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Abstracts
Phenomenon of social exclusion deal with representatives of various 

disciplines. Among them are philosophers who analyze the problem of 
social exclusion in the light of different philosophies: realistic, personali-
stic, analytical, hermeneutic, postmodern. The best position to investiga-
te this problem of realistic philosophy can be stated that the exclusion is 
not a good state that protects and develops corporeal - the spiritual nature 
of man. This may be good: health, education, education, material goods, 
and duration of personal relationships. None of these assets are: unem-
ployment, homelessness, illness, addiction, illiteracy, ignorance, poverty 
and material, that is all that is the phenomenon of social exclusion. Iden-
tification of the philosophical and social exclusion is the starting material 
for pedagogical interactions aimed at prevention or support for socially 
excluded. Among these actions can be divided into steps to help improve 
the intellect and the will, the use of the principle of hermeneutic circle in 
social work, the development of multiple intelligences: use methods TOC, 
participation in various forms of philosophical innovations and proposals 
for cultural education. However, despite the diverse educational offer to 
eliminate the phenomenon of social exclusion is not possible in full. You 
can only limit the scope of this problem.

Zjawiskiem wykluczenia społecznego zajmują się przedstawiciele róż-
nych dziedzin wiedzy. Wśród nich są również naukowcy, którzy analizują 
problem ekskluzji społecznej w  świetle filozofii: realistycznej, personali-
stycznej, analitycznej, hermeneutycznej, postmodernistycznej. Z  pozycji 
najlepiej badającej ów problem filozofii realistycznej można zaś stwierdzić, 
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iż wykluczenie to stan braku dobra chroniącego cielesno–duchową naturę 
człowieka. Dobrem tym może być: zdrowie, wykształcenie, wychowanie, 
rzeczy materialne oraz trwanie w relacjach osobowych. Brak tych dóbr to: 
bezrobocie, bezdomność, choroba, uzależnienie, analfabetyzm, ignoran-
cja, ubóstwo materialne, czyli to wszystko, co stanowi fenomen ekskluzji 
społecznej. Filozoficzna identyfikacja wykluczenia społecznego stanowi 
materiał wyjściowy dla oddziaływań pedagogicznych, których celem jest 
profilaktyka lub wsparcie dla osób wykluczonych społecznie. Wśród owych 
działań można wyróżnić czynności pomagające usprawnić intelekt i wolę 
oraz rozwinąć inteligencję wieloraką. W pracy socjalnej wykorzystywana 
jest zaś zasada koła hermeneutycznego będąca narzędziem wspierającym 
osoby znajdujące się w sytuacji tranzycji. Metodami kształcenia uniwer-
salnych kompetencji społecznych są innowacje filozoficzne oraz metody 
TOC. Istotnym elementem kształcenia jest też edukacja kulturalna. Jed-
nak pomimo różnorodnej oferty edukacyjnej wyeliminowanie zjawiska 
inkluzji społecznej nie jest w pełni możliwe. Oddziaływania pedagogiczne 
mogą jedynie ograniczyć zakres występowania tego problemu.

Keywords:
human nature, spiritual well-being - physical, prevention, education
natura ludzka, dobro duchowo – cielesne, profilaktyka, wykształcenie

Wprowadzenie
Pojęcie wykluczenia społecznego, które po raz pierwszy zostało użyte 

w 1974 roku,  jest dziś na „ustach wszystkich, począwszy od międzyna-
rodowych urzędników zajmujących najwyższe stanowiska, a skończywszy 
na skromnych ekspertach projektów lokalnych w północnej Europie, po-
łudniowoamerykańskiej dżungli, na najdalszych wyspach Pacyfiku oraz 
afrykańskiej pustyni”(Estivill za Kostyło, 2008, s. 35). Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu jest jednym z najważniejszych celów europejskiej oraz polskiej 
polityki społecznej.  Zjawiskiem wykluczenia społecznego zajmują się też 
przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Opisują przejawy i skutki 
wykluczenia społecznego, diagnozują jego przyczyny, proponują wielora-
kie formy pomocy osobom wykluczonym oraz prezentują programy profi-
laktyczne mające zapobiegać wykluczeniu. Przystępując do realizacji pro-
jektów profilaktycznych lub służby osobom wykluczonym, należy jednak 
wiedzieć, „kim jest człowiek, by sprawy ludzkie były rozwiązywane dla re-
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alnego a nie fikcyjnego, wyspekulowanego dobra osób ludzkich.” (Gogacz, 
1974 za Listkowska, 2012, s. 22). Stąd konieczna jest również refleksja fi-
lozoficzna nad wykluczeniem społecznym. Nauki filozoficzne (metafizyka, 
antropologia, etyka, filozofia społeczna) ukazują zjawisko eksluzji społecz-
nej w świetle różnorodnych dyskursów wywodzących się m.in. z filozofii 
personalistycznej, analitycznej, hermeneutycznej i  postmodernistycznej. 
Brakuje jednak filozoficznej refleksji na temat wykluczenia społecznego 
inspirowanej filozofią realistyczną. Filozofia ta, której głównymi przedsta-
wicielami są Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu, przekazuje informacje na 
temat bytowej struktury osoby, powinności moralnej oraz relacji między-
ludzkich. Taka wiedza alternatywna (wobec najczęściej przyjmowanych 
punktów widzenia) pozwoli na ukazanie (innych niż najpopularniejsze) 
rozumień źródeł i natury wykluczenia społecznego oraz  jego wpływu na 
rozwój osoby ludzkiej, która rodzi się i dojrzewa w społeczeństwie.

