie prawo bycia wychowaniem, lecz w swej istocie są ich zaprzecze-
niem. Wówczas mówimy, że mamy do czynienia nie z wychowaniem, 
ale z pseudowychowaniem. 

Pseudowychowanie – jak mówi J. Filek – to przejaw przeciwieństwa, 
wynaturzenia, zakłamania czy pozorności wychowania, którego istotą 
jest rozwój człowieka6. Autor ten wyodrębnił cztery podstawowe typy/
rodzaje pseudowychowania7. 

WychoWANIe NIeAdekWATNe polega na nieprzystosowaniu po-
dejmowanych działań wychowawczych do aktualnej sytuacji historycz-
nej, kulturowo-cywilizacyjnej, do posiadanej wiedzy o życiu społecz-
nym i człowieka. Wychowanie nieadekwatne zmierza do trwania i od-
twarzania rzeczywistości w niezmienionym kształcie, nie uwzględnia 
czynnika rozwojowego, celów perspektywicznych, nie służy procesom 
rozwojowym człowieka8. 

Z opisu tego typu pseudowychowania wynika, że wychowanie nie-
adekwatne to takie, które „nie rozpoznaje faktycznej sytuacji wewnętrz-
nej wychowanka i działa na oślep obok czy też nawet wbrew tkwiącym 
możliwościom”9. Ma ono miejsce zwłaszcza wówczas, gdy przyjęte cele 
i zadania wychowania nie mają żadnego lub niewystarczającego związ-
ku z rzeczywistością społeczną, ze stanem i poziomem rozwojowym 
wychowanka, że ich realizacja odbiega, bądź nie przystaje do potrzeb 
i oczekiwań społecznych, środowiskowych, jak i samego podmiotu 
wychowywanego. 

Wychowanie nieadekwatne będzie miało miejsce w przypadku kie-
rowania się przez rządy, administrację oświatową, rozumianymi tu jako 
podmioty wychowujące, założeniami wynikającymi z uznawanej przez 

6 Por.: J. Filek, Pseudowychowanie, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 4, s. 170-177.
7 Tamże, s. 170-174.
8 Por.: tamże, s. 170.
9 Tamże.
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nie filozofii wychowania i doktryn pedagogicznych, które nie będą ak-
ceptowane przez całe społeczeństwo lub jego część. Ale pojawia się ono 
również wówczas, gdy poszczególne instytucje edukacyjne i wycho-
wawcze wymuszać będą realizację celów i zadań wychowawczych, które 
nie znajdą uznania przez podmioty wychowywane. Mogą one stawiać 
pewne jawne opory, formułować sprzeciwy i domagać się respektowa-
nia wysuwanych przez nie własnych programów pedagogicznych. Po-
dobnie rzecz się ma, gdy w podstawowej wspólnocie, jaką jest rodzina, 
cele i zadania wychowania będą dalekie od możliwości ich realizacji ze 
względu na różne ograniczenia tkwiące w potomstwie, jak i kontekst 
zewnętrznych procesów społecznych. 

WychoWANIe FIkcyJNe polega na tworzeniu pozorności wycho-
wawczej. Działania podmiotu wychowującego nie są tożsame z dozna-
waniem podmiotu wychowywanego. Cechą wychowania fikcyjnego jest 
brak jedności działań wychowawcy i wychowanków10.

Wychowanie fikcyjne to wychowanie, którego cechą jest swoista po-
wierzchowność, a nawet pewna fasadowość. Polega ono na tym, że pod-
miot wychowujący odwołuje się do powszechnie uznanych form i metod 
wychowania, ale traktuje je jako pewien parawan, za którym tak napraw-
dę nic się nie kryje, poza niczemu niesłużącym efekciarstwem. J. Filek 
wręcz mówi, że wychowanie fikcyjne ma miejsce wówczas, „kiedy nierze-
komy wychowawca i nierzekomy wychowanek w swych interakcjach nie 
potrafią zharmonizować swego współdziałania – doznawania-współ”11.

Z wychowaniem fikcyjnym jako pewnym typem pseudowychowa-
nia mamy do czynienia wówczas, gdy wychowawca i wychowankowie 
zdają sobie sprawę, że relacje zachodzące pomiędzy nimi mają charakter 
co najwyżej formalny, ale zarazem całkowicie zdawkowy i w żadnym 
przypadku nie służą realizacji wyznaczonych celów, które napotykają 
na dezaprobatę, a co najwyżej przejawiają się w fikcyjnym porozumie-
niu. Takie wychowanie nie może przynieść oczekiwanych rezultatów, 
które należy wiązać z osiągnięciem wyznaczonych celów wychowaw-
czych. Każdy z podmiotów tego procesu zdaje sobie sprawę z tego, że 
proces wychowania mimo rzeczywistego przebiegu nie jest autentyczny. 
Podmiot wychowujący stawia cele i zadania wychowawcze bez głębsze-
go przekonania o możliwości ich realizacji, podmiot wychowujący zaś 
mniej lub bardziej świadomie nie uczestniczy w ich realizacji. 

10 Por.: tamże, s. 172.
11 Tamże.
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WychoWANIe WyoBcoWANe polega na tym, że działalność wy-
chowawcy nie trafia lub tylko ubocznie trafia do wychowanka. Pod-
mioty wychowujący i wychowywany unikają kontaktu, stronią od sie-
bie, oddalają się wzajemnie, odsuwają, a ich „drogi rozchodzą się”, nie 
zmierzają wspólnie do realizacji zadań wychowawczych. Wychowanie 
wyobcowane nie jest skuteczne w zakresie realizacji zasadniczych celów 
wychowawczych12. 

O wychowaniu wyobcowanym ten sam autor mówi, że polega ono 
na tym, „że to nie bezpośredni podmiot doznawania jest odbiorcą, to 
nie dla niego inicjowany jest proces wychowawczy, to jedynie stwarza 
się takie pozory, podczas gdy właściwym odbiorcą wytworów wychowa-
nia są pośrednie podmioty doznawania, osoby czy instytucje”13.

Dzieje się tak z reguły, gdy podmiot wychowujący formułuje cele 
i zadania wychowawcze z myślą nie o podmiocie wychowywanym, lecz 
o tych podmiotach, które dokonywać będą oceny jego pracy na podsta-
wie zewnętrznych działań. Podmiot wychowywany jest wyalienowany 
z tego procesu, jest obojętny na działania podmiotu wychowującego, 
jest biernym jego uczestnikiem lub całkowicie od niego oderwany. 

WychoWANIe ZAWŁAdAJĄce polega na wykorzystaniu nierówno-
ści, zaangażowanych w nim podmiotów, podmiot wychowujący wyko-
rzystuje „przewagę” nad podmiotem wychowywanym. Wychowanie za-
władające jest świadectwem pozornej troski o wychowanka, którą spro-
wadzić można do zdobycia autentycznego wpływu, będącego wyrazem 
„władzy” wychowawcy14. 

Wychowanie zawładające „rezygnuje najczęściej ze zdobycia auten-
tycznego wpływu na wychowanka (...), stara się natomiast wpływać na 
niego poprzez rozmaite układy zależności. Dlatego jego środkiem jest 
głównie, mniej czy bardziej jawny przymus”15.

Wychowaniu zawładającemu towarzyszy nierzadko przemoc psy-
chiczna, a nawet fizyczna, która służy pozbawianiu należnych praw 
podmiotowi wychowywanemu. Wychowanie to tłumi w wychowan-
ku aktywność i czyni go bezwolnym przedmiotem wychowania. W re-
zultacie takiego wychowania wychowanek staje się jednostką pozba-
wioną zdolności samookreślania się i autokreacji. Ogranicza się do 
wykonywania zaleceń bez zrozumienia ich sensu i znaczenia, nie po-

12 Por.: tamże, s. 174.
13 Tamże.
14 Por.: tamże, s. 177.
15 Tamże, s. 176-177.
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szukuje wzorów osobowych ani dróg samorozwoju, bezrefleksyjnie 
przyjmuje jako własne narzucane mu sposoby przetrwania w splocie 
tego, co przynosi mu teraźniejszość, nie kształtuje własnej wizji doro-
słego i dojrzałego życia. 

Pseudowychowanie występuje, podobnie jak wychowanie, w powią-
zaniu z innymi procesami społecznymi, nie jest zjawiskiem odrębnym, 
przyjmującym „czystą” postać. Ma ono miejsce wówczas, gdy w przeci-
wieństwie do autentycznego procesu wychowania, nie następuje prze-
kraczanie przestrzeni międzypodmiotowej, której istotą jest przenika-
nie się działania podmiotu wychowującego z doznaniami podmiotu 
wychowywanego. Dzieje się tak wtedy, gdy podmioty wychowujące 
prezentują niski poziom kultury pedagogicznej i świadomości wycho-
wawczej. Niedostatki w tym względzie wpływają na niewłaściwy dobór 
celów i zadań wychowawczych, form kontaktów między podmiotami 
tego procesu, nieumiejętność rozpoznawania potencjalności tkwiących 
w podmiocie wychowywanym. Pseudowychowanie nie służy w żadnej 
mierze wspomaganiu rozwoju wychowanka, a jedynie przyczynia się do 
degradacji jego osobowości. 

3 . dewiacje wychowawcze 

Pseudowychowanie rozumiane jako negatywny proces wychowania 
pozwala bliżej poznać takie zjawiska występujące w tym procesie, któ-
re można określić mianem dewiacji wychowawczych. Termin dewiacja 
oznacza odchylenie od właściwego kierunku, którym podążamy do wy-
znaczonego celu. Tym celem z pedagogicznego punktu widzenia jest 
wspomaganie dziecka bądź osoby dorastającej w jej rozwoju. Rozwój 
ten zależy od jakości wspomnianych relacji, u podstaw których leży 
zdolność do przekraczania przestrzeni między podmiotami tego pro-
cesu (wychowującym i wychowywanym). Przekraczanie tej przestrze-
ni polega na doborze optymalnych form kontaktu oraz kierowania się 
powszechnie uznanym dobrem przez podmiot wychowujący, które 
umożliwiają osiąganie wzrostu tożsamości podmiotu wychowywanego. 
Wydaje się jednak, że wynikająca z tego założenia nierówność pomię-
dzy wspomnianymi podmiotami może być minimalizowana, czy wręcz 
znoszona, jeśli przyjmiemy, że poczucie odpowiedzialności podmiotu 
wychowującego za jakość samego procesu wychowania może przyczynić 
się także do osiągania wzrostu tożsamości pedagogicznej podmiotu wy-
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chowującego, którą wyraża wysoki poziom jego kultury zawodowej oraz 
świadomości wychowawczej. W przypadku nauczycieli-wychowawców 
są one rezultatem ich kwalifikacji i kompetencji profesjonalnych zdo-
bywanych w trakcie studiów i doskonalonych poprzez doświadczenie 
w ramach pracy pedagogicznej. 

Nie oznacza to, że pedagodzy są w sposób najbardziej optymalny 
przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą, i nie zdarzają im się pew-
ne odchylenia od właściwego kierunku postępowania wychowawczego. 
Odchylenia te najczęściej dotyczą powszechnie obowiązujących norm 
zachowania i postępowania względem uczniów-wychowanków, które 
wyznaczają standardy przypisane tej grupie zawodowej, mimo że nie 
posiada ona urzędowego kodeksu etycznego. Sporadyczne odchylenia, 
brak ich uświadomienia sobie przez podmioty wychowujące mogą przy-
jąć postać nieprawidłowości zwłaszcza wówczas, gdy ich częstotliwość 
i siła jest znacząca i skutkuje brakiem dochodzenia do wyznaczonych 
celów wychowawczych. 

Przyczyn dewiacji wychowawczych może być wiele, a ich źródła nie 
zawsze udaje się szybko rozpoznać. Widoczne są natomiast ich następ-
stwa, które uznaje się niekiedy jako niezawinione lub też zawinione 
błędy pedagogiczne, od których nie są wolni nauczyciele-wychowaw-
cy, jak i rodzice czy opiekunowie. Dewiacje, czyli odchylenia od norm 
wyznaczających działania pedagogiczne, ujawniają się w postępowaniu 
samych wychowawców i mogą być uznawane za błędy „w sztuce wycho-
wania”, bowiem sama znajomość wiedzy pedagogicznej nie gwarantuje 
ich uniknięcia. Niemożliwe jest wyposażenie nauczycieli-wychowaw-
ców w niezawodne umiejętności działań pedagogicznych, zwłaszcza ta-
kich, o których można orzekać z dużym prawdopodobieństwem o ich 
niekwestionowanej skuteczności. Mimo teoretycznej wiedzy pedago-
gicznej oraz dobrej woli samych pedagogów przyjmujących na siebie 
odpowiedzialność za organizację i kierowanie procesem wychowania 
nie do końca jest możliwe przewidywanie jego przebiegu. Wynika to 
z faktu, iż proces ten przebiega w złożonych warunkach różnorodnych 
procesów społecznych, których on sam jest częścią składową. Owa nie-
przewidywalność wszystkich zdarzeń występujących w ramach procesu 
wychowania powoduje, że nauczyciele-wychowawcy, ale także – a być 
może najbardziej rodzice – odwołują się do wiedzy zdroworozsądkowej, 
która może, chociaż nie zawsze musi, być źródłem błędów przez nich 
popełnianych. Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy procesu wychowania 
potrafili błędy wychowawcze rozpoznawać we właściwym czasie, przy-
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znawać się do nich i podejmować wysiłek ich naprawiania. W przeciw-
nym razie błąd w wychowaniu skutkuje tym, że podmiot wychowujący 
swoim postępowaniem przyczynia się do powstawania ugruntowanych, 
szkodliwych następstw w rozwoju podmiotu wychowywanego, których 
charakter jest trwały i wyraźnie szkodliwy. Innymi słowy można powie-
dzieć, że lekceważenie błędów wychowawczych, uporczywe ich powie-
lanie przyczynia się do dewiacji wychowawczych. 

Przykładem dewiacji wychowawczych mogą być: 
• przesadna oryginalność w zachowaniach i postępowaniu nauczy-

cieli-wychowawców oraz rodziców, które nie pozwalają wycho-
wankom rozpoznać istoty celów i zadań wychowawczych, do któ-
rych zmierzają lub odrealniają rzeczywistość wychowawczą; 

• niezrozumienie przez wychowanków celów i zadań wychowaw-
czych ze względu na niejasny lub bardzo skomplikowany sposób 
prezentacji ich treści i zakresu, co przyczynia się do tego, że stają 
się one dla nich nieprzekonywające;

• niestandardowe metody i środki, jakie stosuje nauczyciel-wy-
chowawca w procesie realizacji zadań wychowawczych, a które 
w gruncie rzeczy nie optymalizują procesu wychowania16. 

Stopień szkodliwości dewiacji wychowawczych może być zróżnico-
wany, a jego poziom zależeć będzie zarówno od postawy nauczyciela-
wychowawcy, który się w nie uwikłał, jak i od dojrzałości i odporności 
na nie uczniów-wychowanków, którzy wyrażają swój protest wobec ta-
kich praktyk pedagogów albo stają się wobec nich bierni. 

4.	Dysfunkcjonalność	i	patologia	wychowawcza	

Dewiacje wychowawcze, które mają miejsce w procesach pedagogicz-
nych, mogą w swej konsekwencji doprowadzić do dysfunkcjonalności 
i patologii wychowawczej. Przez dysfunkcjonalność procesu wychowa-
nia rozumieć należy częściowe i czasowe niespełnianie funkcji, jakie są 
jemu przypisane. Z kolei o patologii wychowawczej mówimy wówczas, 
gdy negatywne zjawiska społeczne, takie jak na przykład przestępczość, 
alkoholizm, narkomania, prostytucja, seksoholizm, bezrobocie, bez-

16 Por.: J. Materne, Próba zarysowania układu podstawowych właściwości wychowa-
nia jako zjawiska społecznego, w: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wycho-
wania IV, z. 135, Toruń 1982, s. 159.
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domność itp., stają się ewidentnym zagrożeniem, całkowicie udarem-
niającym realizację celów, ku jakim ma zmierzać proces wychowania. 

Naczelnym celem procesu wychowania – jak już wspomniano wcześ-
niej – jest wspomaganie ucznia-wychowanka w rozwoju, który następu-
je w ramach relacji, w jakie wchodzi on z podmiotem wychowującym. 
Relacje te mają charakter interpersonalny i polegają na przekraczaniu 
przestrzeni międzypodmiotowej za pomocą obranej formy kontaktu, 
w ramach którego podmiot wychowujący, kierując się powszechnie 
uznanym dobrem, umożliwia podmiotowi wychowywanemu osiągać 
wzrost własnej tożsamości. Z powyższej tezy wynika, że proces wycho-
wania spełnia rzeczywiste funkcje, które można określić mianem in-
kulturacji, aktywacji oraz kreatywności, które odnoszą się zarówno do 
procesów wychowania o ograniczonym zasięgu (np.: wychowanie w ro-
dzinie, w szkole), ale również do procesu wychowania mającego wymiar 
szeroki, a jego założenia i doktryny filozoficzne czy polityczne oraz wy-
nikające z nich orientacje pedagogiczne leżą u podstaw ogólnych pro-
cesów pedagogicznych (np.: narodowego, państwowego, obywatelskie-
go). Ich układ przedstawia kolejna rycina. 

