Wstčp
Instytut Studiów Interdyscyplinarnych w Brnie przy wspóãpracy z Wydziaãem
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu ģlĈskiego w Katowicach wraz z jej KatedrĈ Pedagogiki
Spoãecznej oraz z KatedrĈ Pedagogiki Wydziaãu Filozoficznego Uniwersytetu Komeęskiego
w Bratysãawie zorganizowaã pierwszĈ konferencjč mičdzynarodowĈ p.t. Pedagogika spoãeczna
w Europie ģrodkowej, stan obecny i perspektywy.
Konferencja postawiãa przed sobĈ wymagajĈce zadanie, mianowicie ustalenie, jakĈ drogĈ udajĈ sič
teoria, praktyka oraz badania naukowe w zakresie pedagogiki spoãecznej w Rzeczpospolitej Polskiej,
Republice Sãowackiej i Republice Czeskiej. Drugim, niemniej waİnym celem byã akcent towarzyski
Konferencji. Chodzião o umoİliwienie spotkania najbardziej znaczĈcych osobistoĤci w dziedzinie
pedagogiki spoãecznej w naszych krajach i równoczeĤnie o wsparcie komunikacji mičdzynarodowej
w kwestiach spoãecznych i wychowawczych.
W Konferencji wzičli udziaã pedagogowie akademiccy dyscypliny naukowej „pedagogika spoãeczna”,
bčdĈcej przedmiotem nauczania w uczelniach wyİszych i specjalizacji, teoretycy i praktycy
z poszczególnych resortów, w których pedagogika spoãeczna posiada status dyscypliny praktycznej.
W wydawnictwie pomieszczone zostaãy prace autorów, zaprezentowane podczas Konferencji, jak teİ
referaty, które ze wzglčdu na ograniczonĈ iloĤþ czasu nie mogãy zostaþ wygãoszone. Przyczynki
zostaãy opublikowane w kolejnoĤci alfabetycznej, mimo to uwaİny Czytelnik odróİni pãaszczyznč
teorii, empirii oraz praktyki. Uwaga autorów skupiãa sič na dziedzinie refleksji teoretycznych,
wzajemnych relacji pomičdzy dyscyplinami: pedagogika spoãeczna, prawo, pedagogika specjalna,
socjologia wychowania, praca spoãeczna, andragogika socjalna.
Pedagogika spoãeczna, wychodzĈca z polityki spoãecznej pojedynczych krajów, odzwierciedla
oczywiĤcie róİnice wynikajĈce z odrčbnego ich rozwoju, które w znacznym stopniu wywierajĈ dalej
wpãyw na stan obecny i perspektywy rozwoju. Wynika to z treĤci przyczynków. Przykãadowo 30 prac
autorów polskich prezentuje dãuİsze doĤwiadczenia historyczne, aniİeli temu jest w przypadku
pedagogiki spoãecznej sãowackiej i czeskiej. W wydawnictwie prezentowane sĈ gãównie trzy z wielu
szkóã pedagogiki spoãecznej w Polsce: Poznaęska, Bydgoska oraz szkoãa pedagogiki spoãecznej Górnego
ģlĈsku. Inne referaty zajmujĈ sič teoriĈ aksjologicznĈ, metateoriĈ i badaniami jakoĤciowymi.
W praktyce polska pedagogika spoãeczna interesuje sič problematykĈ rodziny, zdrowia i przede
wszystkim szkoãy: jej funkcjĈ, kwestiĈ zdolnych jednostek, integracjĈ dzieci, przemocĈ, ochronĈ praw
dziecka itd. SpecyficznĈ rolč w polskiej pedagogice spoãecznej odgrywa socjologia wychowania.
Prace socjalnie-pedagogiczne rodowodem z Republiki Czeskiej (w sumie jest ich 27) odzwierciedlajĈ
stopieę poznania adekwatnie do okresu rozwoju dyscypliny, która - podobnie jak w Republice
Sãowackiej - zaczčãa byþ uprawiana w 60. latach XX wieku).