 Teoretyczny zbiór wiedzy filozoficznej to materiał wyjściowy dla 
nauczycieli, których oddziaływania pedagogiczne służą kształceniu i wy-
chowaniu, rewalidacji i resocjalizacji dzieci, młodzieży lub osób dorosłych. 
Skuteczność metod i środków wychowawczych zależy przecież od tego, co 
pedagog wie o  człowieku, którego zamierza wychować (Gogacz, 1997).  
Rozważając relacje pomiędzy filozofią a pedagogiką, należy bowiem pa-
miętać o  tym, że  „im głębiej sięgniemy w  przeszłość, tym związek [po-
między filozofią a pedagogiką] jest silniejszy, aż do momentu, w którym 
nie można odróżnić pedagogiki od jej [filozoficznych] źródeł” (www.pe-
dagogikafilozoficzna.pl).  Praktyka pedagogiczna jest zatem ściśle związa-
na z teorią filozoficzną. Przemyślenia filozoficzne (aspekt filozoficzny) zo-
staną uzupełnianie przez przykłady ich praktycznych zastosowań (aspekt 
pedagogiczny). 

Filozoficzne konteksty wykluczenia społecznego
Zjawisko wykluczenia społecznego można analizować w świetle zało-

żeń filozofii życia. Do jej rozwoju przyczynił się francuski myśliciel Henri 
Bergson, który twierdził, iż rozwojem społeczeństwa kieruje wewnętrzna, 
pozbawiona zasad, spontaniczna siła nazwana „pędem życia”. Dzięki niej 
rzeczywistość jest dynamiczna i zmienna. Dziełem ewolucji twórczej jest 
zarówno człowiek, jak i  społeczeństwo. Można wyróżnić dwa typy spo-
łeczeństwa: zamknięte i  otwarte. Integralnym elementem społeczeństwa 
zamkniętego jest „autorytet, hierarchia, stałość i konserwatyzm (Szmyd, 
2004, s.  36). Życiem społeczeństwa otwartego zaś kierują zasady demo-
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kratyczne. Nieodłącznym elementem życia społecznego jest też moral-
ność, posiadająca również dwie odmiany: zamkniętą i otwartą. Przejawem 
moralności zamkniętej jest przyzwyczajenie, które można porównać do 
instynktu występującego w  świecie zwierząt. Na skutek przyzwyczajenia 
człowiek dąży do przebywania w małych grupach, takich jak rodzina lub 
środowisko osób w miejscu pracy. Członkowie grupy działają na rzecz jej 
dobra. Tożsamość jednostki kształtuje się w ramach i pod wpływem owej 
grupy. „Naturalną tendencją każdej grupy jest ekskluzywizm (...). Natu-
ra wyklucza jednych i włącza drugich, gdyż dąży do zabezpieczenia grup 
przed destrukcyjnym oddziaływaniem jednostek”(Kostyło, 2008, s.  79) 
kierujących się odmiennymi normami i wartościami. W świetle filozofii 
życia wykluczenie jest czymś naturalnym i nieuniknionym, występującym 
w różnych formach i postaciach. „Natura, która ma wpisane wykluczenie 
w  swoją naturę, nigdy nie wyrzeknie się wynoszenia jednych i  pognę-
biania drugich, lecz w toku ewolucji życia zmienia oblicza tego procesu” 
(Kostyło, 2008, s.  90). Na jedną z  form ekskluzji, charakterystyczną dla 
współczesnego społeczeństwa, miałby wskazać Z. Kwieciński, który przez 
30 lat prowadził badania nad zjawiskiem wykluczenia z kultury symbolicz-
nej. I tak empiryczne badania wykazały, iż „odsetek uczniów kończących 
obowiązkowy etap edukacji bez adekwatnej umiejętności czytania w 1998 
roku był niemal taki sam jak w 1972 roku” (Kostyło, 2008, s. 88). Rów-
nież badania PISA pokazały, że „kończenie przez pewien odsetek uczniów 
obowiązkowego etapu edukacji bez umiejętności zrozumienia prostych 
tekstów nie jest wyjątkiem, lecz regułą”(Kostyło, 2008, s. 66). Spoglądając 
z perspektywy filozofii życia na zjawisko wykluczenia z kultury symbolicz-
nej, można stwierdzić, iż  jest to „kolejny przypadek wyłaniania się spod 
fasady kultury pierwotnego oblicza natury, która nie zna ani powszech-
ności, ani równości” (Kostyło, 2008, s. 67). Wykluczenie uczniów z kul-
tury symbolicznej to przejaw przyzwyczajenia nauczycieli nazywanym 
efektem Pigmaliona. I tak nauczyciele, kierowani rutyną, mają tendencję 
do oceniania uczniów pochodzących z ubogich rodzin niżej w porówna-
niu z ich umiejętnościami. Natomiast uczniowie wywodzący się z rodzin 
zamożnych oceniani są wyżej niż na to zasługują. Takie „zamknięte” po-
stawy nauczycieli kształtują w uczniach przekonanie, iż niewiele wiedzą 
(Kostyło, 2008). Ponadto „nauczyciele są przekonani, że nie mogą zrobić 
nic, by powstrzymać proces wykluczania uczniów. Wykluczani ucznio-
wie natomiast zgadzają się z  rolą, jaka została im przypisana w  grupie 
– rolą mniejszości skazanej na porażkę” (Kostyło, 2008, s. 73). Analizu-
jąc ekskluzję z perspektywy filozofii życia, można stwierdzić, iż zjawisko  
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wykluczania to przejaw moralności zamkniętej.
Problem wykluczenia społecznego jest również rozważany z perspek-