Ryc. 13. Funkcje procesu wychowania

Źródło: opracowanie własne. 
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• Inkulturacja oznacza proces wrastania każdej jednostki w kulturę 
społeczeństwa, do którego przynależy. Proces ten dokonuje się dzięki 
wychowaniu, jak również socjalizacji i edukacji. Przyczyniają się one 
łącznie do tego, że każda jednostka staje się integralnym członkiem 
społeczeństwa, przyjmuje postawy i zachowania zgodne z obowiązu-
jącymi normami i zasadami życia społecznego. 

• Aktywacja polega na wychowawczym wzmaganiu i pobudzaniu 
uczniów-wychowanków do działań zgodnych z uniwersalnymi war-
tościami, takimi jak prawda dobro, piękno, dzięki którym dokonuje 
się proces ich formacji intelektualnej, moralnej, duchowej, estetycz-
nej czy zdrowotnej. 

• Kreatywność oznacza proces ustawicznego i w miarę samodzielnego 
dążenia ucznia-wychowanka do stawania się sprawnym, czyli bie-
głym i niezawodnym w ważnych z punktu widzenia jego rozwoju 
indywidualnego i społecznego w zakresie różnych obszarów życia. 
Kreatywność sprzyja przekształcaniu się procesu wychowania w pro-
ces samowychowania.
Inkulturacja, aktywacja i kreatywność oraz odpowiadające im funk-

cje oraz zadania wychowania są udaremniane na skutek działań, które 
stoją w całkowitej sprzeczności ze wspomaganiem wychowanka w jego 
rozwoju. Działania te nazywane są wychowaniem toksycznym, mani-
pulacją pedagogiczną, wychowaniem przestępczym. To właśnie je trak-
tujemy jako przyczyny dysfunkcjonalności, która rodzi różne formy 
patologii wychowawczej. 

WychoWANIe TokSycZNe to działanie szkodliwe, polegające na 
krzywdzeniu podmiotu wychowywanego na skutek lekceważenia, prze-
kraczania lub łamania przysługujących mu praw, które – jako jeden 
z pierwszych – sformułował Janusz Korczak, do których zaliczył między 
innymi takie, jak prawo:

• do szacunku dla: niewiedzy, smutku, wysiłku i ufności, poprawy, 
poznawania siebie,

• do poważnego i sprawiedliwego traktowania jego spraw,
• do protestu, upominania się i żądania,
• do tajemnicy,
• do własności,
• do wykorzystania swoich dodatnich wartości oraz ukrywania 

swych wad i przywar,
• do wypowiadania swoich myśli,
• do wzrastania i dojrzewania,
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• do zabawy i rozrywki,
• do życia własnym wysiłkiem i własną myślą17.
Pierwszym wśród równych jest prawo dziecka do szacunku, bowiem 

tak jak każdy dorosły człowiek posiada ono par excellence pełne prawo 
do szacunku, które jest niezbitym dowodem okazywanej mu wierności. 
Dlatego Janusz Korczak stanowczo powie, że „to jeden z najzłośliwszych 
błędów sądzić, że pedagogika jest nauką o dziecku – a nie o człowieku”18.

Nierespektowanie tych i innych praw jest wyjątkowo drastycznym 
krzywdzeniem podmiotu wychowywanego. Świadczy o lekceważeniu 
przez podmiot wychowujący wartości, które stanowią źródło i podsta-
wę celów wychowania. Tą najwyższą wartością jest godność osobowa 
i osobista ucznia-wychowanka. Wychowanie toksyczne zasadza się za-
równo na aktach przemocy psychicznej, jak i fizycznej. Towarzyszy mu 
agresja werbalna i niewerbalna. 

MANIPuLAcJA PedAgogIcZNA to wszystkie takie działania, któ-
re zmierzają do uprzedmiotowienia wychowanka, uczynienia z nie-
go bezwolnego przedmiotu zabiegów wychowawczych. Wychowanek 
poddany manipulacji pedagogicznej pozbawiony jest samodzielności 
myślenia, nie podejmuje odpowiedzialności za swoje zachowania i po-
stępowanie, a jego postawę cechuje konformizm, czyli bezkrytyczne 
podporządkowanie się innym, zwłaszcza tym, którzy w procesie wy-
chowania pełnią rolę podmiotów wychowujących. Manipulacja peda-
gogiczna polega na zmierzaniu do realizacji zadań quasi- wychowaw-
czych, czyli takich, które w gruncie rzeczy nie służą wspomaganiu 
rozwoju wychowanka. 

WychoWANIe PrZeSTĘPcZe jest najbardziej negatywnym prze-
jawem wychowania, które ma miejsce w środowiskach nazywanych 
„marginesem społecznym”. Sam termin margines społeczny nie jest wy-
starczająco zdefiniowany, ale odnosi się go do tych środowisk, w któ-
rych przestępczość jest „sposobem na życie”. Środowiska te mają cha-
rakter kryminogenny, bowiem w nich kształtują się aspołeczne posta-
wy i zachowania dzieci i młodzieży, czyli takie, które wyrażają całko-
wite lekceważenie czy wręcz pogardę dla obowiązujących norm, nie 
tylko obyczajowych, moralnych czy społecznych, ale przede wszyst-
kim prawnych. Przyczyną takich postaw jest napięcie, którego dozna-
je dorastający na skutek bezradności w osiąganiu pozytywnych celów, 

17 Por.: J. Korczak, Pisma wybrane, t. IV, Warszawa 1986, s. 470-471.
18 Por.: H. Kołacki, Co mi dał Janusz Korczak?, Warszawa 1962, s. 65.
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a w następstwie takiego splotu sytuacji poszukuje on sensu swojego 
życia i działań w czynach karalnych19. 

Opisane formy dewiacji i patologii wychowawczej mieszczą 
się w kategorii pseudowychowania, chociaż dla ich uwyraźnie-
nia można je nazwać antypedagogicznymi. Termin pseudowycho-
wanie – zgodnie z teorią pseudos’u Arystotelesa – oznacza, że mamy 
do czynienia z wychowaniem, które mimo zewnętrznych zna-
mion w gruncie rzeczy nim nie jest. Natomiast termin antypedago-
giczny oznacza w sposób bardziej wyraźny, że to, co stanowi isto-
tę i naturę procesu wychowania, jest całkowitym zaprzeczeniem 
natury wychowania, negacją tego, co w rzeczywistości nim jest. 

J. Materne20 dewiacje wychowawcze i patologie pedagogiczne łączy 
w pewną całość, mówiąc o dewiacyjności patologicznej w wychowa-
niu . Jego zdaniem przejawia się ona w różnych postaciach i formach, 
wśród których na uwagę zasługują:

1 . ALIeNAcJA WychoWANIA, która przejawia się w takich posta-
ciach, jak: 

(1) wyobcowanie dążeń i celów wychowawczych od podstawowych 
potrzeb i dziedzin życia podmiotów wychowania, socjalizacji i eduka-
cji. Wspomniany autor mówi, że „wyraża się ona w formułowaniu ce-
lów oderwanych od potrzeb konkretnej klasy społecznej, konkretnych 
potrzeb bytowych, kulturowych, zawodowych. Cele takie przybierają for-
mę ogólnikowych haseł, na przykład.: porządne wychowanie, wychowanie 
w duchu zasad moralnych, pozytywne przemiany osobowości itp.”21; 

(2) izolowanie działań i pracy wychowawczej od konkretnego 
życia. Autor opisuje je następująco: „Dewiacja ta występuje najczęściej 
w instytucjach wychowawczych charakteryzujących się dużym sformali-
zowaniem i hermetycznością. Zabiegi wychowawcze są tam organizowa-
ne w postaci sztucznych sytuacji, pustego i częstego moralizowania, to 
znaczy wychowania czystego, rozumianego jako wychowanie dla samego 
wychowania”22; 

(3) samowola wychowawcza, która według autora sprowadza się 
do tego, że „zadane szkole funkcje i cele pozostają jedynie formalnym 
zapisem w dokumentach, natomiast w rzeczywistym działaniu szkoła, 

19 Por.: W.W. Szczęsny, Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profi-
laktyki, Warszawa 2003, s. 124.

20 Por.: J. Materne, Próba zarysowania..., dz. cyt., s. 161-164.
21 Tamże.
22 Tamże.
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lokując się ponad środowiskiem, całym społeczeństwem, realizuje wła-
sne cele, wynikające z jej wyobcowanych potrzeb”23; 

2 . ToTALIZM WychoWAWcZy, który według autora dotyczy to-
talizmu systemowego. Redukuje on wszelkie działania wychowawcze 
podmiotów wzajemnie konkurujących pomiędzy sobą o wpływy wycho-
wawcze. Systemowy totalizmem wychowawczy to także narzucanie celów 
i zadań oraz treści, a także form i metod wychowawczych uznawanych za 
jedynie słuszne, poprawne, niepodlegające dyskusji. Można mówić rów-
nież o totalizmie jednostkowym, który polega na bezwzględnym pod-
porządkowaniu podmiotowi wychowującemu wszystkich pozostałych 
podmiotów uczestniczących w procesie wychowania. Trudno w totali-
zmie wychowawczym dostrzec jakiekolwiek zabiegi mające wspomagać 
ucznia-wychowanka w jego rozwoju, gdyż dominują w jego ramach dzia-
łania mające na celu bezwzględne podporządkowanie się jednostki24. 

3 . SchIZoIdALNoŚĆ WychoWANIA to swoiste rozdwojenie dzia-
łań wychowawczych, które J. Materne określa mianem dwulicowości 
wychowawczej. Mówi on, że schizoidalność występuje wówczas, „gdy 
określony wychowawca realizuje równocześnie założenia dwóch prze-
ciwnych systemów wychowawczych, a więc gdy wychowawca, jako 
członek określonej klasy czy warstwy, identyfikuje się z jej celami, zo-
staje zatrudniony przez inną klasę”25. Innymi słowy ten wymiar dys-
funkcjonalności patologicznej w wychowaniu ma miejsce wówczas, kie-
dy nauczyciel realizuje cele i zadania pod pewną presją, najczęściej jest 
to polecenie czy nakaz jego przełożonych, sam zaś nie tylko nie jest do 
nich przekonany, ale jest wręcz im przeciwny. Schizoidalność wycho-
wawcza ma miejsce w systemach pedagogicznych państw o ustrojach 
autorytarnych czy totalitarnych. 

4 . ŚWIAdoMe WychoWyWANIe do dZIAŁALNoŚcI PrZeSTĘP-
cZeJ J. Materne objaśnia następująco: „Pewną odmianą tej dewiacji jest 
urabianie w normalnych rodzinach dzieci na osoby zaradne, to znaczy 
na takie, które w sposób w pełni lub na wpół nielegalny potrafią orga-
nizować najrozmaitsze dobra materialne, korzystne finansowo sytuacje 
itp.”26. Nie wiemy, co autor ma na myśli, czy jak definiuje termin ro-
dziny normalne. Wydaje się, że są nimi takie rodziny, które realizują cele 
i zadania wychowawcze akceptowane w społeczeństwie i mają swoje za-

23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 Tamże.
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korzenienie w wartościach uniwersalnych i od nich pochodnych. Na-
tomiast świadome wychowywanie do działalności przestępczej będzie 
typowe dla rodzin i środowisk, w których dążenia do własnych korzyści 
są niezgodne z prawem, świadomie je ignorują i łamią. Są to rodziny 
z definicji patologiczne, w których dominują zachowania i postawy de-
wiacyjne (negatywne), z reguły są one zdezorganizowane, nieprzystoso-
wane społecznie, zdemoralizowane, czyli w gruncie rzeczy odbiegające 
od standardów przypisywanych tym rodzinom, które zachowują pra-
widłowe więzi pomiędzy swoimi członkami i homeostatyczną relację 
pomiędzy własnymi potrzebami a interesami społecznymi. 

Świadome wychowanie do działalności przestępczej, które w gruncie 
rzeczy jest tym, co nazwaliśmy pseudowychowaniem, jest wyrazem pa-
tologii środowiska, w którym żyje wychowanek. To ono najpierw kształ-
tuje w nim nastawienia poznawcze i emocjonalne jednostki dotyczące 
zachowań destruktywnych. Jeśli w porę nie zadziała mechanizm chro-
niący wychowanka, wówczas przyswajanie negatywnych wzorów za-
chowań antyspołecznych, które ułatwiają z reguły rozładowanie napięć 
i zaspokojenie potrzeb w sposób odmienny i nieakceptowany społecznie 
i prawnie, a więc według norm mających charakter wykroczeń, a z czasem 
przestępstw. 

Zachowania przestępcze odzwierciedlają nieprawidłowości procesu 
wychowania. Są ich następstwem i skutkiem. Uwyraźniają się najczęściej 
w postawach agresywnych wychowanków. Agresja to zachowanie napa-
stliwe, złośliwe czy natarczywe. Zawsze kojarzy się z przemocą, która sta-
nowi zasadniczą podstawę zachowań dzieci i młodzieży, wobec których 
popełnia się błędy wychowawcze lub przyjmuje wzorce zachowań doro-
słych, zwłaszcza tych środowisk, w których mamy do czynienia z dys-
funkcjonalnością i patologią wychowawczą. Środowiskami tymi na ogół 
są rodziny niewydolne wychowawczo, zdemoralizowane grupy rówieśni-
cze, ale także sama szkoła. Sam termin przemoc 27 definiuje się na różne 
sposoby i opisuje różne jej formy. Przemoc przejawiają dzieci i młodzież, 
ale nieobca jest ona nauczycielom-wychowawcom oraz rodzicom. Odwo-
ływanie się do przemocy jest zawsze krzywdzeniem drugiego człowieka. 
Krzywdzenie, bez względu na jego formę i sposób, jest dowodem na to, 
że proces wychowania przebiega lub wcześniej przebiegał nieprawidłowo. 

27 Por.: E. Jarosz, Przemoc wobec dzieci. Reakcja środowisk szkolnych, Katowice 
1989; Z. Kwieciński, Socjopatologia edukacji, Olecko 1995; B. Karolczak-Biernacka, 
Przemoc, w: Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Warszawa 1998. 
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AkSJoNorMATyWNe WŁAŚcIWoŚcI  

ProceSu WychoWANIA 





Proces wychowania można ujmować niejako w dwóch wymiarach: 
ładu spontanicznego, któremu bliższy będzie proces wychowania natu-
ralnego, oraz ładu planowego, który kieruje się w procesie wychowa-
nia określonym porządkiem. Ład spontaniczny uwzględnia naturalną 
potrzebę wolności każdego człowieka, a więc także wychowanka. Nie-
mniej determinuje ona jakość jego uczestniczenia w procesie indywidu-
alnego i społecznego rozwoju i osiągania pełnej dojrzałości. Ład plano-
wy polega na świadomym kierowaniu się porządkiem w dochodzeniu 
do określonych rezultatów pedagogicznych. Oba te łady leżą u podstaw 
sporu, czy wychowanie opierać się winno na rygoryzmie czy na liberali-
zmie. W tym wymiarze ważne są prawa, z jakich korzysta wychowanek, 
oraz nakładane na niego obowiązki i powinności. Te zaś kojarzyć należy 
z imperatywami pedagogicznymi, które przyjmują postać zrozumiałych 
przez wychowanków przekazów wychowujących, za pośrednictwem 
których komunikuje się wychowankom konieczność zachowań i po-
stępowania zgodnych ze społecznie akceptowanymi i respektowanymi 
normami i oczekiwaniami. Te trzy kategorie: wolności, z jakich korzysta 
wychowywany i wychowujący, prawa wychowanka, jakie są mu przypi-
sane, oraz imperatywy pedagogiczne, do których odwołują się wycho-
wujący, są komplementarne względem siebie, wzajemnie się dopełniają 
w procesie wychowania.

1.	Wolność	jako	wartość	i	problem	wychowawczy	

Wychowanie przenika na wskroś świat wartości, a tym samym staje 
się ono wprowadzeniem każdego człowieka w życie wartościowe1.

Myślą wiodącą i motywem inspirującym opracowanie tej książki 
była wypowiedź Benedykta XVI, którą zamieszczono na jej początku. 

1 Por.: S. Ruciński, Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe, Warszawa 
1988.
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Brzmi ona następująco: „Wychować to tyle, co właściwie wprowadzić 
drugiego człowieka w jego wolność. Dzięki temu uczy się on jej we-
wnętrznych praw, uczy się ludzkiego bytu”2. Wracamy do niej w ostat-
nim rozdziale, aby pokazać i zarazem niejako potwierdzić daleko idący 
związek zachodzący pomiędzy wychowaniem a światem wartości, bez 
którego wszystkie procesy pedagogiczne zatraciłyby swoją istotę oraz 
nie miałyby najmniejszego sensu. W tej sekwencji rozdziału ograniczy-
my się tylko do jednej wartości, jaką jest wolność3. 

Wolność jako wartość, od najdawniejszych, aż po czasy współczes-
ne zaprzątała umysły filozofów, którzy łączyli ją zawsze z wolną wolą, 
rozumnością, godnością oraz aktywnością człowieka4, do których dołą-
czali teolodzy, etycy, prawnicy, psycholodzy, socjolodzy, a także ekono-
miści i politolodzy. 