Kwestie teoretyczne czeskiej pedagogiki spoãecznej, których jest mniejszoĤþ, orientowane sĈ na
przeszãoĤþ, obecnoĤþ oraz perspektywy pedagogiki spoãecznej, rozpatrujĈ zawód pedagoga spoãecznego,
omawiajĈ jego kompetencje. Mocno akcentowane sĈ zaĤ referaty dotyczĈce penitencjarnej
i postpenitencjarnej opieki, reedukacji, ekskluzji spoãecznej, grup marginalizowanych, jak teİ prace na
temat multikulturalizmu, Romów, patologii spoãecznych, socjalnie-prawnej ochrony, seniorów itp.
Przyczynki autorów sãowackich (jest ich 21) majĈ charakter teoretyczny i empiryczny. Ich orientacja
idzie w stronč historii, refleksji teoretycznych, wzajemnych relacji z innymi dyscyplinami oraz
pedagogiki spoãecznej jako kierunku studiów. W referatach empirycznych podkreĤla sič prewencyjny
zasičg pedagogiki spoãecznej oraz wykorzystanie pedagoga spoãecznego w Ĥrodowisku szkolnym oraz w
otoczeniu nacechowanym zjawiskami socjalnie-patologicznymi. CzčĤþ prac omawia Ĥrodowisko
szkolne z punktu widzenia jego kultury oraz zaplecze rodzinne.
Konferencja stworzyãa podstawy dla budowania wspólnej platformy dla pedagogiki spoãecznej polskiej,
sãowackiej i czeskiej. ChcĈc podsumowaþ odpowiedĮ na pytanie, czym nacechowana jest pedagogika
spoãeczna w Europie ģrodkowej, reprezentowana przez trzy nasze kraje, moİna by konstatowaþ, co
nastčpuje:
- Pedagogika spoãeczna w Polsce szczyci sič - ze wzglčdu na dãuİszĈ historič - wičkszĈ iloĤciĈ
obecnie funkcjonujĈcych placówek, uprawiajĈcych dyscyplinč. Istotne jest, İe nie ma potrzeby
uzasadniania waİnoĤci pedagogiki spoãecznej i szukania jej wãaĤciwego miejsca wĤród innych
dyscyplin.
- Pedagogika spoãeczna w Republice Czeskiej, reprezentowana przez IMS Brno, akcentuje mocno
interdyscyplinarne podejĤcie i w przyszãoĤci jej orientacja bčdzie ukierunkowana w stronč
prakseologii i legislatywy.
- Pedagogika w Republice Sãowackiej posiada krotkĈ historič, ale mimo to jasnĈ teoretycznĈ –
paradygmatycznĈ orientacjč i instytucjonalizacjč odnoĤnie pedagogiki oraz legislatywy.
Kolejne kroki przy wzajemnej komunikacji mičdzynarodowej mogĈ we wspomnianych krajach
prowadziþ do przeprowadzania badaę interdyscyplinarnych, które bčdĈ poİyteczne spoãecznie,
podwyİszajĈc socjalnĈ czuãoĤþ jak równieİ jakoĤþ edukacji we wszystkich krajach Europy ģrodkowej.
W ten sposób wzajemna komunikacja przyczyni sič do harmonizacji stosunków spoãecznych oraz do
podwyİszenia poziomu kulturalnego narodów.
Brno, grudzieę 2009
Inİ. Miroslav BARGEL, CSc.
dyrektor IMS Brno

doc. PhDr. Zlatica BAKOŠOVÁ, PhD.
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Edukacja aksjologiczna wyzwaniem dla wspóãczesnej
pedagogiki spoãecznej
PIOTR MAZUR
PIOTR MAZUR

EDUKACJA AKSJOLOGICZNA WYZWANIEM DLA WSPÓâCZESNEJ
PEDAGOGIKI SPOâECZNEJ

Edukacja aksjologiczna wyzwaniem dla wspóãczesnej pedagogiki spoãecznej
WychowujĈc dzieci i mãodzieİ, chcemy zawsze osiĈgnĈþ jakiĤ zamierzony cel, który
przedstawia wartoĤþ dla spoãeczeęstwa czy jednostki. Dlatego teİ moİemy powiedzieþ, İe
nie ma pedagogiki „bezwartoĤciowej”. Kaİde dziaãanie wychowawcze zakãada realizacjč czy
osiĈganie wartoĤci, inaczej dziaãalnoĤþ ta nie miaãaby sensu1.
Wybitny niemiecki pedagog W. Brezinka stwierdzaã: „Kto wychowuje, wartoĤciuje”2.
Znaczenie wartoĤci w procesie wychowania mocno podkreĤlaã K. SoĤnicki, który na ZjeĮdzie
Okrčgowym Delegatów TNSW we Lwowie w 1938 roku apelowaã: „PrzeszãoĤþ naszej
kultury powinna skãaniaþ do przyjčcia ‘pedagogiki zasad’. JesteĤmy narodem, który przez
wieki wyrastaã w kulturze ãacięskiej i wierze chrzeĤcijaęskiej, a przecieİ oba te czynniki
posiadajĈ jako podstawowy charakterystyczny rys: hoãd dla zasad”3. Zainteresowanie
problematykĈ wartoĤci w pracy dydaktycznej i wychowawczej ciĈgle wzrasta, o czym mogĈ
Ĥwiadczyþ liczne prace badawcze na ten temat4.