tywy filozofii hermeneutycznej. Celem tej filozofii jest zrozumienie, czy-
li emocjonalne, duchowe i intelektualne wnikanie w sens rzeczywistości. 
Proces rozumienia przebiega po kole. Punktem wyjścia jest „przed – ro-
zumienie”, które stopniowo zostaje uzupełniane poprzez nową wiedzę 
i  doświadczenie. Dzięki coraz dokładniejszemu wnikaniu w  sens anali-
zowanego fenomenu wstępne „przed – rozumienie” zostaje zrewidowane. 
„Powrót do punktu wyjścia zawsze jest powrotem zreflektowanym i bo-
gatszym w treść, wynikającą z ukrytych założeń” (Nowicki, 2004, s. 166). 
Ten sposób poznawania, nazywany kołem hermeneutycznym, może być 
wykorzystywany przez pracowników socjalnych, którzy pomagają osobom 
bezrobotnym zrozumieć sens i znaczenie tej sytuacji. Osoba bezrobotna, 
poprzez analizę różnorodnych wydarzeń z własnego życia, próbuje zrozu-
mieć sens dotychczasowych porażek i sukcesów. Uświadamia sobie, jakimi 
wartościami kieruje się w życiu, określa cel działań, planuje przyszłość. Ce-
lem owych przemyśleń jest zrozumienie sytuacji wykluczenia w perspek-
tywie całego życia oraz uświadomienie, iż brak pracy może być szansą na 
zmianę dotychczasowego życia. Założony cel zostanie osiągnięty wtedy, 
gdy osoba uwierzy, iż „życie ma sens, że na jego bieg składają się zmiany, 
punkty zwrotne, przejścia, że z natury życie nie jest jednorodne, pojawiają-
ce się w nim przeszkody, trudności, sytuacje graniczne, przejściowe stano-
wią immanentny element natury życia człowieka” (Gawęcka, 2011, s. 74).