Atrybutem godności człowieka jest wolność rozumiana jako inte-
gralny składnik psychofizycznej struktury każdej osoby ludzkiej. Wol-
ność jest doświadczeniem wewnętrznym człowieka, które uwyraźnia się 
poprzez podejmowanie przez niego własnych świadomych aktów decy-
zji. Innymi słowy można powiedzieć, że wolność jest autonomiczną siłą 
człowieka, jest jego zdolnością do panowania nad sobą i okolicznościa-
mi, w jakich znajduje się w każdym czasie5. Kruchość wolności prowadzi 
do naruszania bądź całkowitego zagrożenia godności człowieka. Przy-
czyny takiego stanu rzeczy tkwią w nim samym, a niekiedy mają podło-
że zewnętrzne. Nie zawsze człowiek jest zdolny do kierowania się racjo-
nalnością własnej „wolności woli”. Obarczają ją różne pomyłki i błędy, 
gdyż nie rozpoznaje on prawdy i dobra, ku któremu pragnie zmierzać. 

2 Bóg i świat. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald, przeł. 
G. Sowinski, Kraków 2005, s. 157. 

3 Por.: A.M. de Tchorzewski, Świat wartości i powinności nauczyciela w procesach 
edukacyjnych, w: Aksjodeontologiczne aspekty relacji osobowych w procesach edukacyj-
nych, red. W.M. Wołoszyn, Bydgoszcz 1997.

4 Wystarczy wymienić dla przykładu filozofów, którzy, jak Arystoteles (Etyka niko-
machejska, ks. V), A.S. Seneka (Myśli, Kraków 1989), św. Tomasz z Akwinu (Summa 
teologiczna), A. Schopenhauer (Świat jako wola i przedstawienie), I. Berlin (Cztery 
eseje o wolności, Warszawa 1994; tenże, Dwie koncepcje wolności i inne eseje, Warszawa 
1991), T. Gadacz (O wolności. Wypisy z ksiąg filozoficznych, Kraków 1996), B. Pascal, 
(Myśli, Warszawa 1960); R. Ingarden (Książeczka o człowieku, Kraków 1978); K. Ja-
spers (Filozofia egzystencji, Warszawa 1990); J. Tischner (Nieszczęsny świat wolności, 
Kraków 1993).

5 Por.: T. Ślipko, Trojakie oblicze wolności, w: Wolność jako wartość i problem eduka-
cyjny, red. A.M. de Tchorzewski, Bydgoszcz 1999, s. 9-15.
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W takich sytuacjach wolność człowieka zmienia się w jego zniewolenie. 
Wolność człowieka bywa też ograniczana czynnikami zewnętrznymi. Są 
nimi totalitarne systemy polityczne, ekonomiczne, wojny o różnym pod-
łożu, wyzysk i inne formy zniewalające człowieka i ludzkie społeczności, 
na które nie mają oni wpływu. Wszystkie one naruszają godność oso-
bową, godność osobowościową, jak i godność osobistą każdego człowie-
ka. Wolność będącą atrybutem godności człowieka należy rozumieć jako 
możliwość dokonywania przez niego wyborów, które można usprawiedli-
wić w oczach innych. Wybory te winny cechować się nieskrępowaniem, 
suwerennością, autonomią, które są wyznacznikami poszukiwania przez 
człowieka takich wartości, jak prawda, dobro i piękno. Godność człowie-
ka zawsze wiąże się z jego wolnością, której nie przekracza i nie lekceważy, 
lecz czyni ją wolnością odpowiedzialną6. 

Dodajmy za J. Homplewiczem, że „wolność, poczucie i pragnienie 
wolności wpisane jest w naturę człowieka jako wartość związana z samą 
osobą, przy czym wszelkie formy zniewolenia są zawsze gwałtem czy-
nionym wobec wolnej osobowości”7.

Do podstawowych grup wolności każdego człowieka i obywatela 
zalicza się: (1) wolności osobiste, (2) wolności socjalne, (3) wolności 
ekonomiczne, (4) wolności kulturalne, (5) wolności polityczne. Toteż 
termin wolność ma swoje odniesienia filozoficzne, etyczne i religijne. 
Jest też terminem należącym do języka nauk pedagogicznych. Aby zdać 
sobie sprawę ze znaczenia tego terminu, należy przywołać najpierw róż-
ne możliwe podejścia do nadawania mu treści i znaczenia:
(1) wolność jako brak przymusu – człowiek jest bytem autonomicz-

nym, samoistnym, sam stanowi o sobie, decyduje za siebie; to opty-
mistyczna wizja natury człowieka (podejście liberalne);

(2) wolność jako możność	realizowania	celów niesprzecznych z nor-
mami, zasadami moralnymi; to zespół sprawności człowieka 
i środków, jakimi on dysponuje, które pozwalają osiągać moralnie 
pozytywne cele;

(3) wolność jako władza nad sobą, człowiek jest autorem podejmowa-
nych przez siebie decyzji, ale liczy się z ich realnymi ograniczeniami 
wynikającymi z praw i konieczności, jakie rządzą światem; 

6 Por.: A.M. de Tchorzewski, Metafizyka i doświadczanie godności, w: Godność jako 
wartość i problem edukacyjny, red. I. Jazukiewicz A.M. de Tchorzewski, Szczecin 2016, 
s. 19-34.

7 J. Homplewicz, Wola jako kryterium wolności w procesach wychowania, w: Wolność 
jako wartość i problem edukacyjny..., dz. cyt., s. 53.
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(4) wolność jako wyzwolenie od ucisku, przemocy, a także jako stan 
bez grzechu (podejście eschatologiczne)8. 
Poza takim podejściem do rozumienia wolności, zarówno w literatu-

rze naukowej, jak i pięknej, a także w mowie potocznej, spotkać można 
kontrastowo odmienne określenia wolności. T. Ślipko ujmuje wolność 
w następujący antynomiczny układ: wolność pozytywna – wolność 
negatywna; wolność prawdziwa – wolność fałszywa; wolność szlachet-
na – wolność przewrotna; wolność twórcza – wolność niszczycielska9. 
Zdaniem tego etyka wyżej przedstawione paradoksy wolności prowadzą 
przynajmniej do jej trzech ujęć10, które ze swej strony dopełnimy pew-
nymi dyrektywami pedagogicznymi: 

„(1) wolność	psychologiczna – to (...) autonomiczna siła człowieka, 
jego zdolność do panowania nad samym sobą i otaczającym światem”11. 

Dyrektywa pedagogiczna: kształtowanie u wychowanków poczucia 
i pragnienia wolności wyrażające się swobodą myśli, przeżyć, refleksji 
nieskrępowanej doświadczeniem wewnętrznym i zewnętrznym; 

(2) wolność	społeczna – to uprawnienia człowieka wyrażające się 
w takich formach, jak: wolność sumienia, wolność religijna, wolność 
myśli i słowa wyrażanych publicznie, wolność obywatelska12.

Dyrektywa pedagogiczna: kształtowanie u wychowanków postawy 
wolności rozumianej jako wartość egzystencjalna, czyli uwolnionej od 
wszelkiego przymusu zewnętrznego, pozwalająca decydować o sobie 
i dokonywać uznanych przez siebie wyborów wartości;

(3) wolność	naturalna – opiera się na osobowej godności człowieka 
(niezniszczalna, immanentna, właściwość wrodzona, świadcząca o czło-
wieku jako wartości autotelicznej, przysługuje bezwarunkowo każdemu 
człowiekowi), która ukierunkowana jest na realizację dobra (wszech-
ogarniającego), to wolność	moralna, dzięki której człowiek zmierza do 
realizacji ideałów moralnych (cnót, wartości) oraz prawdy (absolutnej) 
i piękna (nieskazitelnego). Wolność	moralną	 zatraca się przez „wol-
ność” nikczemną, przewrotną, rozpasaną, warcholską. To nadużywanie 
wolności psychologicznej i wolności społecznej13.

8 Por.: Wolność, w: Słownik społeczny, praca zbiorowa pod red. B. Szlachty, Kra-
ków 2004, s. 1574-1582.

9 Por.: T. Ślipko, Trojakie oblicze wolności, w: Wolność jako wartość i problem eduka-
cyjny, dz. cyt., s. 9.

10 Tamże, s. 11-14.
11 Tamże, s. 11.
12 Por.: tamże, s. 14.
13 Por.: tamże, s. 12-14.
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Dyrektywa  pedagogiczna: kształtowanie postawy wolności rozu-
mianej jako moralna prawość każdego człowieka, która zasadza się na 
mocy wewnętrznego rozstrzygania i wybierania oraz rozwijania własne-
go sumienia. 

Przedstawione dyrektywy pedagogiczne, wynikające z przyjętych 
trzech ujęć wolności, stanowić mogą podstawę rozróżnienia jej w dwóch 
kategoriach, a mianowicie „wolności do...” i „wolności od...”. Dotyczą 
one całokształtu oraz form wychowania w ramach procesu pedagogicz-
nego. Idzie tu zarówno o zachowania i postępowanie tak wychowan-
ków, jak i wychowawców. Powyższą kwestię ilustruje poniższa tabela.

Tabela 28. Typy wolności w kontekście postępowania podmiotów wychowania 

Podmioty wychowujące Podmioty wychowywane

Wolność	od: Wolność	do: Wolność	od: Wolność	do:

inwigilacji uczniów
określania 

celów i zadań 
wychowawczych

nieuzasadnionych 
ograniczeń 

wyrażania własnych 
poglądów

nadmiernej 
i rygorystycznej ich 

kontroli

wyboru metod 
i środków 

wychowawczych

nadmiernych 
wymagań

swobody 
w działaniu

agresji fizycznej 
i psychicznej

wyrażania 
obiektywnych opinii 

i ocen

lęku przed 
rodzicami, 

nauczycielami 
i rówieśnikami

samorealizacji 
w zgodzie  

z wlasną wolą

mobingu, czyli 
złego traktowania 

i zastraszania

profesjonalnego 
namysłu

nietykalności 
osobistej

korzystania 
z dostępnych dóbr

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawione przykłady zachowań, rozumianych jako jednorazo-
we akty oraz postępowania, które są świadectwem utrwalonych postaw 
tak wychowawców, jak i wychowanków, ukazują wolność w rozumie-

14 A.E. Gała, Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności, Lublin 1992, s. 25.
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niu destruktywnym („wolność od...”) oraz konstruktywnym („wolność 
do...”). „Wolność od...” oznacza zachowania i postawy, które mają chro-
nić przed bezpośrednim zagrożeniem dla samego siebie i drugiego czło-
wieka, który jako samoistna wartość obdarzony jest godnością i przy-
sługuje mu prawo do realizacji własnych potrzeb oraz zapewnienia peł-
nego rozwoju. „Wolność od...” uznaje mośliwość wyboru jednej z wielu 
alternatyw stojących przed każdym człowiekiem. Granicą „wolności 
do...” są społecznie aprobowane wartości, normy i zasady współżycia. 
Ten typ wolności nakazuje człowiekowi przyjęcie na siebie pewnych zo-
bowiązań. Wskazuje na konieczność opanowania samego siebie, a także 
szanowania wolności drugiej osoby, która zawsze zasługuje na okazywa-
nie jej życzliwości i pełne zrozumienie. „Wolność do...” świadczy o we-
wnętrznej dojrzałości osoby ludzkiej. Zawsze jest związana z poczuciem 
odpowiedzialności i wrażliwości na wyższe wartości. Oba typy wolności 
należy ujmować łącznie, gdyż rozłączne myślenie o nich prowadzi do 
nieprawidłowego ich postrzegania i rozumienia15. 

Proces wychowania jest przestrzenią wypełnioną sytuacjami aksjolo-
gicznymi, w której spotykają się wolność wychowujących i wychowy-
wanych. I nie idzie w nim tylko o to, aby wychowujący przekazywali 
wychowywanym wiedzę o „wolności od...” i „wolności do...”, lecz da-
wali ich świadectwo w swoich zachowaniach i postępowaniu. Punktem 
wyjścia dla właściwego rozumienia wolności przez wszystkie podmioty 
procesu wychowania jest uznanie autotelicznej wartości samego czło-
wieka i poczucie wzajemnego zaufania, które jest warunkiem racjonal-
nego rozpoznania autentycznej wolności. 

Wolność przeciwstawia się autorytarnemu przymusowi, który ro-
dzi, czasami niewyobrażalne, lęki niszczące życie człowieka. Tymcza-
sem odwiecznym problemem jest ich uruchamianie zarówno w rodzi-
nach, jak i szkołach. Wychowujący (rodzice i nauczyciele) odwołują 
się do opresyjnych metod i środków wychowania, zagrażając lub nisz-
cząc potrzebę i poczucie wolności u dzieci i dorastających. I nie są to 
odosobnione przypadki. Zamiary wychowawcze rodziców, zakładają-
ce maksymalny rozwój potencjału ich potomstwa, przyczyniają się do 
ubezwłasnowolnienia psychicznego, intelektualnego, a niekiedy na-
wet fizycznego, co jest zaprzeczaniem wolności. Szkoła i nauczycie-
le nierzadko bardziej sprzyjają rygorystycznym metodom nauczania 
i wychowania, które mają gwarantować sukcesy, a unikać porażek dy-

15 Por. S. Kowalczyk, Z refleksji nad człowiekiem. Człowiek – społeczność – wartość, 
Lublin 1995, s. 102.
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daktycznych i pedagogicznych, zostawiając niewielką przestrzeń dla 
wolności uczniów16. 

Rodzice i nauczyciele, rodzina i szkoła, stanowią osobowe i społecz-
ne centrum aksjologiczne17. W dużym stopniu to od nich zależy jakość 
procesu wychowania, dzięki któremu dorastający rozeznawać będą wol-
ność jako wartość przyczyniającą się do wzrostu ich dojrzałości indywi-
dualnej i społecznej, intelektualnej i psychicznej, zaś przede wszystkim 
moralnej. 

Wolność jest zaprzeczeniem samowoli, która przejawia się nieposłu-
szeństwem i jego różnymi postaciami18, przed którą należy chronić dzieci 
i młodzież. Ważne jest, aby rodzice i nauczyciele w procesie wychowaw-
czym ukazywali i wzmacniali w świadomości dorastających relacje zacho-
dzące pomiędzy wolnością a całym złożonym światem wartości19. 

Wymiarem wolności tak rodziców, jak i nauczycieli jest ich sa-
mookreślenie się wobec wymienionych w kolejnej tabeli rodzajów 
wartości. Dorastający, wkraczając w świat aksjologiczny, kształtuje 
własną orientację wolnego ich wyboru oraz rozwija osobiste posta-
wy wobec poszczególnych wartości. Ten proces jest w gruncie rzeczy 
złożony, gdyż towarzyszą mu zarówno u dorosłych, jak i dorastają-
cych podmiotów wychowania rozterki, niepewności dotyczące wol-
nego opowiedzenia się za takimi bądź innymi wartościami. Nie mniej 
jest to proces niezwykle ważny, gdyż stwarza on przestrzenie wolności 
i uświadamia każdemu z nich potrzebę i konieczność optymalnego 
w nich funkcjonowania. Dokonywanie wolnych wyborów narażać 
może na porażki, ale dawać również poczucie satysfakcji. Dorastające 
podmioty wychowania są z reguły „skazane na wolność,” zaś proce-
sy pedagogiczne mają im służyć w odkrywaniu tego, co wartościowe 
i służące dobru (wszechogarniającemu), prawdzie (niepodważalnej) 
i pięknu (nieskazitelnemu). 

16 Por.: A.M. de Tchorzewski, Sukces i porażka w wychowaniu, „Edukacja Elemen-
tarna w Teorii i Praktyce”, nr 32/4/2014, s. 9-25.

17 S. Pikus, Etyka nauczycielska jako problem, w: Etyka zawodu nauczyciela. Na-
uczanie etyki, pod red. K. Kaszyńskiego, L. Żuk-Łapińskiej, Zielona Góra 1995, s. 14.

18 A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn, Słownik synonimów, Warszawa 1995, s. 67. 
Samowola to – niezdyscyplinowanie, niekarność, niesubordynacja, niepodporządko-
wanie się.

19 Por.: A.M. de Tchorzewski, Cnoty, wartości i sprawności moralne kategoriami ję-
zyka nauk pedagogicznych, w: Sprawności moralne a wartości, red. I. Jazukiewicz, E. Ro-
jewska, Szczecin 2017, s. 13-33.
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Tabela 29. Wolności jako fundament wyboru wartości

WoLNoŚĆ 
fundamentem wyboru wartości

wartości moralne wartości intelektualne

dobro, miłość, uczciwość, prawość, 
wierność, godność, tolerancja, 

sprawiedliwość, odpowiedzialność, 
wolność, czyste sumienie, męstwo, 

odwaga, niezależność

wiedza, mądrość, erudycja, rozsądek, 
niezależność myślenia, krytycyzm, 

racjonalność, poznawcza dociekliwość

wartości estetyczne wartości religijne

piękno, zachwyt, podziw, wrażliwość, 
sztuka

Bóg jako transcendencja, świętość, 

wartości biotyczne

życie, zdrowie, sprawność fizyczna, higiena, kondycja fizyczna

Źródło: opracowanie własne. 