Zob. Kotãowski, K. Filozofia wartoĤci a zadania pedagogiki, Wrocãaw-Warszawa-Kraków: 1968, s. 33.
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 „pedagogikč zasad”, „Nasz Dziennik” z 9-10.09.2000, s. 7.
4 Zob. Chaãas, K. W stronč kultury dawania, Kielce 2001; K. Chaãas, Wychowanie ku wartoĤciom. Elementy teorii
i praktyki, t. 1, GodnoĤþ, wolnoĤþ, odpowiedzialnoĤþ, tolerancja, Lublin-Kielce 2003; J. Puzynina, Jčzyk wartoĤci,
Warszawa 1992; S. Michaãowski, Pedagogia wartoĤci, Bielsko-Biaãa 1993; A. Siemianowski, Czãowiek a Ĥwiat
wartoĤci, Gaudentinum 1993; M. Sinica, W poszukiwaniu zapomnianych wartoĤci, Zielona Góra 1995;
K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartoĤci, cz. 1, Gdaęsk 1994; K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartoĤci. Z BibliĈ
przez İycie, cz. 2, Gdaęsk 1995; W. Cichoę, WartoĤci czãowiek wychowanie. Zarys problematyki aksjologicznowychowawczej, Kraków 1996; K. Olbrycht, Prawda, dobro i pičkno w wychowaniu czãowieka jako osoby,
Katowice 2002; S. Kowalczyk, Czãowiek w poszukiwaniu wartoĤci. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin: 2006.
1
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W dobie wspóãczesnych dyskusji na temat edukacji i wychowania naleİy przywoãaþ sãusznĈ
uwagč K. Chaãas, İe nie ma wychowania bez wartoĤci. Jej zdaniem „wychowanie bez
wartoĤci staje sič pustym dzwonem, który nawet mimo silnego rozkoãysania nie wyda
oczekiwanych dĮwičków. Wychowanie musi prowadziþ do gãčbi czãowieczeęstwa, które jest
treĤciĈ İycia osoby, jej integralnego rozwoju, który ostatecznie jest wyznaczony przez
urzeczywistnianie najwyİszych wartoĤci i dĈİenie do Absolutu”5.
Istnieje dziĤ ogromne zapotrzebowanie spoãeczne na teorič i praktykč pedagogicznĈ,
w której zagadnienie wartoĤci, sensu İycia i godnoĤci czãowieka znajdowaãoby sič
w centrum uwagi. Wspóãczesna myĤl pedagogiczna winna byþ oparta na aksjologicznych
zaãoİeniach. Zdaniem Z. FrĈczek „dostrzega sič wičc dziĤ potrzebč opracowania takiej teorii
pedagogicznej, która bčdzie sič koncentrowaãa na wartoĤci czãowieka, a nie na treĤciach
ksztaãcenia”6.
Twórca realistycznie pojčtej koncepcji pedagogiki ogólnej J. Gnitecki uwaİa, İe
„Realistycznie pojčta pedagogika uniwersalistyczna, oparta na zrównowaİeniu
przeciwstawnych ujčþ, antynomii i kontrastów jest wstčpem do odkrycia zasad spoistoĤci,
waİnoĤci i wiedzy opartej na prawdzie. Na tych trzech zasadach opiera sič caãa
rzeczywistoĤþ, w tym równieİ czãowiek i tworzona przez niego cywilizacja. Odkrycie wyİej
wymienionych zasad, zwanych teİ prawami struktury lub staãego ksztaãtu, ma dopiero
miejsce w etapie siódmym zwiĈzanym z rozwojem pedagogiki transcendentnej. Prawa
staãego ksztaãtu otwierajĈ drogč do odczytania praw staão-zmiennego ksztaãtu zwanych
prawami transcendencji i descendencji przyczynowej. StanowiĈ one podstawč pedagogiki
transcendentalno-uniwersalistycznej”7.
A. Szyszko-Bohusz za podstawč swych refleksji pedagogicznych przyjmuje pedagogikč
wartoĤci. Opracowana przez niego koncepcja pedagogiki holistycznej utoİsamia sič
z zaãoİeniami etyki humanistycznej. PriorytetowĈ wartoĤciĈ jest czãowiek oraz
wszechstronny, niczym nieskrčpowany, rozwój jego osobowoĤci8.
Problemami pedagogiki, które wynikajĈ z róİnorodnego pojmowania wartoĤci, zajmowaã sič
S. Kunowski. Akcentowaã on znaczenie takich wartoĤci jak: miãoĤþ, prawda, wolnoĤþ, prawa
Chaãas, K. Wychowanie ku wartoĤciom…. t. 1, dz. cyt., s. 41-42.
FrĈczek, Z. Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb wspóãczesnoĤci. Rzeszów: 2002, s. 27.
7 Gnitecki, J. O realistycznĈ koncepcjč pedagogiki ogólnej. „Kultura i Edukacja” 1994, nr 2-3, s. 11-12.
8 Por. Szyszko-Bohusz, A. Pedagogika holistyczna. Wrocãaw-Kraków-Gdaęsk-âódĮ: 1989.
5
6