Wykluczenie społeczne to też przedmiot analiz przedstawicieli filozofii 
personalistycznej, do których należą Karola Wojtyła, Mieczysław A. Krą-
piec oraz Wojciech Chudy. W centrum ich analiz znajduje się osoba ludz-
ka oraz jej niezbywalna godność, właściwa wszystkim ludziom bez wzglę-
du na wiek, płeć, stan zdrowia czy ilość posiadanych dóbr materialnych. 
O naturalnej wielkości człowieka świadczy fakt bycia istotą rozumną i wol-
ną. Godność osoby ludzkiej „jest wartością w sobie i przez się i wymaga, 
by traktowano ją jako taką, nigdy zaś jako przedmiot, który można użyć, 
narzędzie czy rzecz” (Jan Paweł II, 2007, s. 83). Osobista godność stano-
wi zaś podstawę równości wszystkich ludzi. Zdaniem myślicieli z  kręgu 
filozofii personalistycznej człowiek jest też bytem potencjalnym dążącym 
do tego, aby być kimś więcej niż jest aktualnie. „Natura ludzka polega [bo-
wiem] na nieustannym wysiłku przekraczania granic zwierzęcości tkwią-
cej w człowieku i wyrastania ponad nią człowieczeństwem i rolą człowieka 
jako twórcy wartości. Bez tej misji i bez tego wysiłku wyrastania ponad 
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samego siebie człowiek zapada z powrotem i bez ratunku w swoją czystą 
zwierzęcość, która stanowi jego śmierć” (Ingarden, 1971 za Łobacz, 2011, 
s. 71). Właściwością osoby jest też jej kruchość oraz przygodność świad-
czące o niedoskonałości ludzkiej natury. Przejawem owej niedoskonałości 
jest głód, choroba, bezdomność, bezrobocie i niski poziom wykształcenia, 
które mogą stać się przyczyną wykluczenia społecznego. Prymat osoby 
ludzkiej, powołanej do przekraczania samej siebie i aktualizowania poten-
cjalności swojej natury, to założenia pedagogiki personalistycznej, która 
wypracowała tzw. pedagogię ubóstwa. Jej celem jest przygotowanie ludzi 
do urzeczywistnienia siebie jako osoby również w sytuacji różnorodnych 
braków spychających na margines życia społecznego. Zadaniem peda-
gogii ubóstwa byłaby ochrona człowieka przed permanentną degradacją 
fizyczną i moralną, na którą szczególnie są narażone osoby wykluczone.  
Konsekwencją różnych wymiarów ubóstwa jest bowiem dewaluacja norm 
moralnych (Łobacz, 2011). Życie na marginesie społecznym często powo-
duje utratę godności osobistej. Bez poczucia godności własnej człowiek 
zaczyna poniżać innych i wkracza niejako w „otchłań moralną” (Stuchliń-
ski, 2011, s. 23 – 24), przestając cenić tzw. czcigodne zalety moralne, które 
decydują o godności człowieka.

Wykluczenie społeczne w kontekście realizmu filozoficznego
Próbę określenia tego, czym jest zjawisko wykluczenia społecznego, 

można podjąć również z perspektywy realizmu filozofii klasycznej, której 
celem jest poznanie całej rzeczywistości. Aby zrozumieć całość, nie trzeba 
jednak poznawać poszczególnych jej części. Wystarczy wielość elementów 
sprowadzić do jednej lub kilku zasad – zwanych „principium” lub „arche”. 
Tak właśnie poznawali rzeczywistość starożytni myśliciele, którzy zredu-
kowali różnorodność świata do jednego elementu, na przykład wody, po-
wietrza czy bezkresu. Tworzywo to miało wchodzić w skład każdej rzeczy 
oraz kierować dynamizmem zachodzących w  przyrodzie zmian (Reale, 
1994). Podobnie, chociaż jak świat przyrody, także fenomen wykluczenia 
społecznego przybiera różnorodne oblicza: bezrobocie, bezdomność, nie-
pełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo materialne, analfabetyzm, igno-
rancja, to jednak można wspomniany fenomen sprowadzić do jednego ele-
mentu: stanu braku jakiegoś dobra, np. zdrowia, pracy, wykształcenia czy 
przedmiotów materialnych. Odpowiadając na pytanie, czym jest wyklu-
czenie społeczne, trzeba zatem stwierdzić, iż wykluczenie to brak dostępu 
do dobra, którym człowiek wcześniej nie dysponował lub utrata dobra już 
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posiadanego. Za tradycją tomistyczną przyjmuje się tu, iż chodzi o trojaką 
postać dobra, jakim są: rzeczy materialne, własne ciało oraz dobra duszy 

(Andrzejuk, 2000). Ich brak powoduje powstawanie nierówności społecz-
nej. Jak bowiem zauważył P. Sztompka „bogactwo, władza i prestiż – dzielą 
ludzi najbardziej” (Sztompka, 2005, s. 335.). Zasadą, w świetle której moż-
na poznać zjawisko wykluczenia społecznego, jest więc brak dobra, w jego 
trzech postaciach.

Dobro a rozwój osoby ludzkiej
Owe trzy postaci dobra chronią cielesno – duchowy byt człowieka oraz 

przyczyniają się do jego wzrostu i rozwoju. 
Pierwszym elementem ludzkiego bytu jest istnienie, powodujące re-

alność człowieka,  który przecież nie jest pomysłem lub snem. Istnienie 
to najdoskonalsze tworzywo człowieka ponieważ, aby ktoś posiadał dobra 
materialne lub duchowe musi wpierw istnieć. Pierwszą powinnością mo-
ralną będzie zatem ochrona życia będąca konieczną, powszechną i abso-
lutną zasadą etyki (Łobacz, 2011). Niszczenie ludzkiego życia (aborcja, eu-
tanazja, antykoncepcja), jako pozbawianie kogoś podstawowego dla niego 
dobra, powoduje zaś jego definitywne wykluczenie społeczne. Człowiek 
bowiem nie zaistnieje i nie urodzi się. Nie będzie zatem obecny w społecz-
ności innych osób. 