A. Siemianowski utożsamia wolność z najwyższą wartością, której – 
jego zdaniem – doświadcza jedynie człowiek21. Z tabeli można wypro-
wadzić proste twierdzenie, że wolność jest nie tylko wartością, ale funk-
cją wymiaru dążeń człowieka ku wartościom22. Wspomniany autor po-
wiada, że w wolności należy dostrzec dwa istotne momenty: akt chce-
nia (autodeterminację) i moc. Poczucie wolności tak u wychowawców, 
jak i wychowanków kształtuje się pomiędzy ich osobistymi przeżyciami 
„mogę” – „nie muszę” i jest nim „chcę.” „Mogę” oznacza sprostanie 
i danie rady czemuś, co jest efektem czyjejś sugestii czy perswazji. „Nie 
muszę” jest sprzeciwem, niekiedy odłożonym w czasie, lub brakiem 
wiedzy i umiejętności oraz poczucia wewnętrznej siły. „Chcę” jest od-
kryciem osobistej wolności, która musi być umotywowana słusznymi 
racjami, którymi są wartości same w sobie23. Nie każde „chcę” jest wy-
razem wolności, lecz może prowadzić do dowolności i samowoli, któ-
ra zakłóca naturalny ład wewnętrzny człowieka, jak i uporządkowany 

20 A.E. Gała, Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności, Lublin 1992, s. 25.
21 Por.: A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, Gniezno 1995, s. 81.
22 Por.: K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, Warszawa 1993, s. 114 i nast.
23 Por.: A. Siemianowski, Szkice...., dz. cyt., s. 81-87.
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społeczny ład zewnętrzny. Samowola może stać się wówczas źródłem 
osobowego i/lub globalnego chaosu aksjonormatywnego. 

Dlatego niezwykle ważne i zarazem istotne jest wychowanie do 
wolności zasadzające się na akcie „chcenia”, które ma swoje źródło 
w centrum osobowości, w głębi własnego JA każdego człowieka. Idzie 
tu o wolność uświadamiającą „bycie sobą” dzięki osobistemu usto-
sunkowaniu się do wartości, które odkrywają wspólnie wychowawca 
i wychowanek, rozumiejąc je i działając zgodnie z nimi. J. Tischner 
powiada wprost, że „wolność człowieka jest istotą człowieczeństwa. 
Wolność nie tylko na tym polega, że człowiek może wybierać – wy-
bierać zdrowie, odwagę, nadzieję. Wolność polega również na tym, 
że człowiek może przyswajać: czynić siebie zdrowym, odważnym, 
pełnym nadziei. Wolność to władza przyswajania dóbr, którymi żyje 
duch ludzki i którymi duch ten staje się. Wolni ludzie są tacy, jacy są. 
Czynią to, co czynią. Nie udają. Nie są jak «groby pobielane». Nie są 
istnieniem nieprawdy, chodzącym zakłamaniem, iluzją, udającą kogoś 
innego. Tylko wolny człowiek naprawdę jest”24. 

Wolność w kontekście pedagogicznym (wychowania i edukacji) 
można ująć na trzech poziomach:
(1) utożsamiania ze spontanicznością i realizacją osobistych, rozumo-

wo uzasadnionych pragnień wychowanka, ale wykluczającą nie-
korzystne skłonności i ograniczenia jego rozwoju fizycznego, psy-
chicznego, intelektualnego i moralnego oraz duchowego;

(2) jako wyraz świadomości wychowanka w dokonywaniu samodziel-
nych wyborów działań oraz umiejętność antycypacji przyszłości, 
co świadczy o jego aktywnej postawie; 

(3) jako realizację czegoś przez wychowanka, zgodnie z jego wolą, któ-
ra jest wyrazem zdeterminowania samego siebie poprzez osobiste 
wybory wartości, które są także uznawanymi przez inne osoby. 
Wychowanie do wolności jest procesem ciągłym, dynamicznym 

i z reguły długotrwałym. Pierwszą fazą tego procesu jest poszerzanie 
swobody, ku której świadomie kierują wychowanka wychowawcy. 
Oznacza ona dla niego eliminację skrępowania, stawianie na indywi-
dualne dokonywanie wyborów aksjologicznych oraz na dobrowolność 
decydowania o sobie w ustawicznie poszerzającym się zakresie. Drugą 
fazą jest uwolnienie wychowanka od ścisłych dyrektyw i narzucanych 
mu norm postępowania oraz uniezależnienie od kontroli i oceny po-

24 J. Tischner, Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993, s. 12-13.
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dejmowanych przez niego decyzji i wyborów. Trzecią fazą jest przyzna-
nie wychowankowi niezależności w sprawach i kwestiach, które wiążą 
się z jego samostanowieniem, samowystarczalnością w ramach poziomu 
jego rozwoju i dojrzałości psychofizycznej i społecznej. 

Opisane fazy wychowania do wolności przyczyniają się do jego 
przekształcania się w proces wychowania przez wolność, która stano-
wi o ludzkiej egzystencji każdego człowieka. Poprzez osobistą wolność 
i dzięki niej każdy człowiek kreuje rzeczywistość i przyszłość, tworzy 
swój świat i samego siebie. 

Procesy pedagogiczne są naturalną, ale także zorganizowaną prze-
strzenią społeczną, w której wolność jawi się jako podwójna relacja 
między podmiotami wychowującymi a wychowywanymi. Relacja ta 
będzie najbardziej optymalna wówczas, kiedy nie będzie miał w niej 
miejsca jakikolwiek obustronny przymus, który jest podstawą wycho-
wania rygorystycznego. Także wtedy, kiedy oba podmioty procesu wy-
chowania będą równocześnie poszukiwały takich wartości, jak praw-
da, dobro i piękno, oraz rozumiały ich istotę i kierowały się nimi. 
A każdy nich zdążać będzie do przysługującej mu suwerenności, trosz-
cząc się o wzajemne partnerstwo budowane na dialogu, oraz gdy każ-
dy z podmiotów procesu wychowania będzie miał poczucie odpowie-
dzialności za siebie i drugiego. Ważna jest tu także gotowość do bycia 
tolerancyjnym. Spełnienie tych warunków pozwala uznać wolność za 
źródło i istotę godności każdego człowieka25. Respektowanie wolności 
i praw wychowanka jest podstawową gwarantującą ich rozwój i jego 
wspomaganie. 

2 . Wolności a prawa wychowanka – ich geneza i generacje

Terminem wychowanek obejmuję zarówno dzieci, jak i młodzież 
szkolną do osiągnięcia prawnej dorosłości. Z kolei prawa dziecka/wy-
chowanka to zbiór uznanych i powszechnie akceptowanych norm okre-
ślających to, co mu przysługuje, z czego może korzystać, co nie ograni-
cza jego wolności. To przede wszystkim pewne uprawnienia, które mają 
chronić jego godność i wspierać jego rozwój26.

25 T. Gadacz, Wychowanie do wolności, w: Poza kryzysem tożsamości w kierunku pe-
dagogiki personalistycznej, red. F. Adamaski, Kraków 1993, s. 97. 

26 Podjęte zagadnienie w tej sekwencji rozdziału rozwinąłem w referacie wygłoszo-
nym podczas ogólnopolskiej konferencji nt.: Prawa człowieka – przywilej czy ograni-
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Potrzebę stanowienia praw dziecka ludzkość uświadamiała sobie 
w długim procesie krytycznego podchodzenia do stosowania rygory-
stycznych metod i środków wychowawczych, które u progu rodzącej 
się świadomości wychowawczej odgrywały ważną rolę w najbardziej 
naturalnych procesach pedagogicznych. Metody te i stosowane środki 
oparte były najczęściej na przemocy fizycznej. W czasach najodleglej-
szych relacje między dorosłymi (rodzicami, nauczycielami) a dziećmi 
(potomstwem, uczniami) opierały się na głębokim przeświadczeniu, 
że dziecko jest własnością tych pierwszych i niekoniecznie przysługuje 
mu status jednostki autonomicznej. Relacje te regulowały obowiązujące 
w każdej społeczności minionych epok różne normy i zwyczaje. Przez 
wieki uważano, że ojciec jest panem życia i śmierci swojego dziecka. Na 
przykład w Drugiej Księdze Samuela czytamy słowa, które Jahwe kie-
ruje do Dawida: „Ja będę dla niego ojcem, a on będzie moim synem. 
Jeśli będzie postępował źle, będę go chłostał ludzką rózgą i karał cio-
sami synów”27. Znamy wiele opisów starożytnych i średniowiecznych 
pisarzy i filozofów ukazujących sposoby karania dzieci i dorastających 
zarówno w starożytnej Grecji, jak  i Rzymie oraz we wczesnym, ale także 
późnym okresie średniowiecza. Nie brakuje jednak stanowisk biorących 
w obronę godność i dobro dziecka. Sokrates (470-399) miał wypowie-
dzieć słowa: „Kogo nie smaga słowo, tego i kij nie smaga”28. Zaś cesarz 
Walentynian I w 365 roku zakazał zabijania i porzucania dzieci uznając 
takie czyny za przestępstwo29. 

W średniowieczu rygoryzm wychowawczy dominował zarówno 
w rodzinach, jak i szkołach, a kara fizyczna była powszechnie stosowa-
nym środkiem pedagogicznym. Przykładem takich poglądów i zachęty 
do praktyki może być rozprawa Wincentego z Beauvais zatytułowana 
O wychowaniu dzieci królewskich (1245), w której podaje on, Dziewięć 
przyczyn, dla których chętnie należy przyjmować karę30. 

czenia. Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie, zorganizo-
wanej przez WSP im. J. Korczaka w Olsztynie w dniu 24.04.2017 roku.

27 Druga Księga Samuela (7,14), w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamen-
tu w przekładzie z języków oryginalnych opracował bp K. Romaniuk, Wydanie 
rocznicowe z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Edycja limitowana, Kraków 2015, 
s. 313.

28 Cyt. za J. Bińczycka, Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Kraków 1999, 
s. 20.

29 Tamże, s. 16.
30 Wybór tekstów źródłowych do historii wychowania. Wyboru dokonali J. Walczyna, 

S. Wołoszyn, Warszawa 1962, s. 29.
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Rygoryzm pedagogiczny napotyka na sprzeciw bardziej światłych pe-
dagogów. Przykładem może być założyciel nadwornej szkoły w Mantui, 
Vittorino da Feltre (1378-1446). Był on zdecydowanym przeciwnikiem 
surowej i ascetycznej atmosfery średniowiecznych metod wychowaw-
czych. Naczelną zasadą jego działalności wychowawczej było otoczenie 
dzieci ojcowską życzliwością i przyjacielską opieką. Wpajał im ambicję 
i budził nadzieję na przyszłość, apelował do honoru osobistego ucznia. 
Szkołę nazwał Casa Giocosa (Dom Radości), w której nie stosowano 
żadnego przymusu ani kar fizycznych31. 

Z krytyką rygoryzmu wychowawczego wystąpił u progu Odrodze-
nia Erazm z Rotterdamu (1466-1469), który w Pochwale głupoty mówił 
o gramatykach w sposób następujący: „Tacy oni z siebie radzi, kiedy 
zastrachaną trzódkę w przerażenie wprawiają groźną miną i głosem, kie-
dy kijem, rózgą, rzemieniem łupią skórę biednych dzieci i na wszelkie 
sposoby srożą się, jak im tylko przyjdzie ochota”32.

Od XVI wieku narasta próba uwolnienia wychowania i edukacji od 
opresyjnych metod pedagogicznych, wśród których dominowało przede 
wszystkim karanie. Idea emancypacyjności towarzyszyła wielu reforma-
torom kształcenia dzieci i młodzieży przez cały wiek XVII, XVIII oraz 
XIX. Jednakże rezultaty jej upowszechniania były raczej bardzo skrom-
ne. Głos w tej sprawie zabierali: S. Konarski (1700-1773), który mówił 
o szkołach jako katowniach, jatkach dziecięcych, a nauczycieli nazywał 
bitnikami, dzierżykijami, katami, a nawet rzeźnikami33; J.J. Rousseau 
(1712-1778) w XVIII wieku apelował: „Dajmy żyć dzieciom naszym...
zwolnijmy je od tresury i wyuczania, od matematycznego formalizmu, 
od ucisku gromady”34. Tenże myśliciel w rozprawie Emil, czyli o wy-
chowaniu (1762) nawoływał do wychowania naturalnego, czyli swo-
bodnego rozwoju natury ludzkiej, który miał polegać nie na stawianiu 
dzieciom jakichkolwiek celów, a jedynie na wykorzystywaniu ich na-
turalnych umiejętności życiowych, które są właściwościami i zarazem 
umiejętnościami życiowymi każdego człowieka. Stał on na stanowisku, 
że wychowanie musi być dostosowane do wieku dziecka, musi uwzględ-
niać jego rozwój fizyczny i umysłowy, a wychowawca winien uczyć się 

31 Por.: Historia wychowania, t. I, red. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1965, s. 278-284.
32 Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty, w: Źródła do dziejów wychowania i myśli 

pedagogicznej, t. I, wybór i oprac. S. Wołoszyn, Warszawa 1965, s. 220.
33 Por.: J. Bińczycka, Między swobodą..., dz. cyt., s. 21.
34 Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, wybór i oprac. S. Wołoszyn, 

t. III, Warszawa 1966, s. 10.
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postępowania i zostawiać mu swobodę i przyzwyczajać równocześnie 
do zdyscyplinowanej samodzielności35. Komisja Edukacji Narodowej 
(1773-1794), postulowała okazywanie szacunku dla dziecka. A. Po-
pławski w książeczce zatytułowanej Moralna nauka (1778-1786) usiło-
wał przekazać wychowankowi świadomość tego, „jakich należności po-
winien oczekiwać od rodziców, nauczycieli, społeczeństwa i państwa, oraz 
jakie on ma wobec nich obowiązki, czyli powinności 36; A.K. Czartoryski 
w broszurce Katechizm kadecki (1775) starał się uczyć młodzież moral-
ności za pomocą imperatywów odnoszących się do ducha świadomej 
karności37. umiarkowane stanowisko w zakresie stosowania imperaty-
wów wychowawczych prezentował H. Pestalozzi (1746-1827), a także 
wielu innych pedagogów tamtej epoki. 

Na przełomie XIX i XX wieku upominano się i starano wdrożyć 
do praktyki pedagogicznej ideę wzywającą do rezygnacji z przymusu 
i opresji wychowawczej, jako wyraźny i zdecydowany sprzeciw wobec 
tradycyjnej pedagogiki i szkoły herbartowskiej38. Wskazują na to poglą-
dy Lwa Tołstoja (1828-1910) z Jasnej Polany, rosyjskiego pisarza zajmu-
jącego się działalnością pedagogiczną. Na pierwszym miejscu stawiał on 
wszechstronny rozwój człowieka, który można osiągnąć poprzez usu-
nięcie wszelkich niepożądanych wpływów zewnętrznych, wraz ze znie-
sieniem wobec ucznia wszelkiego przymusu. 

Podobne poglądy głosiła Ellen Key (1848-1926), szwedzka zwolen-
niczka skrajnie indywidualistycznego wychowania. Dała ona temu wy-
raz w książce Stulecie dziecka (1900), w której przedstawiła program 
walki o prawa dziecka do swobodnego rozwoju z naturą. Spadko-
biercami i kontynuatorami tej idei byli po II wojnie światowej liczni 
pedagodzy, których dzisiaj zalicza się do prekursorów i twórców anty-
pedagogiki39 oraz pedagogiki emancypacyjnej40. 

35 Por.: Historia..., dz. cyt., s. 609-620.
36 Tamże, s. 700.
37 Por. tamże.
38 Por.: J. Sobczak, Nowe Wychowanie w polskiej pedagogice okresu drugiej Rzeczypo-

spolitej (1918-1939), Bydgoszcz 1998, rozdz. VI i VII.
39 W USA: Richard Farson, John Holt; w Niemczech: Heinrich Kupffer, Ekkehard 

von Braunmühl, Helmut Ostermeyer, Katarina Rutschky, Wolfgang Hinte, Hubertus 
von Schöenebeck; w Szwajcarii: Alice Miller.

40 Do reprezentantów tej orientacji zalicza się Brazylijczyka Paula Neves Fre-
ire’a, Austriaka z pochodzenia, z wyboru Amerykanina Ivana Illicha oraz Noama 
Chomsky’ego.
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Na potrzebę respektowania prawa dziecka do swobodnego rozwoju 
zwrócił uwagę ruch tzw. Nowego Wychowania, którego aktywna dzia-
łalność przypada na pierwsze ćwierćwiecze XX stulecia. 26 września 
1924 roku Międzynarodowy Związek Opieki nad Dzieckiem prokla-
mował pierwszą Deklarację Praw Dziecka, w której czytamy:
• „ludzkość powinna dać dziecku to, co najlepszego,
• dziecku należy się opieka bez względu na jego rasę, narodowość 

i wyznanie,
• dziecku powinno się umożliwić normalny rozwój fizyczny, moralny 

i umysłowy”,
• dziecko głodne trzeba nakarmić – dziecko chore – leczyć, dziecku 

upośledzonemu należy pomóc, dziecko nieprzystosowane do życia 
trzeba reedukować, sierotę i dziecko opuszczone trzeba przygarnąć,

• dziecko trzeba wychować w poczuciu, iż jego najlepsze cechy powin-
ny służyć jego braciom”41.
Na szczególną uwagę zasługuje w tym miejscu znana powszechnie 

w Polsce, ale i na całym świecie wybitna postać lekarza, pisarza i peda-
goga Janusza Korczaka (1878-1942), który w tak zwanej Wielkiej Kar-
cie Praw Dziecka przedstawia ich katalog w sposób następujący:

PRAWA DZIECKA

1 – by było tym, czym jest,
2 – do czynnego udziału w rozważaniach i wyrokach o nim,
3 – do dnia dzisiejszego,
4 – do książki,
5 – do piersi matki, posiłku, ciepła,
6 – do poważnego i sprawiedliwego traktowania jego spraw,
7 – do pracy, badania,
8 – do protestu, upominania się i żądania,
9 – do ruchu,
10 – do szacunku:

10.1 – dla niewiedzy
10.2 – dla smutku, niepowodzeń i łez
10.3 – dla misterium poprawy
10.4 – dla młodego wysiłku i ufności

41 Cyt. za: S. Wołoszyn, Janusz Korczak w kulturze moralnej i wychowawczej nasze-
go stulecia, w: Życie i twórczość Janusza Korczaka jako temat filozoficzno-pedagogicznej 
refleksji, red. A. Tchorzewski, Bydgoszcz 1979, s. 21.
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10.5 – dla pracy poznania
10.6 – dla tajemnic i wahań ciężkiej pracy wzrostu

11 – do śmierci,
12 – do tajemnicy,
13 – do własności,
14 – do wykorzystania swoich dodatnich wartości oraz ukrywania 

swych wad i przywar,
15 – do wypowiadania swoich myśli,
16 – do wzrastania i dojrzewania,
17 – do zabawy i rozrywki,
18 – do życia własnym wysiłkiem i własną myślą42. 

Ten niezwykle bogaty i zarazem szczegółowy zbiór praw dziecka nie 
traci do dzisiaj na swojej aktualności. Co więcej, jest podstawą do po-
głębionej refleksji nad ich zawartością treściową tak bardzo potrzebną 
w czasach współczesnych, kiedy na skutek chaosu aksjonormatywne-
go są one brutalnie łamane przez społeczności dorosłych na wszystkich 
kontynentach. Stanowione przez J. Korczaka prawa dziecka doma-
gają się ich respektowania w każdej rzeczywistości i przez wszystkich 
dorosłych.

Pierwszym wśród równych praw dziecka, o jakie upomina się J. Kor-
czak, jest zapewne prawo dziecka do szacunku. Wynika to bezpośrednio 
z podstaw korczakowskiej filozofii wychowania, u podstaw której leży 
głębokie przekonanie, iż dziecko-człowiek, tak jak dorosły-człowiek 
posiada par excellence pełne prawo do szacunku, które jest niezbitym 
warunkiem okazywania mu bezwarunkowo należnej godności. Dlatego 
Korczak stanowczo powie, że „to jeden z najzłośliwszych błędów sądzić, 
że pedagogika jest nauką o dziecku – a nie o człowieku”43.

W prawie dziecka do szacunku idzie o autentyczny szacunek dla „jas-
nego dzieciństwa”, „dla wysiłku i trudu w pokonywaniu długiej drogi 
wiodącej od niewiedzy do wiedzy”, ale także o: 
(1) prawo do dialogu, które minimalizuje stosowanie nakazów i zaka-

zów jako środków karania;
(2) prawo do samorządności, które gwarantuje stanowienie przez spo-

łeczność dziecięcą norm regulujących różne relacje zachodzące 
między wychowankami;

(3) prawo do błądzenia i radosnego dążenia do poprawy.
42 Por.: J. Korczak, Pisma wybrane, t. IV, Warszawa 1986, s. 470-471.
43 Cyt. za.: H. Kołacki, Co mi dał Janusz Korczak, Warszawa 1962, s. 65.
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Ich korzenie odnajdujemy we wspomnianych „prawach dziecka” 
w różnych orientacjach pedagogicznych, którym przyświecają idee  
(1) liberalizmu, (2) indywidualizmu, (3) naturalizmu. 

Myśl Korczaka znajduje swoje pełne rozwinięcie i uzasadnienie w ostat-
nich dziesięcioleciach, nie tracąc nic na swojej aktualności. Konwencja 
Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych dnia 20 listopada 1989 roku, nawiązuje do Deklaracji Praw Dziecka 
uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1959 
roku oraz do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Zgro-
madzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 
1948 roku. W tym ostatnim dokumencie, będącym jednocześnie pierw-
szym po II wojnie światowej, czytamy: „uznanie przyrodzonej godno-
ści oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty 
ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata”.

Propozycję skatalogowania Praw Dziecka, o których mowa w wy-
mienionych dokumentach, przedstawił M. Balcerek, porządkując je 
w następujące:
„1) prawa obywatelskie dziecka;
2) prawo do korzystania ze wszystkich praw bez względu na płeć, 

urodzenie, wykształcenie, zawód, narodowość, rasę, wyznanie, po-
chodzenie i położenie społeczne;

3) prawo do szczególnej ochrony, jakiej wymaga status dziecka, ze 
strony rodziny, społeczeństwa i państwa;

4) prawo do nazwiska i obywatelstwa;
5) prawo do życia i zabezpieczenia społecznego;
6) prawo do ochrony zdrowia, wypoczynku i rozrywki;
7) prawo do harmonijnego rozwoju w warunkach bezpieczeństwa 

moralnego i materialnego w rodzinie oraz do opieki społeczeństwa 
i państwa w wypadku braku rodziny;

8) prawo do ochrony przed zaniedbaniem, demoralizacją i okrucieństwem;
9) prawo do nauki;
10) prawo do korzystania ze zdobyczy kultury i do twórczego udziału 

w rozwoju kultury narodowej;
11) prawo do szczególnej opieki i wychowania z powodu upośledzenia 

fizycznego, umysłowego lub niedostosowania społecznego;
12) prawo do ochrony przed wszelkim wyzyskiem i przed podejmo-

waniem pracy, zanim osiągnie odpowiedni, minimalny wiek oraz 
specjalnej ochrony pracy w okresie niepełnoletności”44.

44 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986, s. 26-27.
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Prawa dziecka, o których mowa powyżej, mają swoje odzwierciedle-
nie w różnych dokumentach najwyższej rangi państwowej, w konstytu-
cjach wielu krajów oraz szczegółowych przepisach zawartych na przy-
kład w polskim prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym, a także 
w prawie pracy, prawie administracyjnym, a nawet w prawie karnym 
i ich kodeksach postępowania procesowego oraz wykonawczego. Czy 
aby są one obecnie respektowane w pełni? Kto jest za to odpowiedzial-
ny? Jak można wpływać na optymalizację ich przestrzegania? Jaki mogą/
powinni mieć w tym udział rodzice i nauczyciele? Jaka jest ich odpowie-
dzialność za łamanie podstawowych praw dziecka? 

Prawa dziecka mają charakter prawa podmiotowego, a ich respekto-
wanie przez dorosłych świadczy o poziomie świadomości i kultury peda-
gogicznej całego społeczeństwa. Prawa dziecka można zdefiniować jako 
określone uprawnienia należne dziecku, zaś ich przestrzeganie należy nie 
tylko do prawnych, ale także moralnych obowiązków dorosłych. Głów-
nym pryncypium stanowienia praw dziecka jest zasada poszanowania jego 
godności i osobowości. Godność oznacza wyjątkowość człowieka i to, że 
jako istota żywa stoi na czele hierarchii wszystkich bytów realnych. Ozna-
cza to, że godność jest kategorią, która odnosi się do każdej osoby ludzkiej 
i zawiera się w sposób konieczny w strukturze bytowej człowieka45.

Przypomnijmy, że godność człowieka (dignitas hominis) na ogół poj-
muje się w trzech aspektach. Najpierw mówimy o godności osobowej, 
czyli o niezniszczalnej, immanentnej właściwości wrodzonej, świad-
czącej o człowieku jako wartości autotelicznej, która przysługuje bez-
warunkowo każdemu człowiekowi. Z kolei godność osobowościowa, 
to nabyte przez człowieka cechy i cnoty świadczące o jego prawości. 
Wreszcie godność osobista rozumiana jest jako indywidualne poczu-
cie człowieka o byciu kimś ważnym i zajmowanej przez niego pozycji 
w społeczeństwie. Powyższe ujęcia rozumienia tego, czym jest godność 
człowieka, w pełni korespondują z kantowską tezą, mówiącą, iż każdy 
człowiek istnieje jako cel, a nie jako środek działania46. 

45 Godność osobowa jest właściwa każdemu człowiekowi i należna mu z racji 
samego bycia człowiekiem. Jest wrodzona, stała i niezniszczalna, a człowiek nie może 
się jej pozbyć. Godność osobowościowa jest zależna od podjętego przez człowieka 
wysiłku, od tego, czy i w jaki sposób postępuje, zmierzając do własnej doskonałości. 
Godność osobista oznacza indywidualne poczucie własnego znaczenia przez konkret-
nego człowieka z racji samoświadomości pełnienia roli, funkcji czy zadań oraz respek-
towania w nich obowiązujących norm i powinności. 

46 Por.: A.M. de Tchorzewski, Metafizyka i doświadczanie godności, w: Godność 
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Cel ten wskazuje na potrzebę prawidłowego kształtowania osobowo-
ści. Przez osobowość – jak już pisałem wcześniej – rozumieć należy we-
wnętrzną organizację wrodzonych i nabytych dyspozycji oraz schema-
tów reagowania, odzwierciedlających się w temperamencie, charakte-
rze, intelektualności oraz we właściwościach emocjonalnych i wolicjo-
nalnych człowieka. Przestrzeganie praw dziecka jest gwarantem rozwoju 
jego osobowości, chroni ją przed zaburzeniami, które mogą przyczyniać 
się do jej częściowej, a nawet całkowitej degradacji. 

Kierowanie się zasadą poszanowania godności i osobowości dziecka 
jest fundamentem dla wszystkich stanowionych i aktualizowanych praw 
dziecka. Prawda o prawach dziecka nie należy jedynie do wewnętrz-
nych przekonań rodziców czy nauczycieli, lecz musi stać się powszech-
nym przekonaniem współczesnego świata i wszystkich ludzi dorosłych, 
w tym przede wszystkim odpowiedzialnych za jego przyszłość.

Analiza różnie określanych treściowo praw dziecka, które znajdują 
swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach na ich temat, pozwala 
na ujęcie ich w trzy zasadnicze generacje. Podstawą analizy są katalogi 
praw dziecka zamieszczone w dokumentach o randze międzynarodowej, 
poszczególnych państw, organizacji rządowych i pozarządowych oraz 
w oparciu o wybraną do tego celu literaturę nauk społecznych. Genera-
cje te zostały ujęte w trzy zasadnicze kręgi: praw egzystencjalnych, praw 
publicznych i praw konsolidacyjnych. Ich podział jest umowny i ma na 
celu bliższe i zarazem pełniejsze ich poznanie oraz określenie funkcji, 
jakie spełniają w procesach opiekuńczych, wychowawczych, edukacyj-
nych i socjalizacyjnych. Przypomnijmy, że respektowanie praw dziecka 
jest warunkiem koniecznym poszanowania godności dziecka oraz przy-
czyniania się do wielostronnego rozwoju jego osobowości. Prawa dziec-
ka mają także spełniać zadanie rozpoznawania faktów ich łamania, któ-
re ujawniają się w różnych formach. Naruszanie praw dziecka przyczy-
nia się do zniewolenia dzieci poprzez ich niesprawiedliwe traktowanie, 
brak szacunku i tolerancji, wpędzanie w biedę, głód i bezdomność, ska-
zując je na demoralizację, zachowania dewiacyjne i przestępcze. Niezna-
jomość praw dziecka prowadzi do popełniania przez dorosłych licznych 
błędów wychowawczych, do których zalicza się najczęściej zachowania 
rygorystyczne, obojętność na sprawy i problemy dziecięce, a także nie-
konsekwentne postawy wychowawcze. 

jako wartość i problem edukacyjny, red. I. Jazukiewicz, A.M. de Tchorzewski, Szcze-
cin 2016, s. 19-34.
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Tabela 30. Podstawowe generacje praw dziecka 

PodSTAWoWe geNerAcJe PrAW dZIeckA

Prawa egzystencjalne Prawa publiczne Prawa konsolidacyjne

do życia, jego ochrony,  
ale także śmierci

do nazwiska i obywatelstwa do współuczestnictwa 
w kulturze lokalnej 

i środowiskowej

do godności oraz szacunku 
poprzez okazywanie miłości 

i zrozumienia

do uczestniczenia w życiu 
społecznym na miarę 
własnych sił i potrzeb

do aktywnego i twórczego 
udziału w kulturze 

narodowej

do harmonijnego rozwoju 
fizycznego, intelektualnego, 
psychicznego, moralnego 

i duchowego

do pełnej opieki 
społecznej i prawnej, 

zabezpieczenia materialnego 
i bezpieczeństwa moralnego 
w przypadku utraty rodziny

do zabawy i rozrywki 
indywidualnej oraz 

w gronie rówieśników oraz 
wspólnych z dorosłymi 

w czasie do tego 
przeznaczonym

do poważnego 
i sprawiedliwego 

traktowania problemów 
osobistych

do ochrony przed 
zaniedbaniem, 

agresją, demoralizacją 
i okrucieństwem

do oddziaływania na 
codzienne życie wspólnoty 

szkolnej 

do rozwijania 
zainteresowań, zdolności 

i talentów indywidualnych

do edukacji 
i wyrozumiałego 

traktowania niewiedzy 
w procesie kształcenia

do wpływu na decyzje 
i formy

samorządności uczniowskiej

do zachowania tajemnicy 
dotyczących spraw 

osobistych, intymnych

do protestu, upominania 
się i określania 

żądań związanych 
z podstawowymi 

potrzebami

do zrzeszania się 
we wspólnotach, 

organizacjach, związkach 
i stowarzyszeniach dla 

dorastających

do wysiłku poznawania 
samego siebie, 

wykorzystywania 
potencjalnych możliwości 
i ukrywania wad i przywar

do ochrony przed 
nakładaniem niemożliwych 
do spełnienia obowiązków

do wyrażania swoich myśli 
i przekonań w gronie 

rówieśników oraz osób 
dorosłych

do własności osobistej 
i prywatnej

do szczególnej opieki 
z powodu niesprawności 
intelektualnej, fizycznej 

i niedostosowania 
społecznego

do zbiorowego wypoczynku 
i rekreacji

Źródło: opracowanie własne. 
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Zaprezentowane trzy generacje podstawowych praw dziecka stanowią 
punkt wyjścia do określania szczegółowych zasad, norm i reguł postępo-
wania dorosłych wobec dzieci gwarantujących przestrzeganie przynależ-
nych im praw. Zarówno prawa egzystencjalne, jak również prawa pu-
bliczne i prawa konsolidacyjne wynikają z ogólniejszej zasady, która wska-
zuje na podmiotową wolność każdego człowieka, w tym również dziecka. 
Treść tej zasady ma na uwadze jego dobro, ochronę przed przymusem 
zewnętrznym i różnymi ograniczeniami wewnętrznymi. Egzystencjalne 
prawa dziecka są zakorzenione w takich wartościach, jak niepowtarzal-
ność człowieka, jego życie i zdrowie. Publiczne prawa dziecka dotyczą 
miejsca należnego mu w społeczności ludzi dorosłych. Bezwarunkowe 
respektowanie ich jest gwarancją jego przetrwania i rozwoju w rodzinie, 
środowisku lokalnym, w narodzie, do którego przynależy, w państwie, 
w którym dorasta do obywatelstwa, a także w globalnym świecie, któ-
ry ma cywilizacyjno-kulturowy obowiązek troszczyć się o pokolenie naj-
młodszych. I wreszcie respektowanie konsolidacyjnych praw dziecka ma 
przyczyniać się do wrastania najmłodszych w życie społeczne, do kształto-
wania poprawnych relacji międzyludzkich i radosnego przeżywania dzie-
ciństwa i młodości we wspólnocie rówieśników i dorosłych. 

Głównym pryncypium praw dziecka jest jego godność osobowa, oso-
bista i osobowościowa. Bez względu na to, kto jest ich twórcą w sensie 
formalnym, musi o tej zasadzie pamiętać. Ponadto prawa dziecka nie są 
wyidealizowanymi figurami, lecz są normami, które muszą być przepo-
jone duchem rozumu. Ustala się prawa dziecka po to, aby zobligować 
dorosłych do troski o dobro najmłodszych. Prawa dziecka nakazują to, co 
należy czynić, a wzbraniają rzeczy przeciwnych. Dlatego winny być jasno 
sformułowane, a ich treść zrozumiała i powszechnie akceptowana przez 
ogół społeczeństwa, zwłaszcza przez tych, którzy odpowiadają za proce-
sy wychowania, socjalizacji i edukacji dzieci. Do takich osób w pierwszej 
kolejności należą rodzice, nauczyciele i wychowawcy, pedagodzy różnych 
specjalności zawodowych, wszyscy, którzy opiekują się dziećmi i mają 
z nimi jakikolwiek kontakt osobisty, bez względu na to, czy jest to kon-
takt bezpośredni, czy tylko pośredni. A zatem do praw dziecka muszą być 
dostosowane działania twórców: autorów książek, czasopism, programów 
radiowych i telewizyjnych, aktorów, scenarzystów filmowych i teatral-
nych, wreszcie wszystkich tych, którzy pracują na rzecz dzieci i z samymi 
dziećmi. To w gruncie rzeczy dorośli odpowiadają za ich respektowanie. 
Wszelkie próby łamania praw dziecka lub brak znajomości i rozumienia 
ich znaczenia działa na szkodę najmłodszych. Znajomość praw dziecka 
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polega na ich poznaniu rozumiejącym, czyli właściwej ich interpretacji 
oraz poznaniu wyjaśniającym, czyli przewidywaniu zdarzeń i skutków, ja-
kie niosą one ze sobą w konkretnych sytuacjach wychowawczych. Treść 
szczegółowych praw dziecka w zależności od etapu jego rozwoju musi być 
jasna i zrozumiała przez tych, których one dotyczą, jak i tych, którzy są 
odpowiedzialni za ich funkcjonowanie w różnych przestrzeniach i wymia-
rach społecznych. Nieznajomość praw dziecka nikogo nie usprawiedliwia, 
bowiem działa na szkodę dziecka, zaś w przypadku dorosłych świadczy 
o niskim poziomie świadomości wychowawczej i kultury pedagogicznej. 

Prawa dziecka nierzadko są naruszane, a nawet łamane przez doro-
słych. Bywa jednak i tak, że starsze dzieci, czy dorastająca młodzież, która 
jest jeszcze nimi objęta oraz sami dorośli, w ich imieniu, oczekują nie 
tylko respektowania obowiązujących praw dziecka, ale także domagają 
się rozszerzenia ich zakresu bądź stanowienia praw zupełnie nowych, od-
noszących się do różnych obszarów i form indywidualnego bądź zbioro-
wego życia społecznego w imię idei wolności dziecka od przymusu wy-
chowawczego, jaki stosują wobec nich dorośli. Wolność dziecka ma być 
gwarantem zapobiegającym ograniczeniu jego praw, co może prowadzić 
do zniesienia obowiązków i powinności, jakie nakładają na nie dorośli 
w procesie rodzinnego wychowania, oraz są zapisane na przykład w regu-
laminach szkolnych, w których określa się nie tylko prawa, ale także ogra-
niczenia zachowań, zwłaszcza takich, które naruszają mir domowy lub 
zakłócają proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy szkoły. Doty-
czy to przede wszystkim praw dziecka, które mają według przedstawionej 
w tabeli generacji charakter konsolidacyjny. 

Prawa człowieka, w tym prawa dziecka, są antynomią przymusu, który 
ogranicza wolność. Wolność jest gwarantem przestrzegania praw, ale może 
być także drogą do ich nadużywania, a nawet łamania. Termin wolność – 
na co zwrócono uwagę w poprzednim podrozdziale – ma wiele znaczeń. 
Może ona oznaczać brak przymusu, można przez nią rozumieć możliwość 
realizowania celów i autorstwo własnych decyzji oraz jako wyzwolenie. 

Stanowieniu praw i obowiązków uczniowskich, a także różnych orga-
nizacji dziecięcych i młodzieżowych, towarzyszy z reguły głębokie prze-
świadczenie o wartości wolności każdej osoby, która jest podstawą podej-
mowania własnych i rzekomo w pełni świadomych aktów decyzji każdego 
człowieka. Można także powiedzieć, że oficjalnie uznane prawa dziecka 
lub wspomniane prawa i obowiązki uczniów mają budować w ich świa-
domości poczucie własnej wolności, która umacnia w nich przekonanie 
o prawie do decydowania o samym sobie. Jednakże odpowiedzialny pe-
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dagog (rodzic, nauczyciel, wychowawca, instruktor itp. osoby) staje przed 
problemem kontrastowo odmiennych określeń wolności, które funkcjo-
nują w języku potocznym, jak i w literaturze, a nawet w oficjalnych doku-
mentach różnych instytucji i organizacji47. Wychowujący stają przed pew-
nym dylematem i zarazem pytaniem: O jaką wolność tak naprawdę cho-
dzi? Która z tych „wolności” może/ma stanowić podstawę konstruowania 
kolejnych praw przyznawanych dzieciom? Powiedzmy w tym miejscu, że 
wolność jako taka jest wartością egzystencjalnie znaczącą i nikt nie ma 
mandatu do jej ograniczania. Ale z prawa do wolności trzeba umieć ko-
rzystać na każdym etapie życia człowieka, zwłaszcza w dzieciństwie i okre-
sie dorastania. Oddzielną kwestią jest problem wychowania do wolności, 
który zawsze należy postrzegać w powiązaniu z czymś, co określa się jako 
wolność emocjonalna, wolność wyzwolona z egocentryzmu oraz wolność 
w określaniu samego siebie. 

Procesowi korzystania z praw do różnych wolności dzieci i młodzieży 
musi więc przyświecać prawidłowa relacja wychowawcza, która opiera się 
na akceptacji i szacunku dla dziecka, ale również na umiejętności stawia-
nia barier, granic, wyznaczania norm i wymagań. Nie mogą one, co jest 
oczywiste, być nadmiernie wygórowane ani zbyt niskie. Każde odchyle-
nie w tym względzie rodzi określone trudności wychowawcze, które są 
manifestowane przez wychowanków poprzez różne zachowania, w tym 
takie, które są społecznie nieakceptowane. Do nich najczęściej zalicza się 
napięcia i konflikty, bunt, agresja, przemoc, nieposłuszeństwo, kłamstwo, 
kradzieże, bójki. Z reguły zachowania takie tłumaczy się jako typowe 
przypadłości dla czasu dojrzewania, w którym dziecko czuje się przed-
wcześnie dorosłe i niezależne. Aspołeczne zachowania dzieci i młodzie-
ży mają również swoje źródło w przedmiotowym ich traktowaniu, które 
powoduje - w imię domagania się „prawa do wolności” – zerwanie więzi 
emocjonalnych, utratę autorytetu i możliwości wpływu na wychowywa-
nych. Domaganie się „prawa do wolności” przez dorastających ma także 
swoje przyczyny w nadmiernej opiekuńczości lub całkowitym jej braku, 
która w pierwszym przypadku wyraża się rozbudowaną troską, wyręcza-
niem w czynnościach, izolowaniem od rówieśników w obawie przed złym 
wpływem, w podejmowaniu w imieniu dziecka decyzji. Powoduje to nie-
samodzielność, bierność, a nawet lękliwość. Przesadna nadopiekuńczość 
dorosłych może przyczyniać się do negatywnych zachowań dzieci i mło-
dzieży, które zaczynają czuć się zbyt pewne siebie, mają poczucie większej 
wartości, stają się zuchwałe, zarozumiałe, nastawione egoistycznie wzglę-

47 Szczegółowo zostały one omówione w poprzednim podrozdziale. 
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dem rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz najbliższego otoczenia. 
W drugim przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy młody człowiek 
oczekuje „wolności bez ograniczeń”. Kluczowym problemem takiego po-
dejścia staje się odczuwalna we wszystkich wymiarach życia społecznego 
brutalizacja życia dzieci i młodzieży. Przejawia się ona w zachowaniach 
mających znamiona dyskryminacji, poniżania, ośmieszania, izolowania, 
wykluczania z zespołu, eliminowania, nękania, zastraszania, przemocy fi-
zycznej, znęcania psychicznego, agresji, mobingu, a nawet stalkingu, który 
polega na wzbudzaniu zagrożenia i naruszaniu prywatności innych osób. 

„Prawa do wolności”, a nawet „prawa do wolności bez ograniczeń” 
propagują pedagodzy i teoretycy wychowania, którym jest bliski styl wy-
chowania liberalnego, u podstaw którego leży przeświadczenie, że dziecko 
winno być zdane jedynie na siebie i że nie można go w niczym ograniczać. 
Tymczasem autentyczne wychowanie, oparte na powszechnie akcepto-
wanych wartościach stanowiących źródło celów pedagogicznych, polega 
w dużej mierze na stawianiu barier i ograniczeń, które mają chronić dzieci 
i młodzież przed demoralizacją, czyli rozwiązłością obyczajów; relatywi-
zmem moralnym, czyli subiektywnym i względnym ocenianiem norm 
i ocen etycznych; nihilizmem, czyli odrzucaniem przyjętych norm, zasad, 
wartości natury społecznej, etycznej, religijnej, a nawet estetycznej czy 
narodowej, wreszcie przed deprawacją, czyli schodzeniem na drogę nie-
moralną i łamaniem prawa obowiązującego wszystkich obywateli. 

Rodzi się zatem pytanie: Jak szanując prawo dzieci i młodzieży do 
wolności, można zapobiegać ich „wolności bez ograniczeń”? Służyć temu 
może jeden ze środków wychowawczych, jakim jest imperatyw pedago-
giczny. To on ma służyć właściwemu korzystaniu z przysługujących im 
praw. Między prawem dziecka do wolności a imperatywami pedagogicz-
nymi istnieje wyraźna, chociaż niekiedy trudna do uchwycenia relacja, 
mająca wzajemnie dopełniający się wymiar i charakter. 

3 . Imperatyw pedagogiczny  
jako norma postępowania wychowawczego 

Zagadnienie dotyczące imperatywu pedagogicznego jako normy 
działań należy postrzegać w kontekście strategii wychowawczych48. 

48 Tekst tego rozdziału jest powiązany z artykułem: A.M. de Tchorzewski, Impera-
tyw pedagogiczny jako element strategii wychowawczej, „Studia Paedagogica Ignatiana”, 
Vol. 20, 2017/2, s. 61-84.
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Każde świadome i perspektywiczne działanie człowieka lub instytu-
cji, czy organizacji zmierzające do osiągnięcia zakładanego celu opiera się 
z reguły na przemyślanej strategii. W klasycznym ujęciu R.W. Griffina 
strategia jest kompleksowym planem osiągania celów organizacji49, któ-
rą jest rodzina, szkoła oraz inne instytucje edukacyjne, opiekuńcze i wy-
chowawcze. Rzeczywistość i praktyka pedagogiczna, na które składają się 
działania, proces i rezultaty wychowawcze, aby były sprawne i skuteczne, 
odwołują się do strategii, które kreują różne style wychowawcze. Termin 
strategia pedagogiczna może oznaczać kompleksowy projekt założeń ide-
owych i teoretycznych oraz możliwości praktycznych, które mają gwa-
rantować optymalizację zamierzonych działań wychowawczych. Strategia 
pedagogiczna to pewien rodzaj sztuki „uprawiania wychowania” zarówno 
w odniesieniu do jego całości, jak i poszczególnych fragmentów. 

Analiza literatury należącej do nauk o wychowaniu pozwala wy-
odrębnić przynajmniej dwa zasadnicze typy strategii pedagogicznych. 
Jeden z nich można nazwać autokratycznym, drugi zaś formacyjnym 
typem strategii pedagogicznej. Różnice zachodzące pomiędzy nimi uka-
zuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

Tabela 31. Typy strategii wychowawczych

TyPy STrATegII WychoWAWcZych

AUTOKRATYCZNE
(instrumentalne)

FORMACYJNE
(osobowościowe)

Rodzaje/cechy strategii pedagogicznych

absolutystyczna
apodyktyczna

arbitralna
autorytatywna
despotyczna
dyktatorska

niedemokratyczna
paternalistyczna

woluntarystyczna

efektywna
konsekwentna

pomysłowa
pozbawiona przymusu

racjonalna
rozważna
rzeczowa
sprawna

wolnościowa

Źródło: opracowanie własne. 

49 Por.: R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2004, s. 245-246.
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Wymienione rodzaje poszczególnych typów strategii wychowaw-
czych pozwalają uchwycić zasadnicze różnice zachodzące pomiędzy 
nimi. Ich cechy bardziej szczegółowe w ramach obu typów, a także ro-
dzajów, mogą w różnym stopniu i z różną siłą łączyć się, przy czym z re-
guły przynajmniej jedna z nich będzie miała charakter dominujący lub 
przynajmniej wiodący. 

Autokratyczna strategia ma charakter instrumentalny, czyli nasta-
wiona jest na działania rygorystyczne wychowujących, niekiedy bez-
względnie wymuszające podporządkowanie się wychowanka. Jej istotą 
jest urabianie przez wychowujących (rodziców i nauczycieli) w wycho-
wywanych (dzieciach i uczniach) pożądanych cech, zachowań i postaw 
według ustalonych wzorców osobowych. Urabianie rozumie się tu jako 
bezpośrednie wpływanie i oddziaływanie wychowawcze, jako podpo-
rządkowanie podmiotów wychowywanych woli podmiotów wychowu-
jących, które w swoim postępowaniu pedagogicznym kierują się z góry 
przyjętymi przez nich zasadami i regułami. Strategia ta zakłada sterowa-
nie wychowankami dla „ich dobra”, które znają i określają wychowują-
cy. Od dziecka-ucznia oczekuje się zachowań i postępowania zgodne-
go z, niekiedy dla niego niezrozumiałymi, oczekiwaniami i zaleceniami 
rodziców-nauczycieli.

Formacyjną strategię wychowawczą cechuje podejście humanistycz-
ne, a zatem w pełni nastawione na wspomaganie rozwoju osobowości 
wychowanka. Podejście to wyrasta z przeświadczenia wychowujących 
o potrzebie uznania podmiotowości wychowywanych, czyli akceptacji 
ich autonomii i indywidualności. Strategia ta polega na udzielaniu dziec-
ku-uczniowi pomocy w rozpoznawaniu przez niego samego własnych 
możliwości w procesie samorealizacji. Służy temu interakcyjna komu-
nikatywność wyrażana w dialogicznym porozumiewaniu się i wzajem-
nym zrozumieniu podmiotów wychowujących i wychowywanych. 

W obu strategiach wychowawczych istotną rolę odgrywa dobór me-
tod wychowawczych. Do ważnych metod wychowawczych należą me-
tody autonomiczne oraz polidyspresyjne, czyli rozmaite sposoby, jakimi 
posługują się wychowujący w różnych przestrzeniach wychowawczych, 
opiekuńczych, edukacyjnych – szkolnych i pozaszkolnych50. 

W ramach wszystkich metod wychowawczych, jakimi posługu-
ją się rodzice i nauczyciele, bez względu na to, czy w ich działaniach 
pedagogicznych dominują strategie autokratyczne czy też formacyjne, 

50 Omówione one zostały szczegółowo w 5. sekwencji rozdz. IV.
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odwołują się oni, mniej lub bardziej świadomie, do różnych pod wzglę-
dem treści i zakresów imperatywów pedagogicznych. W języku nauk 
pedagogicznych, jak i w języku praktyki wychowawczej termin impe-
ratyw pedagogiczny pojawia się niezwykle rzadko, a jeśli już znajdujemy 
go w literaturze, to nie zawsze przybliża ona nam jego znaczenie i rolę, 
jaką odgrywa on w procesie wychowania, zwłaszcza we współczesnych 
czasach, gdy powszechnie dostrzega się przejawy lekceważenia i obo-
jętności na zachowania budujące ład wewnętrzny i zewnętrzny w życiu 
indywidualnym i społecznym.

Imperatyw pedagogiczny to zrozumiale określony/wyartykułowany 
przekaz wychowujących, który komunikuje wychowankom o koniecz-
ności ich zachowań i postępowania, zgodnych ze społecznie akceptowa-
nymi i respektowanymi normami oraz oczekiwaniami. Przekaz impe-
ratywu pedagogicznego dokonuje się na drodze werbalnej oraz poprzez 
samą postawę wychowującego w konkretnych sytuacjach wychowaw-
czych. Rodzice i nauczyciele wyjaśniają i uzasadniają potrzebę takich, 
a nie innych zachowań bądź postępowania dziecka/ucznia, informują 
go o oczekiwaniach w tym zakresie i wskazują jego znaczenie w kształ-
towaniu relacji do samego siebie, jak i względem innych osób. 

Imperatyw pedagogiczny, mimo swej nazwy, nie może być kojarzony 
ani przez wychowujących, ani przez wychowywanych z przymusem51. 
Przymus uwłacza ich godności osobowej rozumianej jako niezniszczal-
na, immanentna właściwość wrodzona, świadcząca o człowieku jako 
wartości autotelicznej, przysługującej każdemu człowiekowi. Przymus 
narusza indywidualne poczucie wychowanka o byciu kimś ważnym, 
uprawnionym do wolności i korzystania z praw jemu przysługujących52. 
Imperatyw wychowawczy stoi w całkowitej sprzeczności do przymusu 
będącego fenomenem samym w sobie negatywnym, którego następ-
stwem w przypadku wychowywanych jest rodzące się w nich poczucie 
niezadowolenia, brak przekonania co do jego słuszności, rodzący się 
w nich bunt, a także wyzwalającym w nich reakcje „obronne”.

Tymczasem imperatyw pedagogiczny nie ma zmuszać do czegoś, czy 
czegokolwiek, a jedynie wyzwalać wewnętrzną dyspozycyjność wycho-

51 Termin imperatyw kategoryczny wprowadził do języka filozofii i etyki I. Kant, 
który w rozprawce O pedagogice (1803) sprzeciwiał się karom fizycznym.

52 Por.: A.M. de Tchorzewski, Metafizyka i doświadczanie godności, w: Godność 
jako wartość i problem edukacyjny, red. I. Jazukiewicz, A.M. de Tchorzewski, Szczecin 
2016, s. 19-34.
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wanka53. Dyspozycyjność wychowanka jest odpowiedzią na oczekiwa-
nia wychowujących wobec takich zachowań i postępowania, które są 
powszechnie akceptowane i uznawane jako normy obowiązujące w róż-
nych kontekstach i przestrzeniach rzeczywistości społecznej. Oto przy-
kłady imperatywów pedagogicznych:

Ryc. 14. Imperatywy pedagogiczne

imperatyw  
pedagogiczny

posłuszeństwo

prawdomówność

dyscyplina

karność

odpowiedzialność

sumienność

Źródło: opracowanie własne. 

Wymienione w diagramie nazwy imperatywów pedagogicznych 
mają znamiona synonimów, chociaż w gruncie rzeczy nie są i nie muszą 
nimi być. Każdemu można przypisać jednostkową treść i w ten sposób 
ukazać zachodzące pomiędzy nimi różnice. 

Posłuszeństwo jako imperatyw pedagogiczny ma skłaniać wycho-
wywanego do ustępliwości względem innych, kiedy ta dla jego dobra 

53 Por.: S. Owen, Education affairs, Boston 1989, s. 177.
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okazuje się konieczna. Warunkiem zaistnienia zachowań wychowanka 
mających znamiona tego imperatywu jest jego osobiste przekonanie 
o zasadności takiej postawy. Posłuszeństwo wprowadza w życie wycho-
wanka ład, z którego roli i znaczenia zdaje on sobie w pełni sprawę, wie-
dząc, że służy on jego bezpieczeństwu, rozwojowi społecznemu i mo-
ralnemu. Posłuszeństwo jest wyrazem uznania przez wychowanka dla 
oczekiwań wychowującego. Posłuszeństwo odnosić należy zawsze do 
kogoś lub wobec kogoś, czyli wychowujących. Kieruje ono wychowan-
ka ku zasadnej ustępliwości. Ustępliwość przygotowuje wychowanka 
w dorosłości do bycia posłusznym nakazom sumienia oraz respektowa-
nia prawa obowiązującego we wspólnocie, do której przynależy.

Prawdomówność należy do imperatywów pedagogicznych, któ-
ry z jednej strony obliguje wychowujących do posługiwania się prawdą 
w dialogu z wychowywanym, zaś z drugiej – oczekuje od niego takiej 
samej postawy w relacji z wychowującym. Jest fundamentem wzajemnej 
ufności między podmiotami procesu wychowania. Prawdomówność jest 
zaprzeczeniem, negacją kłamstwa, które pozornie ułatwia niekiedy życie, 
eliminuje surowość w kontaktach interpersonalnych dzięki umiejętnemu 
fałszowaniu własnych poglądów i zachowań oraz wypaczaniu ich inter-
pretacji. Kłamstwo może chronić przed konsekwencjami. Prawdomów-
ność ma nadzwyczajne znaczenie w zachowaniu wierności wobec rzeczy-
wistości wychowawczej. Kierowanie się prawdomównością jako impera-
tywem pedagogicznym jest środkiem niepozwalającym przekształcać się 
procesowi wychowawczemu w proces pseudowychowawczy, w którym 
dominuje fikcja w zakresie wyznaczania celów i realizacji zadań pedago-
gicznych. Prawdomówność wreszcie sprzyja przeciwdziałaniu domagania 
się przez wychowanków prawa do wolności bez ograniczeń. 

dyscyplina jest tym imperatywem pedagogicznym, do którego od-
wołują się wychowujący wówczas, kiedy zachodzi konieczność przywo-
łania wychowanka do zachowań zgodnych ze znanymi mu normami 
współżycia społecznego. Dyscyplina ma chronić wychowanka przed 
zagrożeniami, których może być sam sprawcą i ofiarą. Nie chodzi tu 
o pouczanie czy umoralnianie ani o karanie wychowanków, lecz o ja-
sne i zrozumiałe napiętnowanie ich zachowań nagannych i ukazywa-
nie, a nawet ponoszenie konsekwencji, jakie wynikają z zachowań nie-
adekwatnych do oczekiwań wychowujących. Dyscyplina jako impera-
tyw pedagogiczny ma wdrażać wychowanka w podporządkowanie się 
normom regulującym stosunki wewnątrz zbiorowości, organizacji czy 
grupy społecznej. Dyscyplina w rodzinie odnosi się do przestrzegania 
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w niej ładu i utrzymania porządku przez wszystkich jej członków, któ-
ry zostaje ustalony przez rodziców. Szkolną dyscyplinę wyznacza się 
przez regulamin uczniowski, do przestrzegania którego są zobligowani 
uczniowie, a jego egzekutorami są nauczyciele i wychowawcy, rady pe-
dagogiczne i rady rodziców oraz dyrekcje szkoły. W organizacjach dzie-
cięcych i młodzieżowych jej zasady opisane są w statutach określających 
prawa i obowiązki jej członków. Hierarchiczny układ tych organizacji 
umożliwia dyscyplinowanie wszystkich względem siebie. Dzięki niej 
upowszechniane i wdrażane są zasady postępowania regulujące stosunki 
wewnętrzne takich zbiorowości. 

Karność	 to imperatyw pedagogiczny, który wiąże się z wdrażaniem 
wychowanka do samodyscypliny poprzez samokontrolę i samoocenę 
włas nego postępowania. Imperatyw ten wymaga od wychowanka orien-
tacji w zakresie obowiązujących w społeczeństwie najważniejszych norm 
moralno-etycznych, ich zrozumienia i niczym niewymuszonej gotowo-
ści do kierowania się nimi w życiu. Karność jest postawą konsekwentne-
go zachowania się wychowanków w każdej sytuacji, któremu towarzy-
szy przeświadczenie o doniosłości, znaczeniu i roli tych norm w procesie 
doskonalenia własnego rozwoju i doskonalenia swojej osobowości. „Kto 
strzeże karności, ten idzie ku życiu, kto gardzi upomnieniem – ku zatra-
cie” (Prz 10,17). Karności nie należy utożsamiać z rygorem, „ślepym pod-
porządkowaniem się” wychowanka, lecz ze świadomym przewidywaniem 
przez niego sankcji, jakie mogą mieć miejsce w przypadku uporczywego 
łamania zasad, przepisów i obowiązujących norm postępowania. 

Odpowiedzialność jako imperatyw pedagogiczny może być ro-
zumiana jako gotowość wychowanka do ponoszenia konsekwencji za 
czyny, zachowania, postępowanie własne, jak i w stosunku do innych 
osób, ale także wobec różnych istot (zwierząt, roślin) oraz przedmiotów. 
Odpowiedzialność realizuje się zawsze na podłożu określonych warto-
ści, stosunku do nich, naruszania ich lub urzeczywistniania54. Kształtuje 
ona także ważne cechy osobowościowe, jak: umiejętność podejmowa-
nia decyzji i kierowania swoim postępowaniem jako jego sprawca, sa-
modzielne rozstrzyganie w zakresie ważnych decyzji życiowych i inne. 
Imperatyw ten ma na celu kształtować w wychowanku poczucie odpo-
wiedzialności za siebie przed osobami odpowiadającymi za jego wycho-
wanie i rozwój, ma on także kierować wychowanka ku postawie brania 
odpowiedzialności za siebie, ukazywać konsekwencje uchylania się od 

54 Por.: M. Michalik, Istota odpowiedzialności, w: Odpowiedzialność jako wartość 
i problem edukacyjny, red. A.M. de Tchorzewski, Bydgoszcz 1998, s. 19-44.
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odpowiedzialności, zrzucania jej na innych oraz obarczania nią innych 
osób. Wychowanek winien zdawać sobie sprawę z tego, że odpowie-
dzialność zawsze dotyczy tego, że jest się za coś i przed kimś odpowie-
dzialnym, zaś najważniejsze jest to, aby być odpowiedzialnym przed 
samym sobą, co powoduje osobiste ponoszenie odpowiedzialności55.

Sumienność jest imperatywem pedagogicznym, który ma kierować 
wychowanka ku zdolnościom oceny własnych działań, zachowań i po-
stępowania przez odwoływanie się do etycznych pojęć dobra i zła oraz 
aprobowanej hierarchii wartości56. Sumienność wychowanka wyraża-
ją jego cechy, jak: pracowitość, rzetelność, obowiązkowość, punktual-
ność, porządek itp. Sumienność należy postrzegać jako element procesu 
kształtowania sumienia wychowanka. Sumienie zaś jest sądem rozumu 
człowieka o własnym postępowaniu. Sumienność, będąca zdolnością 
pozwalającą ocenić własne postępowanie jako zgodne z przyjętymi nor-
mami moralnymi, czyni wychowanka uczciwym, rzetelnym, prawdo-
mównym człowiekiem, którego wiarygodność staje się jego trwałą ce-
chą, nazywaną prawością.

Imperatywy pedagogiczne nie mogą w żaden sposób naruszać wol-
ności i praw wychowanków. Wiele z nich zostało opisanych przez pe-
dagogów minionych, jak i współczesnych czasów57. Prawa te – o czym 
była mowa wcześniej – znajdują również swoje odzwierciedlenie w róż-
nych dokumentach międzynarodowych. Wśród nich do trzech najważ-
niejszych zaliczyłbym: 
• prawo wychowanka do szacunku;
• prawo wychowanka do dialogu z dorosłymi;
• prawo wychowanka do błądzenia i radosnego dążenia do poprawy.

Żadne z tych praw nie musi wykluczać odwoływania się do impera-
tywów wychowania. Mogą one służyć lepszemu zrozumieniu własnych 
praw wychowanka oraz zdania sobie w pełni sprawy z tego, że oprócz 
nich ciążą na nim także – stosownie do wieku i poziomu rozwoju – 
obowiązki i powinności. Imperatyw pedagogiczny w autentycznym 
procesie wychowania, w którym wychowywani i wychowujący stanowią 

55 Por.: R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1972; A.M. de Tchorzewski, 
Wielopłaszczyznowa odpowiedzialność nauczyciela, w: Odpowiedzialność jako wartość..., 
dz. cyt., s. 89-100.

56 Por.: A.E. Gała, Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności, Lublin 
1992, s. 25.

57 Por.: A. Tchorzewski (red.), Życie i twórczość Janusza Korczaka jako temat filozo-
ficzno-pedagogicznej refleksji, Bydgoszcz 1979, s. 8.
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jego podmioty, może spełniać funkcje hamowania i równowagi w do-
chodzeniu do indywidualnej dojrzałości. 

Każdy konkretny imperatyw pedagogiczny należy uznać za swoisty 
środek kształtujący sprawności wychowanka w zakresie zasadniczych 
wymiarów/obszarów jego wielostronnego rozwoju. Idzie tu zarówno 
o sprawności fizyczne, psychiczne, intelektualne, jak i moralne. To wła-
śnie one stanowią szczególnie ważne przestrzenie procesu wychowania58. 

Poniższa rycina przedstawia relacje, jakie zachodzą pomiędzy poszcze-
gólnymi imperatywami pedagogicznymi a sprawnościami wychowanka.

Ryc. 15. Wpływ imperatywów pedagogicznych na sprawności wychowanka

Źródło: opracowanie własne. 

58 Wymienione sprawności zostały opisane w rozdz. VI.
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Kształtowanie wymienionych sprawności jest procesem zintegrowa-
nym, chociaż wewnętrznie złożonym. Na każdym etapie życia, w każdej 
fazie rozwojowej wychowanka poszczególne imperatywy mogą odgry-
wać – jako środki pedagogiczne – większą lub mniejszą rolę. W zależ-
ności od konkretnych sytuacji wychowawczych mogą być bardziej lub 
mniej uwyraźniane i zdynamizowane. Idzie jednak o to, aby za ich po-
mocą dochodzić do określonych rezultatów. 

Imperatyw pedagogiczny jako norma wychowania ma w intencjo-
nalnym procesie wychowania wspomagać wychowanka w rozwoju 
i osiąganiu dojrzałości do rozwiązywania jednostkowych i osobistych 
zadań oraz problemów życiowych. Ma służyć interakcjom międzyludz-
kim ukierunkowanym na człowieka aktywnego, poszukującego w życiu 
sensu, ma kształtować jego sprawności, które stanowią fundament po-
staw i cnót będących przymiotami człowieka. Imperatywy pedagogicz-
ne przyczyniają się do nabywania przez wychowanka takich cnót, jak na 
przykład: roztropność, odwaga, wytrwałość, cierpliwość, pracowitość, 
które przyczyniają się do jego rozumnego działania i życia wartościo-
wego59. Należy zdać sobie sprawę, że są one w coraz większym stopniu 
wypierane czy zastępowane przez inny świat wartości, tj. pieniądz, pracę 
i władzę. Powoduje to coraz szybsze poszerzanie się przepaści pomiędzy 
troską o jakość życia wychowanka a tym, co oferuje mu świat wirtualny, 
nierzeczywisty. 

Ważne jest zatem, aby w procesie wychowania dostrzegać znaczenie 
i rolę imperatywów pedagogicznych, dzięki którym:
1. potwierdza się ważność moralnych, intelektualnych, etycznych 

i duchowych wymiarów rozwoju wychowanka;
2. odchodzi się od instrumentalnej wizji wychowania, na rzecz wizji 

humanistycznej, która ma służyć człowiekowi poprzez poszukiwa-
nie i zrozumienie sensu jego osobistego i społecznego życia; 

3. umożliwia się wychowankowi poznawanie siebie samego oraz in-
nych bez potrzeby empirycznego doświadczania (zasada immanen-
cji i transcendencji);

4. działania wychowawcze zmierzają w kierunku reintegracji systemu 
wartości i ich hierarchizacji.

Rolą imperatywów pedagogicznych w każdej strategii wychowaw-

59 Por.: A.M. de Tchorzewski, Cnota, wartości i sprawności moralne kategoriami ję-
zyka nauk pedagogicznych, w: Sprawności moralne a wartości, red. I. Jazukiewicz, E. Ro-
jewska, Szczecin 2017, s. 13-33.
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czej winno być zawsze hamowanie tego, na co nie ma zgody i przy-
zwolenia, oraz zmierzanie do osiągania stanu równowagi w złożonym 
procesie rozwoju każdego wychowanka.

Przedstawione rozważania prowadzą do następujących konkluzji:
1. Imperatyw pedagogiczny służyć ma całościowemu rozwojowi 

wychowanka. 
2. Świadome odwoływanie się do niego ma zapobiegać rodzącej się 

przepaści pomiędzy troską o różne, ale ważne sprawności wycho-
wanka a współczesnym światem społecznym, który cechuje chaos 
aksjonormatywny.

3. Imperatyw pedagogiczny nie służy wąskiej i instrumentalnej wi-
zji wychowania. Nie zagraża on w żadnym razie potencjałowi, 
jaki tkwi w wychowanku, nie ogranicza go w rozwoju i w żad-
nym przypadku nie może przyczyniać się do ubezwłasnowolnienia 
wychowanka. 

4. Właściwie rozumiany, imperatyw pedagogiczny jest środkiem dzia-
łania komunikacyjnego w relacji wychowujący – wychowywany.

5. Dzięki imperatywom pedagogicznym, do których odwołuje się 
wychowawca w formacyjnej strategii wychowawczej, w przeci-
wieństwie do autokratycznej, wychowanek świadomie weryfikuje 
swoje zachowania i postępowanie. Tym samym w sposób bardziej 
samodzielny i dojrzały uczestniczy we własnym życiu osobistym, 
ale także wspólnotowym, lokalnym oraz globalnym. 





Podsumowanie i zakończenie 

Wychowanie, socjalizacja i edukacja są podstawowymi pojęciami 
wchodzącymi w skład siatki pojęciowej języka nauk pedagogicznych. 
Służą one opisowi i wyjaśnianiu zjawisk i procesów należących do coraz 
bardziej skomplikowanej rzeczywistości społecznej, której uczestnikiem 
i współtwórcą jest każdy człowiek. W rzeczywistości tej wychowanie 
jako sui generis byt psychospołeczny jawi się jako proces naturalny oraz 
celowy. 

Wychowanie naturalne, znane od początku istnienia ludzkości, cho-
ciaż nie zawsze w pełni było przez nią uświadomione, polega na sponta-
nicznym uczestnictwie każdej jednostki w niewielkiej wspólnocie i gru-
pie społecznej, w różnych tworzonych przez nie sytuacjach życiowych, 
dzięki którym człowiek nawiązuje kontakty z otaczającą go przyrodą, 
społecznością, najczęściej lokalną, i jej wytworami. Rezultatem tego 
procesu jest wyposażenie człowieka w różnorodne kompetencje, bez 
opanowania których nie mógłby on funkcjonować indywidualnie ani 
zbiorowo. Wychowanie naturalne oparte jest na dwóch zasadniczych 
filarach: na poznawaniu i działaniu człowieka. Cechami konstytutyw-
nymi wychowania naturalnego są doświadczenie oraz bezpośredni kon-
takt z innymi osobami. Nie wymaga ono powoływania profesjonalnych 
instytucji i ludzi przygotowanych do pracy wychowawczej. 

Wychowanie celowe jest procesem świadomie organizowanym przez 
ludzi i powołane przez nich instytucje po to, aby realizować konkretne 
zadania rozwojowe, które w efekcie przyjmują postać wcześniej zakła-
danych rezultatów. Podstawą procesu wychowania celowego jest zawsze 
przyjęta przez określone grupy społeczne jakaś doktryna pedagogiczna, 
czyli zespół poglądów opartych na refleksji filozoficzno-światopoglądo-
wej oraz różnorodnej wiedzy naukowej, w oparciu o które konstruuje 
się teorie opisujące i wyjaśniające obszary rzeczywistości społecznej od-
noszące się do wychowania, edukacji i socjalizacji. 
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Nauki pedagogiczne, w tym teoria wychowania, kierując się filozofią 
wychowania, stają przed poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, czym 
w gruncie rzeczy tak naprawdę jest wychowanie i co jest jego istotą. 
Pytanie to należy do typu pytań określanych jako „pytania graniczne”. 
Oto one:
1. Dlaczego coś raczej jest, niż nie jest? 
2. A jeśli już jest, to – jakie jest to, co jest? 
3. A skoro coś może nie być, to dlaczego jednak bywa? 

Kierując się ustaleniami odnoszącymi się do właściwości wychowa-
nia naturalnego i wychowania celowego, pytamy oto:

Ad. 1. Dlaczego wychowanie raczej jest, niż nie jest? Jest ono od po-
czątku dziejów człowieka i trudno wskazać jednoznacznie moment, 
w którym ono zaistniało; wychowanie w historii ludzkości, w różnych 
epokach zmieniało treści i zakres oraz odwoływało się do różnych form;

Ad. 2. A jeśli wychowanie jest bytem realnym, to jakie ono jest? Stwier-
dzając istnienie wychowania, przypisujemy mu dwie właściwości: moż-
na je ująć jako byt naturalny oraz jako byt celowy; te dwa odmienne 
byty wychowania nie muszą być przeciwstawne i mogą występować sa-
moistnie w małych grupach społecznych (np.: w czasach hordy i wspól-
noty pierwotnej) lub mogą także być kompatybilne względem siebie, 
zwłaszcza wówczas, gdy wychowaniem obejmuje się większe zbiorowo-
ści (np.: wychowanie szkolne, wojskowe czy zawodowe już od starożyt-
ności przez wszystkie późniejsze epoki); 

Ad. 3. A skoro może nie być wychowania, to dlaczego jednak jest? Pró-
by negowania istnienia i sensu wychowania, krytyka celów i progra-
mów wychowawczych (porównaj nowożytne postulaty ruchów peda-
gogicznych nazwanych Nowym Wychowaniem oraz współczesne nurty 
antypedagogiczne) nie unicestwiają wychowania, a jedynie prowadzą 
do jego niezbędnych modyfikacji w poglądach na wychowanie oraz 
w działalności pedagogicznej lub ponoszą, niekiedy po dłuższym czasie, 
częściową lub całkowitą porażkę. 

W zakończeniu tej książki przywołaliśmy trzy ważne dla teorii wy-
chowania pytania mające – jak wspomniano – charakter graniczny. Da-
liśmy przykład możliwych, chociaż zapewne niepełnych odpowiedzi na 
nie. W ten sposób zachęcamy do poszukiwania dalszych możliwych do 
przyjęcia odpowiedzi. 

Zadaniem tej książki jest wprowadzenie studentów w złożoną – wy-
dawałoby się, że dość oczywistą – problematykę zagadnień dotyczą-
cych wychowania, które z reguły pojmuje się jako czynność człowieka, 
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jako proces społeczny oraz jako ich rezultat. Książka ta ma być pomocna 
w przybliżeniu i zrozumieniu różnych zawiłości związanych z wychowa-
niem człowieka, jak i aksjonormatywnych norm procesów wychowania. 
O złożoności tych zagadnień świadczyć mogą poszukiwania odpowiedzi 
na pytania zamieszczone w dwóch ostatnich rozdziałach tej książki. Po-
szukiwanie pełniejszych odpowiedzi na nie wymaga bardziej pogłębio-
nych studiów opartych na odpowiednio dobranej literaturze, jak i w tre-
ściach innych subdyscyplin nauk pedagogicznych oraz na osobistej reflek-
sji. Można uczynić jej przedmiotem na przykład słowa św. Jana Pawła II: 

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz 
bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; 
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej 
być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko 
z drugim, ale i dla drugiego. 

Każda refleksja, także filozoficzna, dotycząca wychowania prowadzi 
do jego ujęcia w wymiary teoretyczne. Jej źródłem jest zawsze myśl wy-
tworzona w przeszłości i potrzeby bieżącego życia konkretnego czło-
wieka oraz jego środowiska naturalnego i społecznego. Podejmowane 
w tej książce zagadnienia wprowadzały bardzo syntetycznie w każde 
z nich. I to one mogą stanowić inspirację do konfrontacji z bieżącymi 
doświadczeniami każdego, kto przygotowuje się do trudnej pracy peda-
gogicznej. Pamiętajmy, że współczesne procesy wychowania mogą być 
i niestety bywają nieprzewidywalne, dlatego każdego pedagoga musi 
cechować entuzjazm w zderzeniu z nimi, ale także pewien sceptycyzm. 
Fascynacja niekoniecznie pozwala odkrywać ich sens, czy bezsens. Stąd 
uporządkowana i zrozumiała wiedza teoretyczna o wychowaniu poma-
ga je zrozumieć, odkrywać ich istotę i rolę w życiu człowieka. Mając 
świadomość, że nie da się skonstruować jednej oryginalnej, uniwer-
salnej i niepowtarzalnej pedagogiki, że ta, którą poznajemy, składa się 
z wielu subdyscyplin, a nawet subpedagogik, podejmuje się wysiłek na 
rzecz budowania podstawowego zbioru twierdzeń najczęściej funkcjo-
nującego w myśleniu o wychowaniu jako bycie, procesie, a także czyn-
nościach i rezultatach. I temu właśnie ma służyć ta książka, jako pewien 
przyczynek do pogłębionej nad nim refleksji. Jest rzeczą oczywistą, że 
wychowanie nie jest jedynym czynnikiem formacyjnym człowieka. Jego 
formacja zależy od zadatków wrodzonych i warunków środowiskowych, 
w jakich żyje i się rozwija, ale także od potencjału i możliwości stwarza-
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nia siebie. Winniśmy zdać sobie sprawę z tego, że teoretyczna wiedza 
o wychowaniu spełnia dwie zasadnicze funkcje: eksplikacyjną (opisu-
je, poznaje i ocenia fragmenty, jak i całość rzeczywistości wychowaw-
czej) oraz prakseologiczną (formułuje dyrektywy sprawnego i skutecz-
nego działania wychowawczego). Nie znaczy to, że wiedza teoretyczna 
o wychowaniu ingeruje w sposób jednoznaczny w rzeczywistość peda-
gogiczną, a rzeczywistość ta nie uwzględnia uogólnień, jakie formułuje 
teoria. Obie te przestrzenie mają względem siebie zadania wzajemnie 
doskonalące. 

Dodajmy na koniec, że wychowanie to jedna z najpoważniejszych 
i najtrudniejszych powinności człowieka, który w całej rozciągłości po-
nosi za nie odpowiedzialność. 
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Zagadnienia do dyskusji i pytania problemowe 

Poniżej znajdują się zestawy zagadnień do dyskusji wraz z pytania-
mi problemowymi. Zostały one przyporządkowane do poszczególnych 
rozdziałów tej książki. Uważna ich lektura pozwoli studentom samo-
dzielnie odnieść się do zawartych w nich treści. Zagadnienia i problemy 
mogą stanowić punkt wyjścia do dyskusji w ramach ćwiczeń i konwer-
satoriów. Mają one również na celu zachęcić studentów do skorzystania 
z literatury (patrz bibliografia), której poznanie pozwoli dogłębniej zro-
zumieć poszczególne sekwencje tej książki. Poszczególne zestawy zagad-
nień i problemów nie mają charakteru wyczerpującego. Można zatem 
przyjąć, że stanowią one jedynie pewien punkt wyjścia do konstruowa-
nia kolejnych zagadnień i formułowania bardziej pogłębionych proble-
mów oraz poszukiwania na nie odpowiedzi. 

rozdział I

1. Podejmij próbę określenia roli różnych dziedzin i dyscyplin nauko-
wych w rozwoju nauk pedagogicznych. Które z nich mają charak-
ter fundamentalnych, a które można uznać za nauki współdziałają-
ce i wspomagające pedagogikę? 

2. Na czym polega klasyfikacja nauk pedagogicznych, a na czym pró-
ba ich systematyzacji lub wyodrębnianie wewnętrznej struktury? 
Przedstaw własną koncepcję porządkowania wiedzy o wychowaniu.

3. Sformułuj szczegółowe zagadnienia, które można przypisać filo-
zofii wychowania, aksjologii pedagogicznej oraz deontologii peda-
gogicznej. Jakie mają one znaczenie w poznawaniu rzeczywistości 
wychowawczej? 

4. Jakie warunki muszą być spełnione, aby szczegółowe zagadnienia 
dotyczące problematyki wychowawczej mogły zaistnieć jako sub-
dyscypliny nauk pedagogicznych? 
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5. Wykaż podobieństwa i różnice między herbartowską wizją pe-
dagogiki a współczesnymi naukami pedagogicznymi. Dlaczego 
J.F. Herbarta uznaje się za twórcę pierwszego naukowego systemu 
pedagogiki? 

6. Jaką rolę pełni teoria wychowania rozumiana jako subdyscyplina 
naukowa w strukturze nauk pedagogicznych? Przeprowadź analizę 
relacji zachodzących pomiędzy nimi. 

rozdział II

1. Wykaż różnice i podobieństwa treściowo-zakresowe w definiowa-
niu pojęcia wychowanie w świetle koncepcji behawiorystycznej, hu-
manistycznej i psychospołecznej. 

2. Czy i jakie znaczenie oraz czemu służy definiowanie pojęcia wycho-
wanie przez pedagogów? 

3. Przeprowadź analizę pojęcia wychowanie rozumianego jako czyn-
ność, proces, rezultat. Posłuż się odpowiednimi przykładami. 

4. Podejmij autorską próbę skonstruowania definicji pojęcia wycho-
wanie w ramach definicji sprawozdawczej, projektującej, regulują-
cej i perswazyjnej. 

5. Omów relacje, jakie zachodzą pomiędzy pojęciami: wychowanie, 
socjalizacja i edukacja. Co je łączy, a co różnicuje? 

6. Dlaczego poza naukami pedagogicznymi wychowanie, socjalizacja 
i edukacja są przedmiotem poznania innych nauk? Uzasadnij swoje 
stanowisko w tym względzie. 

7. Czym jest ogólna teoria wychowania i czemu służy, a czym są szcze-
gółowe teorie wychowania (o średnim zasięgu i empiryczne) oraz 
jakie mają one zastosowanie w praktyce pedagogicznej? 

rozdział III

1. Czym różnią się znaczeniowo od siebie: ideał wychowania, modele 
wychowania, wzorce wychowania oraz wzory wychowania?

2. Skonstruuj wizję ideału wychowania i wskaż jego zasadnicze źró-
dła. Uzasadnij potrzebę jego zaistnienia w świadomości pedago-
gicznej tych, którzy odpowiadają za jakość procesu wychowania.
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3. Wyprowadź z konstruowanego przez siebie ideału wychowa-
nia modele wychowania i wskaż ich przydatność dla praktyki 
pedagogicznej.

4. Ukaż różnice pomiędzy wzorcami wychowania a wzorami osobo-
wymi (wychowawczymi). Opisz źródło i drogę ich powstawania.

5. Co nazywamy celem wychowania, dlaczego je formułujemy i ja-
kie mają znaczenie dla procesu wspomagania wychowanka w jego 
rozwoju? 

6. Co należy rozumieć przez taksonomię, a co przez operacjonalizację 
celów wychowania. Omów ich typy i rodzaje. 

7. Jaką funkcję pełnią cele wychowania w procesach pedagogicznych? 
Czy można wychowywać bez świadomości celu wychowania? 

8. Dokonaj rozróżnienia treści wychowania od zadań wychowania.

rozdział IV

1. Dlaczego technologia wychowania odwołuje się i buduje swoje za-
łożenia na psychologii, socjologii oraz prakseologii? 

2. Jakie warunki muszą być spełnione, aby proces wychowania prze-
biegał sprawnie i skutecznie? Co oznaczają określenia: sprawność 
i skuteczność w wychowaniu? 

3. Na jakie pytania muszą sobie samemu odpowiedzieć podmioty 
uczestniczące w procesie wychowania (podmiot wychowujący – 
kto nim jest, podmiot wychowywany – kto nim jest), aby mo-
gły racjonalnie określić w nim swoje miejsce i rolę jaką mają do 
spełnienia? 

4. Wskaż różnice treściowo-zakresowe, jakie zachodzą pomiędzy za-
sadami, formami, metodami i środkami wychowania.

5. Wyjaśnij, na czym polega różnica pomiędzy bezpośrednimi (au-
tonomicznymi) a pośrednimi (polidyspresyjnymi) metodami 
wychowania. 

6. Omów właściwości i ukaż specyfikę nagradzania i karania 
wychowawczego.

7. Zdefiniuj metody transfiguracyjne i uzasadnij, w jakich okoliczno-
ściach wychowawca odwołuje się do nich. 
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rozdział V

1. Wiedza, mądrość, erudycja i dociekliwość poznawcza stanowią 
cele wychowania umysłowego. Co należy rozumieć przez te czte-
ry wymienione pojęcia? Jakimi drogami wychowawca może sku-
tecznie prowadzić wychowanka, aby stały się one elementami jego 
osobowości?

2. Opisz rolę przynajmniej jednego z podmiotów wychowujących 
(rodziny, szkoły, Kościoła, mass mediów i grup rówieśniczych) 
w wychowaniu moralnym dzieci i młodzieży. 

3. Wskaż zależności i różnice pomiędzy wychowaniem estetycznym 
a wychowaniem przez sztukę.

4. W jakim stopniu różne formy kultury fizycznej, do której należą 
sport (amatorski, wyczynowy), turystyka (jej różne rodzaje), rekreacja 
i rehabilitacja fizyczna, uwzględniają cele wychowania zdrowotnego? 

5. Zapoznaj się z powszechnie obowiązującymi w sporcie zasadami 
fair pley i wskaż źródło ich pochodzenia.

6. Opisz relacje zachodzące pomiędzy wspólnotą, jaką jest rodzina, 
szkoła oraz grupy rówieśnicze, i poddaj analizie czynniki, które 
przyczyniają się do ich wzmacniania lub powodującą ich osłabianie. 

7. Omów podobieństwa i różnice, jakie dostrzegamy w procesie wy-
chowania obywatelskiego i wychowania do demokracji. Na ich tle 
scharakteryzuj założenia dotyczące wychowania patriotycznego.

8. Jaki wpływ na wychowanie mają różnorodne kryzysy, jakich do-
świadcza współczesna ludzkość. Transformacja, integracja i globa-
lizacja należą do ważnych procesów zmieniających życie ludzkości. 
Jakie mają one odzwierciedlenie w procesach wychowania i czym 
skutkują na rozwój człowieka? 

rozdział VI

1. Wyjaśnij pojęcia samowychowanie, samokształcenie i samouctwo. Ja-
kie mają one cechy wspólne, a co je dzieli? 

2. Jaką rolę w procesie samowychowania człowieka odgrywają rodzice 
i rodzeństwo (rodzina), nauczyciele, wychowawcy, katecheci (szko-
ła), duszpasterze i liderzy świeccy w parafiach (Kościół), instrukto-
rzy, moderatorzy, opiekunowie (w różnych instytucjach i organiza-
cjach), koleżanki, koledzy, przyjaciele (grupy rówieśnicze)?
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3. Przeprowadź analizę procesu przechodzenia od poziomu własnej 
aktywności, poprzez pracę samowychowawczą do formacji osobo-
wościowej jednostki. 

4. Opracuj projekt osobistego procesu samowychowawczego. 
5. Co sprzyja, a co zagraża procesowi samowychowawczemu? Jak od-

nieść się do porażek, na jakie w nim napotyka wychowanek, a jak 
wzmacniać wszystko to, co jest jego osiągnięciem? 

6. Wymień i poddaj analizie możliwe zależności, jakie zachodzą lub 
mogą zachodzić pomiędzy aktywnością samowychowawczą a inny-
mi obszarami aktywności wychowanka. 

7. Jaki wpływ proces samowychowania ma na poczucie podmiotowo-
ści wychowanka? 

rozdział VII

1. Co rozumiemy przez „błąd w sztuce medycznej”, a co przez „błąd 
w sztuce wychowania”? Jakie rozbieżności zachodzą pomiędzy 
tymi rodzajami błędów? W jaki sposób rodzic – nauczyciel – wy-
chowawca może zminimalizować ryzyko popełniania błędów 
wychowawczych?

2. Wymień i scharakteryzuj skutki i następstwa błędów wychowaw-
czych popełnianych przez rodziców i pedagogów.

3. Co rozumie się przez pojęcie pseudowychowanie? Wymień typy/ro-
dzaje pseudowychowania i zilustruj je przykładami. 

4. Czym różnią się błędy wychowawcze od dewiacji wychowawczych? 
Jakie sytuacje lub okoliczności sprzyjają nieszkodliwym, a jakie 
szkodliwym dewiacjom wychowawczym? 

5. Jakie należy stosować działania pedagogiczne, aby zapobiegać lub 
eliminować zjawiska określane mianem dewiacji wychowawczych? 

6. Na jakiej podstawie możemy orzekać o tym, że proces wycho-
wania przyjmuje charakter dewiacyjny i co go różni od zjawisk 
patologicznych? 

rozdział VIII

1. Scharakteryzuj rygorystyczne i liberalne podejścia do wychowania.
2. Uzasadnij tezę: wolność jest wartością znaczącą w procesie 

wychowania.
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3. Skonstruuj własny projekt pedagogicznych „wolności od...” i „wol-
ności do...”.

4. Uszereguj rangowo prawa dziecka według przyjętych przez ciebie 
kryteriów.

5. W jakich zakresach egzystencjalne, publiczne i konsolidacyjne pra-
wa dziecka wzajemnie się dopełniają, a w jakich wykluczają? 

6. Wybierz dowolną cechę wychowawczej strategii autokratycznej 
oraz strategii formacyjnej i opisz jej treść oraz zakres.

7. Ustosunkuj się do jednego z opisanych imperatywów peda-
gogicznych poprzez ukazanie jego zaprzeczenia i następstw 
wychowawczych.