444

Pedagogika spoãeczna w Europie ģrodkowej, stan obecny i perspektywy

Edukacja aksjologiczna wyzwaniem dla wspóãczesnej
pedagogiki spoãecznej
PIOTR MAZUR
czãowieka. Postulowaã ideč wychowania chrzeĤcijaęskiego, gdyİ „wprowadza
w ksztaãtowaniu i rozwijaniu ludzi ducha Chrystusowego, miãoĤþ dobra w powiĈzaniu ze
wstrčtem do zãa, szacunek dla czãowieka oraz apostolskĈ aktywnoĤþ wraz z czynnym
miãosierdziem i wspóãczuciem dla ludzkich potrzeb. Wychowanie takie przeobraİa
naturalnie egoistycznego czãowieka i rozwija najlepsze strony jego istoty wewnčtrznej”9.
O aksjologiczne podstawy pedagogiki upomina sič równieİ A. M. Tchorzewski. Jego
zdaniem „wartoĤci stanowiĈ Įródão podstawowych celów i zadaę jakie winny byþ
realizowane w ramach zãoİonej rzeczywistoĤci szkolno-wychowawczej. Na ich czele stojĈ
takie zadania, jak: wspólne poszukiwanie przez nauczyciela wraz z uczniami prawdy
w obszarze dostčpnej im wiedzy o Ĥwiecie, do którego naleİĈ i który wspóãtworzĈ;
wzajemne otwarcie sič na otaczajĈcĈ ich rzeczywistoĤþ i İycie spoãeczne poprzez
równoczesne uczestniczenie w nim i jego antycypowanie; ustawiczne dĈİenie
do wspóãkreowania postaw moralnych, których przedmiotem sĈ obiektywne wartoĤci
etyczne, pojawiajĈce sič w polu ĤwiadomoĤci wszystkich podmiotów procesu ychowania”10.
M. âobocki zwraca uwagč na ogromne znaczenie wartoĤci moralnych w procesie
wychowania. Szczególny nacisk kãadzie na wychowanie do altruizmu. Jego zdaniem
„istotnym uzasadnieniem zabiegania o altruizm w procesie wychowawczym jest
przekonanie o tym, iİ najwaİniejszĈ bodajİe miarĈ skutecznoĤci wychowania jest to, w jakim
stopniu nasz wychowanek – wyraİajĈc sič filozoficznie – staã sič dla drugiego czãowieka
czãowiekiem z caãĈ mocĈ swej istoty gatunkowej, a wičc czãowiekiem, który szanuje godnoĤþ
innych, okazuje im İyczliwoĤþ, zrozumienie i wsparcie; jest zdolny do wyrzeczeę
i ofiarnoĤci, gdy zachodzi taka koniecznoĤþ. Sãowem, altruizm jest miarĈ wartoĤci czãowieka.
Czãowiek bowiem jest w gruncie rzeczy tyle wart, ile potrafi dzieliþ sič z innymi
i pozostawaþ z nimi w relacji osobowej, a nie tylko rzeczowej”11.
J. Homplewicz upomina sič o przekaz wartoĤci w wychowaniu, a zwãaszcza wartoĤci
etycznych. Autor przekonuje, İe „wartoĤci etyczne posiada sič bowiem nie tylko w ten
sposób, İe sič o nich wie, i w intelektualnym wymiarze sič je poznaje, czy nawet uznaje – ale
Kunowski, S. Podstawy wspóãczesnej pedagogiki Warszawa: 2000, s. 104.
A. M. Dyskurs wokóã wartoĤci powinnoĤci moralnych nauczyciela, w: Rola wartoĤci i powinnoĤci
moralnych w ksztaãtowaniu ĤwiadomoĤci profesjonalnej nauczycieli. red. A. M. Tchorzewski, Bydgoszcz: 1994,
s. 7.
11âobocki, M. Altruizm a wychowanie. Lublin: 2002, s. 34-35.

9

10Tchorzewski,
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ponadto, İe sič je emocjonalnie uznaje i przyjmuje, a wtedy nie tylko akceptuje i docenia,
lecz İe sič nimi İyje, İe sič je oİywia w sobie i czyni wytycznĈ wãasnego postčpowania, jak
i uzasadnieniami İycia”12.
Postulowane wychowanie ku wartoĤciom ãĈczy sič z takimi pojčciami jak: edukacja
aksjologiczna, ksztaãcenie aksjologiczne oraz wychowanie do wartoĤci. NiewĈtpliwie jednym
z najwaİniejszych zadaę jest edukacja aksjologiczna. Edukacjč aksjologicznĈ – zdaniem
K. Olbrycht – moİna nazwaþ nauczaniem o sposobach traktowania wartoĤci,
wartoĤciowania, a takİe sposobach ich uzasadniania13. Jej celem jest „zwičkszenie
kompetencji aksjologicznej, na którĈ skãadajĈ sič znajomoĤþ problematyki wartoĤci
i wartoĤciowania (wymiar teoretyczny – wiedza) oraz sprawnoĤþ w podejmowaniu
Ĥwiadomych, samodzielnych aksjologicznych decyzji (wymiar sprawnoĤciowy –
kompetencja emocjonalno-ewalucyjna)”14.
Edukacja aksjologiczna obejmuje nastčpujĈce obszary:
a) wiedzč o wartoĤciach, sposobach ich istnienia, poznawania, przeİywania;
b) umiejčtnoĤci
wartoĤciowania
(dostrzegania
wartoĤci,
formuãowanie
sĈdów
o wartoĤciach, ich ocenianie);
c) znajomoĤþ aksjologicznych przesãanek dziaãaę wãasnych i innych osób w skali
jednostkowej i grupowej, rozumienie jednostek i grup poprzez funkcjonujĈce w nich
systemy i orientacje aksjologiczne15.
S. Michaãowski wyeksponowaã nastčpujĈce zadania edukacyjne:
 „rozwijanie zdolnoĤci do poznawania prawdy,
 edukacja do wolnoĤci i odpowiedzialnoĤci,
 rozwijanie mĈdroĤci İycia,
 opanowanie sztuki wartoĤciowania,
 przygotowanie do İycia wartoĤciowego,
 uczenie do wyboru dobra,
 formacja sumienia, jako droga do dojrzaãoĤci moralnej,
12Homplewicz,

J. Etyka pedagogiczna. Warszawa: 2000, s. 11-12.
Olbrycht, K. Prawda, dobro…. dz. cyt., s. 89.
14Tamİe, s. 95.
15Por. Olbrycht, K. Miejsce koncepcji czãowieka w edukacji ku wartoĤciom. W: Edukacja ku wartoĤciom, red.
A. SzelĈg, Kraków: 2004, s. 61.
13Por.
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ksztaãtowanie woli i charakteru,
poznanie sztuki dialogu i negocjacji,
samowychowanie, jako sztuka rzĈdzenia samym sobĈ”16.

Z doĤwiadczeę pedagogicznych dobrze wiemy, İe sama wiedza aksjologiczna nie jest
wystarczajĈcym warunkiem urzeczywistniania wartoĤci17. Jednakİe nie moİna nam
w naszych dziaãaniach wychowawczych pomijaþ kwestii edukacji aksjologicznej. W. Cichoę
uwaİa, İe „bez wiedzy o wartoĤciach, bez stosowania jej i wykorzystywania w programach
i praktyce wychowawczej, wychowywanie stawaãoby sič Ĥlepym zabiegiem mechanicznym,
urabiajĈcym wychowanka zgodnie z zaãoİonymi z góry wzorami. Nie tylko nie zmierzaãoby
ono wówczas ku autentycznemu rozwojowi osobowoĤci i duchowego İycia wychowanka,
ale byãoby jawnym zagroİeniem jego wolnoĤci i ograniczeniem jego twórczej, osobowej
mocy”18. Cytowany autor zapewnia, İe „sukcesy w wychowaniu moralnym moİe odnosiþ
tylko ten, kto sam nie jest na wartoĤci Ĥlepy i nie dopuĤci do oĤlepienia swych
wychowanków na to, co szlachetne, dobre i pičkne”19.
Dla K. Ostrowskiej system wartoĤci poszczególnych jednostek to ukãad wzajemnie
powiĈzanych „odczuþ wartoĤci”. Wedãug niej system wartoĤci to ukãad ustosunkowaę
wobec wartoĤci, takich jak: Bóg, inni ludzie, idee, zdarzenia, otaczajĈca nas rzeczywistoĤþ itp.
Ustosunkowanie wobec wartoĤci to okreĤlenie, w jakim stopniu dana wartoĤþ jest dla mnie
waİna i konieczna do realizacji osobowej egzystencji, tzn. realizowania sič w pãaszczyĮnie
biologicznej, psychicznej, spoãecznej i duchowej20.
B. įurakowski zwraca uwagč, İe osiĈganie dojrzaãoĤci struktury aksjologicznej dokonuje sič
na drodze nieustannego wyboru pomičdzy tym, co „wyİsze”, a tym, co „niİsze”. W procesie
wychowania naleİy zadbaþ o uksztaãtowanie ĤwiadomoĤci transcendentaliów
i wartoĤciowoĤci jako takiej. Wychowanek powinien byþ Ĥwiadom, czym jest wartoĤþ.
įurakowski uwaİa, İe „dydaktyka wartoĤci powinna przede wszystkim obiektywizowaþ

Michaãowski, S. Pedagogia wartoĤc. Bielsko-Biaãa: 1993, s. 34.
JuĪ w staroĪytnoĞci pojawiá siĊ problem tzw. intelektualizmu etycznego.
18
CichoĔ, W. WartoĞci czáowiek …: dz. cyt., s. 134.
19
TamĪe, s. 127.
20
Por. Ostrowska, K. Wokóá rozwoju osobowoĞci i systemu wartoĞci. Warszawa: 1998, s. 93.
16
17
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Ĥwiat wartoĤci. Sãuİy temu wprowadzenie ‘logiki wartoĤci’,
w hierarchizowaniu Ĥwiata wartoĤci oraz w systemowym ujčciu wartoĤci”21.

dostrzegalnej

W hierarchii wartoĤci na najniİszym szczeblu znajdujĈ sič wartoĤci hedonistyczne, wyİej
wartoĤci materialne, wartoĤci socjocentryczne, wartoĤci witalne, wartoĤci kulturowe
(estetyczne, poznawcze), wartoĤci etyczne, najwyİej usytuowane sĈ wartoĤci religijne.
Z. FrĈczek – analizujĈc rolč wartoĤci uniwersalnych w procesie ksztaãcenia – dochodzi
do wniosku, İe jedynie „uniwersalne podstawy aksjologiczne mogĈ byþ Įródãem
wspóãczesnych celów edukacyjnych gwarantujĈcych peãny osobowoĤciowy rozwój
czãowieka. Naleİaãoby wičc oprzeþ caãy proces ksztaãcenia wãaĤnie na tych wartoĤciach
ogólnoludzkich,
wychowawczych,
najwaİniejszych
w
procesie
wzrastania
osobowoĤciowego uczniów-wychowanków. WzrastajĈc w Ĥrodowisku rodzinnym
i szkolnym, w którym ogólnoludzkie wartoĤci sĈ podejmowane, respektowane, mãody
czãowiek uczy sič wãaĤciwego obcowania z innymi ludĮmi, rozumie sens i wartoĤci
ludzkiego istnienia, uczy sič wartoĤci historii i ojczyzny, pracy i kultury, szacunku
i odpowiedzialnoĤci za los wãasny i innych. Umie prawdziwie wspóãodczuwaþ, jasno
i wyraĮnie potrafi wartoĤciowaþ dobro i zão. ģwiadomie rezygnuje z wãasnych egoistycznych
celów na rzecz innych, wyİszych potrzeb, wartoĤci”22.
Z punktu praktyki pedagogicznej istotnym pytaniem jest: jak wychowaþ do wartoĤci?
Zdecydowanie przez przedmiotowe kreowanie procesu poznawania, urzeczywistnianie
wartoĤci23. K. Chaãas – analizujĈc program szkoãy jako element sytuacji wychowawczej –
zauwaİa, İe: „WartoĤci w programie wychowawczym i oddziaãywania wychowawcze
poprzez metody, zadania, Ĥrodki oraz wãasne postawy i zachowania, kreujĈ sytuacjč
wychowawczĈ. Wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu wartoĤci ‘otwiera’
na rzeczywistoĤþ wychowawczĈ, na Ĥwiat. Urzeczywistnione wartoĤci sĈ osiĈgničciem
wychowawczym. StanowiĈ one Ĥwiadectwo siãy oddziaãywania wychowawczego, w tym
sytuacji wychowawczej. Program inspiruje i umacnia postawy wartoĤciowe, które
wprowadzajĈ porzĈdek w İycie wychowanka, okreĤlajĈ treĤþ i jakoĤþ jego czãowieczeęstwa,
co zwrotnie rzutuje na sytuacjč wychowawczĈ”24.
ĩurakowski, B. Wychowanie do wyboru wartoĞci. W: Wychowanie na rozdroĪu. Personalistyczna filozofia wychowania,
red. F. Adamski, Karków: 1999, s. 150.
22
Frączek, Z. Edukacja aksjologiczna…. dz. cyt., s. 38.
23Por. Chaãas, K. Wychowanie ku wartoĤciom…. t. 1, dz. cyt., s. 103.
24Tamİe, s. 106.
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StĈd teİ K. Chaãas wychowanie ku wartoĤciom definiuje jako „wspomaganie wychowanków
w urzeczywistnianiu wãasnej i wãaĤciwej hierarchii wartoĤci prowadzĈcej do peãni
czãowieczeęstwa oraz animacji innych do powyİszego zadania”25.
K. Ostrowska, uwzglčdniajĈc zadania, jakie jednostka ma do speãnienia wobec siebie samej,
innych osób i otaczajĈcego jĈ Ĥwiata, proponuje trzy modele hierarchii wartoĤci (zastrzegajĈc
jednoczeĤnie, İe nie sĈ to jedyne modele, jakie moİna realizowaþ)26:
1) model systemu postaw wobec wartoĤci pomagajĈcy w osiĈgničciu peãni czãowieczeęstwa