Drugim elementem struktury osoby ludzkiej jest istota, którą tworzy 
materia i  forma. Dzięki materii człowiek posiada takie, a  nie inne wła-
ściwości fizyczne (wzrost, kolor oczu). Forma (dusza) natomiast spra-
wia, że człowiek, pomimo zmian zachodzących w jego cielesności wciąż 
pozostaje tą samą osobą, zachowując własną tożsamość (Gogacz, 2008). 
Dobrem ciała (materii) będzie zatem jego odżywianie, leczenie, ochrona 
przed zimnem oraz wypoczynek i aktywność fizyczna. Dobrem duszy (for-
my) zaś jest kształcenie i wychowanie duchowych władz: intelektu i woli. 

Człowiek zwraca się do owych dóbr jako celów swych działań, po-
nieważ przyczyniają się one do ochrony oraz wzrostu organizmu fi-
zycznego, a  także służą doskonaleniu duchowo-zmysłowych władz 
poznawczo-pożądawczych. Dzięki tym dobrom człowiek staje się 
bardziej sobą. „W tym, żeby stać się bardziej sobą zawiera się zasad-
nicze dobro każdego bytu” (Wojtyła, 2007, s.  37). Dobrem każdego 
człowieka jest zatem aktualizacja potencjalności własnej natury du-
chowo-cielesnej. Do tego zaś służą takie środki materialne i  duchowe,  
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jak pożywienie, mieszkanie czy wykształcenie (Krąpiec, 1998).
Uzyskanie dóbr chroniących i  doskonalących naturę ludzką nie jest 

możliwe bez pomocy społeczeństwa. Nie ma przecież takiej jednostkowej 
świadomości, która nie zawdzięczałaby nic  rodzinie, szkole, grupie rówie-
śniczej i państwu. Dlatego też, za Arystotelesem, należy uznać, iż człowiek 
to istota społeczna (Polityka, Ks. I 1,9).  Z punktu widzenia realizmu filo-
zoficznego społeczeństwo to zespół osób powiązanych ze sobą realnymi 
relacjami - wiary, nadziei i  miłości. Przejawami owych relacji są życzli-
wość, wzajemna akceptacja, współupodobanie, troska, przyjaźń, miłość, 
zaufanie, prawdomówność oraz nadzieja. Relacje osobowe to naturalne 
środowisko istnienia, działania i  rozwoju człowieka. Bez miłości, wiary 
i nadziei człowiek nie może się przecież ani urodzić, kształcić, ani odży-
wiać i rozwijać w swoim człowieczeństwie (Gogacz, 1991; Krąpiec, 1998).  

Podsumowując, można stwierdzić, że „dobrem człowieka jest on sam, 
a w bardziej szczegółowym ujęciu stwierdzamy, że tym dobrem dla niego 
jest jego istnienie, tym istnieniem urealniona jest jego istota jako dusza 
i ciało, zarazem intelekt i wola, wyobrażenia i uczucia, harmonia działań 
jako zdrowie. Dobrem człowieka stają się też jego powiązania z osobami 
przez życzliwość i zaufanie oraz poszukiwanie tych powiązań nazywanych 
nadzieją” (Gogacz, 1997, s. 90). Brak owych dóbr cielesno-duchowych, do 
których należą: pożywienie, mieszkanie, zdrowie, wykształcenie i wycho-
wanie to fenomen wykluczenia społecznego. Wykluczenie społeczne z ko-
lei, jako stan braku dobra, utrudnia rozwój osoby ludzkiej.

Dobro natury ludzkiej celem pedagogiki
Jednym z istotnych warunków uzyskania różnorodnych dóbr dosko-

nalących ludzką naturę jest wykształcenie, które pomaga uzyskać prestiż 
społeczny oraz umożliwia awans majątkowy (Chodkowska, 2011). Dlatego 
też w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu wyjątkową rolę pełni teoria 
i praktyka pedagogiczna. Pedagogika należy bowiem do tych nauk, których 
celem jest ukształtowanie „nowego człowieka”(Kunowski, s.  24). Jednak 
„zadaniem wychowania nie jest kształtowanie abstrakcji, czyli człowieka 
samego w sobie, lecz określonego dziecka należącego do danego narodu, 
środowiska. (...) Zanim dziecko stanie się dzieckiem amerykańskim lub 
XX wieku lub europejskim, jest „dzieckiem ludzkim”. (...) W ten sposób 
zadanie wychowania polega na pomocy w dynamicznym rozwoju, przez 
który człowiek kształtuje się, być człowiekiem (...)”(Maritain, 1996, s. 10). 
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Nadrzędnym celem procesu wychowania jest asystowanie przy narodzi-
nach człowieka (Tischner, 1996). Oddziaływania pedagogiczne powinny 
być zatem inspirowane refleksją antropologiczną będącą namysłem nad 
tym, kim jest człowiek w swej ontycznej strukturze. Znając bowiem naturę 
człowieka, można będzie rozpoznać, co jest dla niej dobre. Różnorodne 
metody i środki dydaktyczne zaś posłużą do uzyskania owego dobra.

I tak z perspektywy filozofii realistycznej człowiek jest rozumiany jako 
byt ukonstytuowany (jak już była o tym mowa) z istnienia i istoty. Istota to 
dusza i ciało, które posługują się władzami poznawczymi i pożądawczymi. 
Analizując działania tych władz, „można dokonać ich pogrupowania, wy-
kryć zależności, kompetencje i przedmiot” (Gogacz, 1985, s. 82). I tak po-
znanie intelektualne dokonuje się przy udziale władz zmysłowych. Uczucia 
zaś podlegają woli i intelektowi, ale mogą też działać niezależnie. Zdarza 
się niekiedy, że za poznaniem intelektu nie postępują też akty woli. Wła-
dze duszy i  ciała wymagają zatem usprawnienia i  doskonalenia, tak aby 
każda z  nich, działając w  ramach swoich kompetencji, nie przejmowała 
zadań innej(Gogacz, 1993). Człowiek bowiem ze względu na swą rozumną 
naturę „musi panować nad nienawiścią i niechęcią, nad przeżywaniem ra-
dości i smutku, nad rozpaczą, strachem i gniewem. Musi rozwijać miłość 
i pragnienie dobra, nadzieję i odwagę” (Gogacz, 1985, s.  83). Zadaniem 
pedagogiki realistycznej będzie zatem usprawnianie intelektu i woli, wy-
ćwiczenie poznawczo-pożądawczych władz zmysłowych, zaprowadzenie 
ładu i harmonii w człowieku. Uzyskanie równowagi pomiędzy działaniem 
intelektu, a  pozostałymi władzami to nieodzowny warunek stawania się 
bytem rozumnym (Gogacz, 1985). Drogą do tego prowadzącą będzie wy-
korzystywanie takich metod i  środków, aby dzięki nim intelekt nabywał 
wiedzę i mądrość natomiast wola usprawniła się w cnocie roztropności, 
męstwa, umiarkowania i sprawiedliwości (Andrzejuk, 2000).

Jak wyjaśnia K. Wojtyła (2005) za Arystotelesem, sprawności moral-
ne (cnoty), doskonalą człowieczeństwo samo w sobie. Inne bowiem dobra 
uszlachetniają człowieka „pod tym lub innym względem” (s. 37). Cnota 
moralna natomiast to taka dyspozycja, „przez którą człowiek staje się do-
bry i dzięki której dobrze wykonuje własne działania” (Arystoteles, 1106 
a 22). I tylko człowiek duchowo piękny (kalokagathia) (Jaroszyński) będzie 
dobrze pełnić funkcje publiczne, troszcząc się o  dobro wspólne. W  taki 
bowiem sposób zorganizuje pracę, aby przysporzyła obywatelom środków 
materialnych dla umożliwienia realizacji ich istotnego dobra osobowego, 
które jest zarazem dobrem wspólnym (Reale, 1994).
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Pedagogika może zatem zapobiegać wykluczeniu społecznemu po-
przez adekwatną do ontycznej struktury człowieka ofertę edukacyjną, któ-
ra powinna być również dostosowana do warunków społecznych stano-
wiących naturalne środowisko rozwoju każdej osoby ludzkiej. 

Projekty edukacyjne wspierające inkluzję społeczną
Współczesną postacią wykluczenia społecznego jest tranzycja, którą 

można rozumieć jako stan przejścia, przerwy, znajdowanie się pomiędzy 
dawną a  nową sytuacją. W  sytuacji tranzycji może znaleźć się nie tylko 
osoba, która straciła rodzinę, pracę, dom lub zmieniła miejsce zamieszka-
nia. „Perspektywa zmiany stała się domeną czasów współczesnych”(Chrza-
nowska za Barłóg, 2011, s. 103). Tradycyjny styl życia współczesnego czło-
wieka został zdezorganizowany z powodu radykalnych przemian cywili-
zacyjnych związanych z szybkim rozwojem technologii komputerowych, 
postępującym procesem globalizacji oraz kształtowaniem się gospodarki 
opartej na wiedzy. W sytuacji tranzycji dotychczasowa wiedza oraz umie-
jętności nie stanowią już wystarczającego kapitału intelektualnego, który 
można wykorzystać w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym (Gawęc-
ka, 2011).  Zadaniem współczesnej edukacji jest zatem przygotowanie lu-
dzi do życia w perspektywie zmiany poprzez wyposażenie ich w wiedzę 
i umiejętności, dzięki którym będą mogli funkcjonować w każdej sytuacji 
w ramach nowych warunków cywilizacyjnych (Barłóg, 2011).

 Pożądanym efektem kształcenia stały się zatem tzw. kompetencje 
kluczowe, do których zaliczono umiejętność porozumiewania się w języ-
ku ojczystym oraz języku obcym, kompetencje matematyczne i  nauko-
wo-techniczne oraz informatyczne, umiejętność uczenia się, inicjatywę 
i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną oraz kompetencje 
społeczne i  obywatelskie. Umiejętności te, które można sprowadzić do 
kompetencji osobistych, społecznych i specjalistyczno-technicznych, do-
tyczą procesu myślenia, odczuwania i działania (Marszałek, 2013). 

Istotną kompetencją kluczową jest więc inicjatywa i przedsiębiorczość, 
potrzebna zwłaszcza w trakcie wykonywania pracy. Praca jest bowiem dla 
człowieka koniecznością jako źródło utrzymania i  społecznego prestiżu. 
Przez pracę człowiek przekształca przyrodę, aby dostosować ją do swoich 
potrzeb, „ale też urzeczywistnia siebie jako człowieka (...) poniekąd bar-
dziej staje się człowiekiem” (Jan Paweł II, 2007, s. 36). Jednak rozwój tech-
nologii komputerowych skomplikował proces wykonywania pracy, który 
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wymaga obecnie nie tylko wysokich kwalifikacji zawodowych. Niezbęd-
na stała się też umiejętność kreatywnego myślenia. „Z tej racji do rzędu 
fundamentalnych problemów ludzkich urasta zagadnienie przygotowania 
ludzi do pracy i proces ich zawodowej i ogólnej autokreacji” (Turos, 2006, 
s.14). Kształceniem u ludzi dorosłych umiejętności twórczej pracy zajmo-
wały się tzw. uniwersytety ludowe zakładane w XIX wieku w Danii przez 
Mikołaja Grundtviga. Jego placówki oświatowe inspirowane były zasadami 
kierującymi działalnością Akademii Platońskiej, której funkcjonowanie 
Grundtvig studiował przez 30 lat. Nadrzędnym celem uniwersytetów lu-
dowych była działalność wychowawcza: praca nad doskonaleniem charak-
teru, poglądów, rozwijanie zainteresowań, wyrabianie poczucia obowiąz-
ku wobec państwa i społeczeństwa, troska o dobro wspólne, zachęta do sa-
mokształcenia. Nauczanie miało dostarczyć słuchaczowi nie tylko wiedzy 
zawodowej, lecz również informacji z zakresu różnych nauk humanistycz-
no-społecznych (socjologii, ekonomii, psychologii, antropologii, histo-
rii). Zadaniem szkoły był też przekaz uniwersalnych wartości moralnych: 
prawdy, dobra, piękna, sprawiedliwości dostępnych poprzez przyswojenie 
dziedzictwa kultury narodowej (Turos, 2006). Ludowe szkoły Grundtvi-
ga to swoista przestrzeń aksjologiczna, w której słuchacz był poddawany 
„kreatywnej, formującej sile wartości i dobra” (Walczak, 2007, s. 148). Na-
leży dodać, iż zasady uniwersytetów ludowych Grundtviga ukształtowały 
mentalność współczesnych Duńczyków, którzy dzięki wysokim kwalifika-
cjom zawodowym, kreatywnej postawie i kulturze moralnej są zaliczani do 
jednych z najlepszych pracowników w Europie. (Turos, 2006). O potrze-
bie wychowania do pracy pisał również Stefan Wyszyński (1957). Według 
niego nie można wykonać jakiejkolwiek czynności bez tzw. „cnót pracy”, 
do których m.in. zaliczył cierpliwość jako odmianę cnoty męstwa, nie-
skwapliwość oraz wytrwałość. Kształtowanie sprawności moralnych do-
skonali osobę ludzką, a także stanowi niezbędny warunek przygotowania 
do twórczej pracy. Kreatywny może być bowiem tylko człowiek moralnie 
dobry, żyjący według wartości (Lipiec, 1997). Kreatywność zaś należy do 
działań odtwórczych. Tworzywem twórczości jest wiedza, mądrość oraz 
sprawności moralne. I tak do stworzenia czegoś potrzebna jest cierpliwość, 
dzięki której będzie można pokonać różnorodne przeszkody pojawiające 
się w trakcie pracy twórczej. Z kolei nieskwapliwość może usprawnić dą-
żenie do uzyskania odległego dobra, które jest celem kreatywnych działań. 
Istotnym elementem współczesnego nauczania powinna być też edukacja 
kulturalna, której celem będzie kształcenie takiej kompetencji, jak świado-
mość i ekspresja kulturalna. Wychowanie poprzez sztukę i literaturę pięk-
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ną sprzyja integralnemu rozwojowi człowieka, ponieważ każda sytuacja 
artystyczna jest zarazem sytuacją edukacyjną (Jankowski, 2010).

Zadaniem współczesnej edukacji jest również umożliwienie nabycia 
kompetencji matematycznych. Można do niej zaliczyć wszelkie umiejętno-
ści związane z poprawnym myśleniem. Przejawem poprawnego myślenia 
jest umiejętność analizy i syntezy oraz wyciągania wniosków z przyjętych 
założeń, stosowanie argumentacji, definiowanie problemów, precyzowanie 
używanych definicji, dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych. 

Naukę poprawnego myślenia wspierają różnorodne projekty eduka-
cyjne. Istotą jednego z  nich – nazwanego narzędziem TOC (Theory of 
Constraints) - jest nauczanie przy pomocy graficznych materiałów dydak-
tycznych w  postaci Chmury, Gałęzi, i  Drzewa (www.tocdlaedukacji.pl). 
Inną formą nauki logicznego myślenia jest projekt „Lego – Logos” – opra-
cowany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w  Toruniu przez Jarosła-
wa M. Spychałę. Pomocą dydaktyczną są tu klocki Lego, z których buduje 
się różnorodne konstrukcje mające ilustrować przemyślenia inspirowane 
przeczytanym wcześniej fragmentem tekstu filozoficznego. W ten sposób, 
jak wyjaśnia autor projektu, można poznać nie tylko własny sposób my-
ślenia, ale też dowiedzieć się, jak myślą inni. (www.lego-logos.pl). Metodą 
doskonalącą proces racjonalnego myślenia jest również program M. Lip-
mana „Filozofia dla dzieci”, którego istota polega na dialogu prowadzonym 
w grupie uczniów pod kierunkiem nauczyciela. Swoistą pomocą dydak-
tyczną są tu pytania formułowane po lekturze tekstów lub obejrzeniu ob-
razu. Jedno najciekawsze pytanie stanowi temat wszechstronnej rozmo-
wy, która powinna być prowadzona zgodnie z zasadami logiki. Przy czym 
celem owych dociekań jest poznanie sposobu myślenia i argumentowania 
innych ludzi oraz weryfikacja własnych poglądów nie zaś dążenie do po-
znania prawdy (Freese, 2008). Innym sposobem dialogu może być zada-
wanie pytań i udzielanie na nie odpowiedzi, dzięki którym osoba pytająca 
zrozumie, czym dana rzecz jest. Informacja ta to swoisty „punkt zaczepie-
nia”, który będzie dalej uzupełniany, aż do uzyskania „wiedzy prawdziwo-
ściowej” na temat realnej rzeczywistości, nie zaś konstrukcji myślowych 
(Łażewska, 2010). Wspomniane projekty edukacyjne mogą też posłużyć 
do nabycia kompetencji społecznej, na którą składają się takie umiejętno-
ści, jak: komunikacja w grupie, sprawność planowania i podejmowania de-
cyzji oraz przewidywania ich konsekwencji, zdolność analizy konfliktów 
oraz próby ich rozwiązywania. 
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Zakończenie
Pomimo różnorodnych projektów edukacyjnych wspierających inklu-

zję społeczną problem ten nie będzie w pełni rozwiązany. I tak na przykład 
plany z 2000 i 2007 roku zredukowania do 2015 roku liczby osób głodują-
cych o połowę nie powiodły się. Zdaniem polityków cel ten może zostać 
osiągnięty dopiero w 2150 roku (Radziewicz – Winnicki, Walancik, 2011). 
Również dostęp do kultury symbolicznej nie jest dla wszystkich możliwy. 
Szkoła bowiem, rozumiana jako wszelkie instytucje odpowiedzialne za 
edukację, pełni dwuznaczną rolę w  procesie eliminowania wykluczenia 
społecznego. Placówki edukacyjne, które uchodzą za miejsce wyrówny-
wania szans edukacyjnych, przyczyniają się do powstawania nierówności 
społecznych, wykluczając uczniów z dostępu do kultury symbolicznej. Jak 
wykazały badania Z. Kwiecińskiego „wykluczenie [dokonujące się w szkole 
i poprzez szkołę] jest procesem względnie trwałym, odpornym na oddzia-
ływanie programów wychowawczych” (Kostyło, 2008, s. 88). Jednak pro-
ces ekskluzji występował już w społeczeństwach pierwotnych. Jednostka 
albo żyła w grupie podporządkowanej jej przywódcy albo zostawała wy-
kluczana z całego obszaru życia społecznego (Kostyło, 2008).To naturalne 
zjawisko wykluczenia, na pewnym etapie dziejów, stało się normą życia 
społecznego. Analizując dzieje wychowania i kształcenia, można bowiem 
zauważyć, iż są one zarazem historią wykluczania. I tak „kobiety, dzieci, 
niewolnicy, cudzoziemcy, biedni, niepełnosprawni (fizycznie i umysłowo), 
niewierzący lub wierzący, a  także ci, który nie mogli się wykazać odpo-
wiednim statusem społecznym, wykluczani byli regularnie z dostępu do 
wiedzy, a tym samym z dostępu do kultury symbolicznej” (Kostyło, 2008, 
s. 76). