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Instytut Studiów Interdyscyplinarnych w Brnie przy wspó pracy z Wydzia em 
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu l skiego w Katowicach wraz z jej Katedr  Pedagogiki 
Spo ecznej oraz z Katedr  Pedagogiki Wydzia u Filozoficznego Uniwersytetu Kome skiego 
w Bratys awie zorganizowa  pierwsz  konferencj  mi dzynarodow  p.t. Pedagogika spo eczna 
w Europie rodkowej, stan obecny i  perspektywy. 
 

Konferencja postawi a przed sob  wymagaj ce zadanie, mianowicie ustalenie, jak  drog  udaj  si  
teoria, praktyka oraz badania naukowe w zakresie pedagogiki spo ecznej w Rzeczpospolitej Polskiej, 
Republice S owackiej i Republice Czeskiej. Drugim, niemniej wa nym celem by  akcent towarzyski 
Konferencji. Chodzi o o umo liwienie spotkania najbardziej znacz cych osobisto ci w dziedzinie 
pedagogiki spo ecznej w naszych krajach i równocze nie o wsparcie  komunikacji mi dzynarodowej 
w kwestiach spo ecznych i wychowawczych.  
 

W Konferencji wzi li udzia  pedagogowie akademiccy dyscypliny naukowej „pedagogika spo eczna”, 
b d cej przedmiotem nauczania w uczelniach wy szych i specjalizacji, teoretycy i praktycy 
z poszczególnych resortów, w których pedagogika spo eczna posiada status dyscypliny praktycznej. 
 

W wydawnictwie pomieszczone zosta y prace autorów, zaprezentowane podczas Konferencji, jak te  
referaty, które ze wzgl du na ograniczon  ilo  czasu nie mog y zosta  wyg oszone. Przyczynki 
zosta y opublikowane w kolejno ci alfabetycznej, mimo to uwa ny Czytelnik odró ni p aszczyzn  
teorii, empirii oraz praktyki. Uwaga autorów skupi a si  na dziedzinie refleksji teoretycznych, 
wzajemnych relacji pomi dzy dyscyplinami: pedagogika spo eczna, prawo, pedagogika specjalna, 
socjologia wychowania, praca spo eczna, andragogika socjalna. 
 

Pedagogika spo eczna, wychodz ca z polityki spo ecznej pojedynczych krajów, odzwierciedla 
oczywi cie ró nice wynikaj ce z odr bnego ich rozwoju, które w znacznym stopniu wywieraj  dalej 
wp yw na stan obecny i perspektywy rozwoju.  Wynika to z tre ci przyczynków. Przyk adowo 30 prac 
autorów polskich prezentuje d u sze do wiadczenia historyczne, ani eli temu jest w przypadku 
pedagogiki spo ecznej s owackiej i czeskiej. W wydawnictwie prezentowane s  g ównie trzy z wielu 
szkó  pedagogiki spo ecznej w  Polsce: Pozna ska, Bydgoska oraz szko a pedagogiki spo ecznej Górnego 

l sku. Inne referaty zajmuj  si  teori  aksjologiczn , metateori  i badaniami jako ciowymi. 
W praktyce polska pedagogika spo eczna interesuje si  problematyk  rodziny, zdrowia i przede 
wszystkim szko y: jej funkcj , kwesti  zdolnych jednostek, integracj  dzieci, przemoc , ochron  praw 
dziecka itd. Specyficzn  rol  w polskiej pedagogice spo ecznej odgrywa socjologia wychowania.  
Prace socjalnie-pedagogiczne rodowodem z Republiki Czeskiej (w sumie jest ich 27) odzwierciedlaj  
stopie  poznania adekwatnie do okresu rozwoju dyscypliny, która - podobnie jak w Republice 
S owackiej - zacz a by  uprawiana w  60. latach XX wieku). 