Doskonaáo
Ğü
WolnoĞü

Samodyscyplina

AktywnoĞü

Poszukiwan
ie staáoĞci w
zmiennoĞci
Akceptacja
wáasnej
egzystencji

Akceptacja
rozwoju

Samoakceptac
ja

Troska o
siebie i
innych

Refleksyjno
Ğü w
stosunku do

GodnoĞü

Ambicja,
wytrwaáoĞü

Wytyczanie
zadaĔ i
celów

Akceptacja
potrzeby
przekraczania
siebie

Odpowiedzialno
Ğü

Pasja

OtwartoĞü
na innych

Wspóádziaáan
ie z innymi

OtwartoĞü
na
rzeczywisto

Uznanie
wáasnej
niewystarczal
noĞci

ĩycie jako
zadanie

25Chaãas,

K. Wychowanie ku wartoĤciom – podmiotowe trudnoĤci realizacji w praktyce edukacyjnej. W: WartoĤci
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 wartoĤci pozwalajĈcy zrealizowaþ cel wspóãdziaãania
z innymi:
MiáoĞü

OdpowiedzialnoĞü

WolnoĞü

PrzyjaĨĔ

Uznanie
wolnoĞci
innych
Dobroü

Uznanie
wspólnoty
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ci i
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innych
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Zaufanie do
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3) model systemu postaw wobec wartoĤci pozwalajĈcy zrealizowaþ cel wãĈczenia sič
we wszechĤwiat:
WiĊĨ z
otaczającym
Ğwiatem
OdpowiedzialnoĞü

Przeksztaácanie
otoczenia

Poznanie praw
otoczenia

Opanowanie
tendencji
eksploatatorskich

Uznanie potrzeby
podporządkowania
siĊ

Wspóádziaáanie
z otoczeniem

Utrzymanie
kontaktu z
otoczeniem

Uznanie praw
otoczenia do
trwania i rozwoju

Uznanie, Īe ma
siĊ jakieĞ
zadania wobec
otoczenia

Tworzenie nowej
jakoĞci

Uznanie
wáasnej
maáoĞci

Uznanie potrzeby
wáączenia siĊ w
„kosmos”

Uznanie
róĪnorodnoĞci
w otaczającym
Ğwiecie

Uznanie, Īe otaczająca
rzeczywistoĞü sáuĪy
zaspokajaniu potrzeb
wszystkich wyróĪnionych
dziedzin

Zaprezentowane modele ukazujĈ jako naczelne takie wartoĤci, jak: doskonaãoĤþ, miãoĤþ, wičĮ
z otaczajĈcym Ĥwiatem, oraz wolnoĤþ, godnoĤþ, odpowiedzialnoĤþ, podporzĈdkowanie.
W systemie odnoszĈcym sič do realizowania zadania stawania sič osobĈ jako najwaİniejsza
wartoĤþ zostaãa wskazana doskonaãoĤþ (a ĤciĤlej proces doskonalenia sič). K. Ostrowska
zakãada, ze jednostka uznaje waİnoĤþ i koniecznoĤþ czynienia postčpów w odniesieniu do
struktur i funkcji sfery biologicznej, psychicznej i duchowej. Pozostaãe wartoĤci sĈ
podporzĈdkowane wartoĤci doskonalenia sič27.
W modelu systemu postaw wobec wartoĤci, które pozwalajĈ zrealizowaþ cel wspóãdziaãania
z innymi, za najwaİniejszĈ wartoĤþ wskazana zostaãa miãoĤþ. Jest ona uczuciowĈ wičziĈ
jednego czãowieka wobec drugiego, która wyraİa sič przede wszystkim troskĈ o dobro
i rozwój ukochanej osoby28.
27

Por. tamİe, s. 18.
tamİe, s. 19.

28Por.
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Trzeci z kolei model postaw wobec wartoĤci, które pozwalajĈ zrealizowaþ cel wãĈczenia sič
we wszechĤwiat, wyakcentowaã wartoĤþ wičzi z otaczajĈcym Ĥwiatem. Jak wyjaĤnia autorka,
nie okreĤliãa tej wartoĤci mianem miãoĤci „tylko ze wzglčdu na osobowy, ludzki wymiar
miãoĤci, ale zakãadaãa tutaj tak samo potrzebč przejawiania troski o otaczajĈcĈ, pozaludzkĈ
rzeczywistoĤþ, tak jak w wypadku miãoĤci”29. WartoĤci umieszczone poniİej szczytu
piramidy sĈ podporzĈdkowane tym znajdujĈcym sič powyİej w hierarchii.
W wychowaniu do wartoĤci K. Olbrycht wskazuje na cele i zadania szczegóãowe, które
dotyczĈ dziaãaę skierowanych na przekaz i uwewnčtrznienie: „1) konkretnych wartoĤci;
2) okreĤlonych orientacji aksjologicznych; 3) okreĤlonych hierarchii i systemów wartoĤci;
4) gotowoĤci i umiejčtnoĤci kierowania sič okreĤlonymi wartoĤciami w konkretnych
sytuacjach i strategiach İyciowych”30. Wychowanie do wartoĤci moİe przybieraþ wersjč
mocniejszĈ – uczenie okreĤlonych wartoĤci, bĈdĮ teİ sãabszĈ – wskazywania i zachčcania do
ich realizacji.
K. Olbrycht postuluje, aby w ramach wychowania do wartoĤci realizowana byãa równieİ
rzetelna formacja religijna. Dzički niej wychowanek bčdzie mógã odnaleĮþ i w peãni
zrozumieþ swojĈ toİsamoĤþ31.
We wspóãczesnej pedagogice spoãecznej problemem jest nie tylko kwestia wartoĤci
w procesie wychowania, lecz to w jaki sposób je osiĈgaþ i realizowaþ. Za priorytetowe
zadania w dziedzinie edukacji aksjologicznej uznaþ naleİy:
 promowanie wartoĤci religijnych i duchowych,
 tworzenie duchowego klimatu jednoĤci,
 prymat osoby nad spoãeczeęstwem,
 akcentowanie godnoĤci osoby ludzkiej,
 gãčbokie przywiĈzanie do sprawiedliwoĤci i wolnoĤci,
 wspóãdziaãanie w duchu solidarnoĤci,
 pragnienie wspóãpracy i pokoju,
 kultywowanie tradycji narodowych,
 czynne uczestnictwo w tworzeniu kultury narodu,
 szacunek dla dóbr kultury i tradycji narodowej,
29Tamİe.
30Olbrycht,
31Por.
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ksztaãtowanie w sobie miãoĤci do ojczyzny,
dbaãoĤþ o poziom wãasnej wiedzy,
sãuİba na rzecz innych.

dr hab. Piotr Mazur
PaęstwowĈ WyİszĈ Szkoãč ZawodowĈ w Cheãmie
Chelm, PL
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