Kwestie teoretyczne czeskiej pedagogiki spo ecznej, których jest mniejszo , orientowane s  na 
przesz o , obecno  oraz perspektywy pedagogiki spo ecznej, rozpatruj  zawód pedagoga spo ecznego, 
omawiaj  jego kompetencje. Mocno akcentowane s  za  referaty dotycz ce penitencjarnej 
i postpenitencjarnej opieki, reedukacji, ekskluzji spo ecznej, grup marginalizowanych, jak te  prace na 
temat multikulturalizmu, Romów, patologii spo ecznych, socjalnie-prawnej ochrony, seniorów itp.  
 
Przyczynki autorów s owackich (jest ich 21) maj  charakter teoretyczny i empiryczny. Ich orientacja 
idzie w stron  historii, refleksji teoretycznych, wzajemnych relacji z innymi dyscyplinami oraz 
pedagogiki spo ecznej jako kierunku studiów. W referatach empirycznych podkre la si  prewencyjny 
zasi g pedagogiki spo ecznej oraz wykorzystanie pedagoga spo ecznego w rodowisku szkolnym oraz w 
otoczeniu nacechowanym zjawiskami socjalnie-patologicznymi. Cz  prac omawia rodowisko 
szkolne z punktu widzenia jego kultury oraz zaplecze rodzinne. 
 
Konferencja stworzy a podstawy dla budowania wspólnej platformy dla pedagogiki spo ecznej polskiej, 
s owackiej i czeskiej. Chc c podsumowa  odpowied  na pytanie, czym nacechowana jest pedagogika 
spo eczna w  Europie rodkowej, reprezentowana przez trzy nasze kraje, mo na by konstatowa , co 
nast puje: 
- Pedagogika spo eczna w Polsce szczyci si  - ze wzgl du na d u sz  histori  - wi ksz  ilo ci  

obecnie funkcjonuj cych placówek, uprawiaj cych dyscyplin . Istotne jest, e nie ma potrzeby 
uzasadniania wa no ci pedagogiki spo ecznej i szukania jej w a ciwego miejsca w ród innych 
dyscyplin. 

- Pedagogika spo eczna w Republice Czeskiej, reprezentowana przez IMS Brno, akcentuje mocno 
interdyscyplinarne podej cie i w przysz o ci jej orientacja b dzie ukierunkowana w stron  
prakseologii i legislatywy.  

- Pedagogika w Republice  S owackiej posiada krotk  histori , ale mimo to jasn  teoretyczn  – 
paradygmatyczn  orientacj  i instytucjonalizacj  odno nie pedagogiki oraz legislatywy. 

 
Kolejne kroki przy wzajemnej komunikacji mi dzynarodowej mog  we wspomnianych krajach 
prowadzi  do przeprowadzania bada  interdyscyplinarnych, które b d  po yteczne spo ecznie, 
podwy szaj c socjaln  czu o  jak równie  jako  edukacji we wszystkich krajach Europy rodkowej. 
W ten sposób wzajemna komunikacja przyczyni si  do harmonizacji stosunków spo ecznych oraz do 
podwy szenia poziomu kulturalnego narodów. 
 
Brno, grudzie  2009 
 

In . Miroslav BARGEL, CSc.    doc. PhDr. Zlatica BAKOŠOVÁ, PhD. 
dyrektor IMS Brno        fachowy gwarant pedagogiki spo ecznej IMS Brno 
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PIOTR MAZUR 
 
 

EDUKACJA AKSJOLOGICZNA WYZWANIEM DLA WSPÓ CZESNEJ  
PEDAGOGIKI SPO ECZNEJ 

 
 
 

 

Edukacja aksjologiczna wyzwaniem dla wspó czesnej pedagogiki spo ecznej 
Wychowuj c dzieci i m odzie , chcemy zawsze osi gn  jaki  zamierzony cel, który 
przedstawia warto  dla spo ecze stwa czy jednostki. Dlatego te  mo emy powiedzie , e 
nie ma pedagogiki „bezwarto ciowej”. Ka de dzia anie wychowawcze zak ada realizacj  czy 
osi ganie warto ci, inaczej dzia alno  ta nie mia aby sensu1.  
 

Wybitny niemiecki pedagog W. Brezinka stwierdza : „Kto wychowuje, warto ciuje”2. 
Znaczenie warto ci w procesie wychowania mocno podkre la  K. So nicki, który na Zje dzie 
Okr gowym Delegatów TNSW we Lwowie w 1938 roku apelowa : „Przesz o  naszej 
kultury powinna sk ania  do przyj cia ‘pedagogiki zasad’. Jeste my narodem, który przez 
wieki wyrasta  w kulturze aci skiej i wierze chrze cija skiej, a przecie  oba te czynniki 
posiadaj  jako podstawowy charakterystyczny rys: ho d dla zasad”3. Zainteresowanie 
problematyk  warto ci w pracy dydaktycznej i wychowawczej ci gle wzrasta, o czym mog  
wiadczy  liczne prace badawcze na ten temat4. 

 

                                                           
1 Zob. Kot owski, K. Filozofia warto ci a zadania pedagogiki, Wroc aw-Warszawa-Kraków: 1968, s. 33. 
2 Brezinka, W. Metatheorie der Erziehung. Eine Einführung in die Grundlagen der Erziehungswissenschaft, der 

Philosophie der Erziehung und der Praktischen Pädagogik, München: 1978, s. 92.   
3 Cyt. za: Robaczewski, A. O „pedagogik  zasad”, „Nasz Dziennik” z 9-10.09.2000, s. 7. 
4 Zob. Cha as, K. W stron  kultury dawania, Kielce 2001; K. Cha as, Wychowanie ku warto ciom. Elementy teorii 

i praktyki, t. 1, Godno , wolno , odpowiedzialno , tolerancja, Lublin-Kielce 2003; J. Puzynina, J zyk warto ci, 
Warszawa 1992; S. Micha owski, Pedagogia warto ci, Bielsko-Bia a 1993; A. Siemianowski, Cz owiek a wiat 
warto ci, Gaudentinum 1993; M. Sinica, W poszukiwaniu zapomnianych warto ci, Zielona Góra 1995; 
K. Ostrowska, W poszukiwaniu warto ci, cz. 1, Gda sk 1994; K. Ostrowska, W poszukiwaniu warto ci. Z Bibli  
przez ycie, cz. 2, Gda sk 1995; W. Cicho , Warto ci cz owiek wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-
wychowawczej, Kraków 1996; K. Olbrycht, Prawda, dobro i pi kno w wychowaniu cz owieka jako osoby, 
Katowice 2002; S. Kowalczyk, Cz owiek w poszukiwaniu warto ci. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin: 2006.  
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W dobie wspó czesnych dyskusji na temat edukacji i wychowania nale y przywo a  s uszn  
uwag  K. Cha as, e nie ma wychowania bez warto ci. Jej zdaniem „wychowanie bez 
warto ci staje si  pustym dzwonem, który nawet mimo silnego rozko ysania nie wyda 
oczekiwanych d wi ków. Wychowanie musi prowadzi  do g bi cz owiecze stwa, które jest 
tre ci  ycia osoby, jej integralnego rozwoju, który ostatecznie jest wyznaczony przez 
urzeczywistnianie najwy szych warto ci i d enie do Absolutu”5. 
 

Istnieje dzi  ogromne zapotrzebowanie spo eczne na teori  i praktyk  pedagogiczn , 
w której zagadnienie warto ci, sensu ycia i godno ci cz owieka znajdowa oby si  
w centrum uwagi. Wspó czesna my l pedagogiczna winna by  oparta na aksjologicznych 
za o eniach. Zdaniem Z. Fr czek „dostrzega si  wi c dzi  potrzeb  opracowania takiej teorii 
pedagogicznej, która b dzie si  koncentrowa a na warto ci cz owieka, a nie na tre ciach 
kszta cenia”6. 

 

Twórca realistycznie poj tej koncepcji pedagogiki ogólnej J. Gnitecki uwa a, e 
„Realistycznie poj ta pedagogika uniwersalistyczna, oparta na zrównowa eniu 
przeciwstawnych uj , antynomii i kontrastów jest wst pem do odkrycia zasad spoisto ci, 
wa no ci i wiedzy opartej na prawdzie. Na tych trzech zasadach opiera si  ca a 
rzeczywisto , w tym równie  cz owiek i tworzona przez niego cywilizacja. Odkrycie wy ej 
wymienionych zasad, zwanych te  prawami struktury lub sta ego kszta tu, ma dopiero 
miejsce w etapie siódmym zwi zanym z rozwojem pedagogiki transcendentnej. Prawa 
sta ego kszta tu otwieraj  drog  do odczytania praw sta o-zmiennego kszta tu zwanych 
prawami transcendencji i descendencji przyczynowej. Stanowi  one podstaw  pedagogiki 
transcendentalno-uniwersalistycznej”7. 

 

A. Szyszko-Bohusz za podstaw  swych refleksji pedagogicznych przyjmuje pedagogik  
warto ci. Opracowana przez niego koncepcja pedagogiki holistycznej uto samia si  
z za o eniami etyki humanistycznej. Priorytetow  warto ci  jest cz owiek oraz 
wszechstronny, niczym nieskr powany, rozwój jego osobowo ci8. 

 

Problemami pedagogiki, które wynikaj  z ró norodnego pojmowania warto ci, zajmowa  si  
S. Kunowski. Akcentowa  on znaczenie takich warto ci jak: mi o , prawda, wolno , prawa 

                                                           
5 Cha as, K. Wychowanie ku warto ciom…. t. 1, dz. cyt., s. 41-42.  
6 Fr czek, Z. Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb wspó czesno ci. Rzeszów: 2002, s. 27.  
7 Gnitecki, J. O realistyczn  koncepcj  pedagogiki ogólnej. „Kultura i Edukacja” 1994, nr 2-3, s. 11-12.  
8 Por. Szyszko-Bohusz, A.  Pedagogika holistyczna. Wroc aw-Kraków-Gda sk- ód : 1989. 
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cz owieka. Postulowa  ide  wychowania chrze cija skiego, gdy  „wprowadza 
w kszta towaniu i rozwijaniu ludzi ducha Chrystusowego, mi o  dobra w powi zaniu ze 
wstr tem do z a, szacunek dla cz owieka oraz apostolsk  aktywno  wraz z czynnym 
mi osierdziem i wspó czuciem dla ludzkich potrzeb. Wychowanie takie przeobra a 
naturalnie egoistycznego cz owieka i rozwija najlepsze strony jego istoty wewn trznej”9.  
 
O aksjologiczne podstawy pedagogiki upomina si  równie  A. M. Tchorzewski. Jego 
zdaniem „warto ci stanowi  ród o podstawowych celów i zada  jakie winny by  
realizowane w ramach z o onej rzeczywisto ci szkolno-wychowawczej. Na ich czele stoj  
takie zadania, jak: wspólne poszukiwanie przez nauczyciela wraz z uczniami prawdy 
w obszarze dost pnej im wiedzy o wiecie, do którego nale  i który wspó tworz ; 
wzajemne otwarcie si  na otaczaj c  ich rzeczywisto  i ycie spo eczne poprzez 
równoczesne uczestniczenie w nim i jego antycypowanie; ustawiczne d enie 
do wspó kreowania postaw moralnych, których przedmiotem s  obiektywne warto ci 
etyczne, pojawiaj ce si  w polu wiadomo ci wszystkich podmiotów procesu ychowania”10. 
 
M. obocki zwraca uwag  na ogromne znaczenie warto ci moralnych w procesie 
wychowania. Szczególny nacisk k adzie na wychowanie do altruizmu. Jego zdaniem 
„istotnym uzasadnieniem zabiegania o altruizm w procesie wychowawczym jest 
przekonanie o tym, i  najwa niejsz  bodaj e miar  skuteczno ci wychowania jest to, w jakim 
stopniu nasz wychowanek – wyra aj c si  filozoficznie – sta  si  dla drugiego cz owieka 
cz owiekiem z ca  moc  swej istoty gatunkowej, a wi c cz owiekiem, który szanuje godno  
innych, okazuje im yczliwo , zrozumienie i wsparcie; jest zdolny do wyrzecze  
i ofiarno ci, gdy zachodzi taka konieczno . S owem, altruizm jest miar  warto ci cz owieka. 
Cz owiek bowiem jest w gruncie rzeczy tyle wart, ile potrafi dzieli  si  z innymi 
i pozostawa  z nimi w relacji osobowej, a nie tylko rzeczowej”11.  
 
J. Homplewicz upomina si  o przekaz warto ci w wychowaniu, a zw aszcza warto ci 
etycznych. Autor przekonuje, e „warto ci etyczne posiada si  bowiem nie tylko w ten 
sposób, e si  o nich wie, i w intelektualnym wymiarze si  je poznaje, czy nawet uznaje – ale 

                                                           
9 Kunowski, S. Podstawy wspó czesnej pedagogiki Warszawa: 2000, s. 104.  
10Tchorzewski, A. M. Dyskurs wokó  warto ci powinno ci moralnych nauczyciela, w: Rola warto ci i powinno ci 

moralnych w kszta towaniu wiadomo ci profesjonalnej nauczycieli. red. A. M. Tchorzewski, Bydgoszcz: 1994, 
s. 7.  

11 obocki, M. Altruizm a wychowanie. Lublin: 2002, s. 34-35. 
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ponadto, e si  je emocjonalnie uznaje i przyjmuje, a wtedy nie tylko akceptuje i docenia, 
lecz e si  nimi yje, e si  je o ywia w sobie i czyni wytyczn  w asnego post powania, jak 
i uzasadnieniami ycia”12.  

 
Postulowane wychowanie ku warto ciom czy si  z takimi poj ciami jak: edukacja 
aksjologiczna, kszta cenie aksjologiczne oraz wychowanie do warto ci. Niew tpliwie jednym 
z najwa niejszych zada  jest edukacja aksjologiczna. Edukacj  aksjologiczn  – zdaniem 
K. Olbrycht – mo na nazwa  nauczaniem o sposobach traktowania warto ci, 
warto ciowania, a tak e sposobach ich uzasadniania13. Jej celem jest „zwi kszenie 
kompetencji aksjologicznej, na któr  sk adaj  si  znajomo  problematyki warto ci 
i warto ciowania (wymiar teoretyczny – wiedza) oraz sprawno  w podejmowaniu 
wiadomych, samodzielnych aksjologicznych decyzji (wymiar sprawno ciowy – 

kompetencja emocjonalno-ewalucyjna)”14.  
 
Edukacja aksjologiczna obejmuje nast puj ce obszary: 
a) wiedz  o warto ciach, sposobach ich istnienia, poznawania, prze ywania; 
b) umiej tno ci warto ciowania (dostrzegania warto ci, formu owanie s dów 

o warto ciach, ich ocenianie); 
c) znajomo  aksjologicznych przes anek dzia a  w asnych i innych osób w skali 

jednostkowej i grupowej, rozumienie jednostek i grup poprzez funkcjonuj ce w nich 
systemy i orientacje aksjologiczne15. 

 
S. Micha owski wyeksponowa  nast puj ce zadania edukacyjne: 

 „rozwijanie zdolno ci do poznawania prawdy, 

 edukacja do wolno ci i odpowiedzialno ci, 

 rozwijanie m dro ci ycia, 

 opanowanie sztuki warto ciowania, 

 przygotowanie do ycia warto ciowego, 

 uczenie do wyboru dobra, 

 formacja sumienia, jako droga do dojrza o ci moralnej, 

                                                           
12Homplewicz, J. Etyka pedagogiczna. Warszawa: 2000, s. 11-12. 
13Por. Olbrycht, K. Prawda, dobro…. dz. cyt., s. 89. 
14Tam e, s. 95. 
15Por. Olbrycht, K. Miejsce koncepcji cz owieka w edukacji ku warto ciom. W: Edukacja ku warto ciom, red. 

A. Szel g, Kraków: 2004, s. 61. 
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 kszta towanie woli i charakteru, 

 poznanie sztuki dialogu i negocjacji, 

 samowychowanie, jako sztuka rz dzenia samym sob ”16. 
 
Z do wiadcze  pedagogicznych dobrze wiemy, e sama wiedza aksjologiczna nie jest 
wystarczaj cym warunkiem urzeczywistniania warto ci17. Jednak e nie mo na nam 
w naszych dzia aniach wychowawczych pomija  kwestii edukacji aksjologicznej. W. Cicho  
uwa a, e „bez wiedzy o warto ciach, bez stosowania jej i wykorzystywania w programach 
i praktyce wychowawczej, wychowywanie stawa oby si  lepym zabiegiem mechanicznym, 
urabiaj cym wychowanka zgodnie z za o onymi z góry wzorami. Nie tylko nie zmierza oby 
ono wówczas ku autentycznemu rozwojowi osobowo ci i duchowego ycia wychowanka, 
ale by oby jawnym zagro eniem jego wolno ci i ograniczeniem jego twórczej, osobowej 
mocy”18. Cytowany autor zapewnia, e „sukcesy w wychowaniu moralnym mo e odnosi  
tylko ten, kto sam nie jest na warto ci lepy i nie dopu ci do o lepienia swych 
wychowanków na to, co szlachetne, dobre i pi kne”19. 
 
Dla K. Ostrowskiej system warto ci poszczególnych jednostek to uk ad wzajemnie 
powi zanych „odczu  warto ci”. Wed ug niej system warto ci to uk ad ustosunkowa  
wobec warto ci, takich jak: Bóg, inni ludzie, idee, zdarzenia, otaczaj ca nas rzeczywisto  itp. 
Ustosunkowanie wobec warto ci to okre lenie, w jakim stopniu dana warto  jest dla mnie 
wa na i konieczna do realizacji osobowej egzystencji, tzn. realizowania si  w p aszczy nie 
biologicznej, psychicznej, spo ecznej i duchowej20. 
 
B. urakowski zwraca uwag , e osi ganie dojrza o ci struktury aksjologicznej dokonuje si  
na drodze nieustannego wyboru pomi dzy tym, co „wy sze”, a tym, co „ni sze”. W procesie 
wychowania nale y zadba  o ukszta towanie wiadomo ci transcendentaliów 
i warto ciowo ci jako takiej. Wychowanek powinien by  wiadom, czym jest warto . 

urakowski uwa a, e „dydaktyka warto ci powinna przede wszystkim obiektywizowa  

                                                           
16 Micha owski, S. Pedagogia warto c. Bielsko-Bia a: 1993, s. 34. 
17 Ju  w staro ytno ci pojawi  si  problem tzw. intelektualizmu etycznego.  
18 Cicho , W. Warto ci cz owiek …: dz. cyt., s. 134. 
19 Tam e, s. 127. 
20 Por. Ostrowska, K. Wokó  rozwoju osobowo ci i systemu warto ci. Warszawa: 1998, s. 93.  
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wiat warto ci. S u y temu wprowadzenie ‘logiki warto ci’, dostrzegalnej 
w hierarchizowaniu wiata warto ci oraz w systemowym uj ciu warto ci”21. 
 

W hierarchii warto ci na najni szym szczeblu znajduj  si  warto ci hedonistyczne, wy ej 
warto ci materialne, warto ci socjocentryczne, warto ci witalne, warto ci kulturowe 
(estetyczne, poznawcze), warto ci etyczne, najwy ej usytuowane s  warto ci religijne. 
 

Z. Fr czek – analizuj c rol  warto ci uniwersalnych w procesie kszta cenia – dochodzi 
do wniosku, e jedynie „uniwersalne podstawy aksjologiczne mog  by  ród em 
wspó czesnych celów edukacyjnych gwarantuj cych pe ny osobowo ciowy rozwój 
cz owieka. Nale a oby wi c oprze  ca y proces kszta cenia w a nie na tych warto ciach 
ogólnoludzkich, wychowawczych, najwa niejszych w procesie wzrastania 
osobowo ciowego uczniów-wychowanków. Wzrastaj c w rodowisku rodzinnym 
i szkolnym, w którym ogólnoludzkie warto ci s  podejmowane, respektowane, m ody 
cz owiek uczy si  w a ciwego obcowania z innymi lud mi, rozumie sens i warto ci 
ludzkiego istnienia, uczy si  warto ci historii i ojczyzny, pracy i kultury, szacunku 
i odpowiedzialno ci za los w asny i innych. Umie prawdziwie wspó odczuwa , jasno 
i wyra nie potrafi warto ciowa  dobro i z o. wiadomie rezygnuje z w asnych egoistycznych 
celów na rzecz innych, wy szych potrzeb, warto ci”22. 
 

Z punktu praktyki pedagogicznej istotnym pytaniem jest: jak wychowa  do warto ci? 
Zdecydowanie przez przedmiotowe kreowanie procesu poznawania, urzeczywistnianie 
warto ci23. K. Cha as – analizuj c program szko y jako element sytuacji wychowawczej –
zauwa a, e: „Warto ci w programie wychowawczym i oddzia ywania wychowawcze 
poprzez metody, zadania, rodki oraz w asne postawy i zachowania, kreuj  sytuacj  
wychowawcz . Wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu warto ci ‘otwiera’ 
na rzeczywisto  wychowawcz , na wiat. Urzeczywistnione warto ci s  osi gni ciem 
wychowawczym. Stanowi  one wiadectwo si y oddzia ywania wychowawczego, w tym 
sytuacji wychowawczej. Program inspiruje i umacnia postawy warto ciowe, które 
wprowadzaj  porz dek w ycie wychowanka, okre laj  tre  i jako  jego cz owiecze stwa, 
co zwrotnie rzutuje na sytuacj  wychowawcz ”24. 

                                                           
21 urakowski, B. Wychowanie do wyboru warto ci. W: Wychowanie na rozdro u. Personalistyczna filozofia wychowania, 

red. F. Adamski, Karków: 1999, s. 150. 
22Fr czek, Z. Edukacja aksjologiczna…. dz. cyt., s. 38. 
23Por.  Cha as, K. Wychowanie ku warto ciom…. t. 1, dz. cyt., s. 103. 
24Tam e, s. 106. 
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St d te  K. Cha as wychowanie ku warto ciom definiuje jako „wspomaganie wychowanków 
w urzeczywistnianiu w asnej i w a ciwej hierarchii warto ci prowadz cej do pe ni 
cz owiecze stwa oraz animacji innych do powy szego zadania”25. 
 
K. Ostrowska, uwzgl dniaj c zadania, jakie jednostka ma do spe nienia wobec siebie samej, 
innych osób i otaczaj cego j  wiata, proponuje trzy modele hierarchii warto ci (zastrzegaj c 
jednocze nie, e nie s  to jedyne modele, jakie mo na realizowa )26:  
 

1) model systemu postaw wobec warto ci pomagaj cy w osi gni ciu pe ni cz owiecze stwa 

 

                                                           
25Cha as, K. Wychowanie ku warto ciom – podmiotowe trudno ci realizacji w praktyce edukacyjnej. W: Warto ci 

w pedagogice, red. W. Furmanek, Rzeszów-Warszawa: 2005, s. 297. 
26Por. Ostrowska, K. W poszukiwaniu …. cz. 1, dz. cyt., s. 16-17. 
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2) model systemu postaw wobec warto ci pozwalaj cy zrealizowa  cel wspó dzia ania 
z innymi: 
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3) model systemu postaw wobec warto ci pozwalaj cy zrealizowa  cel w czenia si  
we wszech wiat: 

 
 

Zaprezentowane modele ukazuj  jako naczelne takie warto ci, jak: doskona o , mi o , wi  
z otaczaj cym wiatem, oraz wolno , godno , odpowiedzialno , podporz dkowanie. 
W systemie odnosz cym si  do realizowania zadania stawania si  osob  jako najwa niejsza 
warto  zosta a wskazana doskona o  (a ci lej proces doskonalenia si ). K. Ostrowska 
zak ada, ze jednostka uznaje wa no  i konieczno  czynienia post pów w odniesieniu do 
struktur i funkcji sfery biologicznej, psychicznej i duchowej. Pozosta e warto ci s  
podporz dkowane warto ci doskonalenia si 27.  
 
W modelu systemu postaw wobec warto ci, które pozwalaj  zrealizowa  cel wspó dzia ania 
z innymi, za najwa niejsz  warto  wskazana zosta a mi o . Jest ona uczuciow  wi zi  
jednego cz owieka wobec drugiego, która wyra a si  przede wszystkim trosk  o dobro 
i rozwój ukochanej osoby28. 

                                                           
27 Por. tam e, s. 18. 
28Por. tam e, s. 19. 
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Trzeci z kolei model postaw wobec warto ci, które pozwalaj  zrealizowa  cel w czenia si  
we wszech wiat, wyakcentowa  warto  wi zi z otaczaj cym wiatem. Jak wyja nia autorka, 
nie okre li a tej warto ci mianem mi o ci „tylko ze wzgl du na osobowy, ludzki wymiar 
mi o ci, ale zak ada a tutaj tak samo potrzeb  przejawiania troski o otaczaj c , pozaludzk  
rzeczywisto , tak jak w wypadku mi o ci”29. Warto ci umieszczone poni ej szczytu 
piramidy s  podporz dkowane tym znajduj cym si  powy ej w hierarchii.  
 
W wychowaniu do warto ci K. Olbrycht wskazuje na cele i zadania szczegó owe, które 
dotycz  dzia a  skierowanych na przekaz i uwewn trznienie: „1) konkretnych warto ci; 
2) okre lonych orientacji aksjologicznych; 3) okre lonych hierarchii i systemów warto ci; 
4) gotowo ci i umiej tno ci kierowania si  okre lonymi warto ciami w konkretnych 
sytuacjach i strategiach yciowych”30. Wychowanie do warto ci mo e przybiera  wersj  
mocniejsz  – uczenie okre lonych warto ci, b d  te  s absz  – wskazywania i zach cania do 
ich realizacji.  
 
K. Olbrycht postuluje, aby w ramach wychowania do warto ci realizowana by a równie  
rzetelna formacja religijna. Dzi ki niej wychowanek b dzie móg  odnale  i w pe ni 
zrozumie  swoj  to samo 31. 
 
We wspó czesnej pedagogice spo ecznej problemem jest nie tylko kwestia warto ci 
w procesie wychowania, lecz to w jaki sposób je osi ga  i realizowa . Za priorytetowe 
zadania w dziedzinie edukacji aksjologicznej uzna  nale y: 

 promowanie warto ci religijnych i duchowych, 

 tworzenie duchowego klimatu jedno ci,  

 prymat osoby nad spo ecze stwem,  

 akcentowanie godno ci osoby ludzkiej,  

 g bokie przywi zanie do sprawiedliwo ci i wolno ci,  

 wspó dzia anie w duchu solidarno ci, 

 pragnienie wspó pracy i pokoju, 

 kultywowanie tradycji narodowych, 

 czynne uczestnictwo w tworzeniu kultury narodu, 

 szacunek dla dóbr kultury i tradycji narodowej, 

                                                           
29Tam e. 
30Olbrycht, K. Miejsce koncepcji…: dz. cyt., s. 61. 
31Por. tam e, s. 66. 
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 kszta towanie w sobie mi o ci do ojczyzny, 

 dba o  o poziom w asnej wiedzy, 

 s u ba na rzecz innych. 
 
 
dr hab. Piotr Mazur 
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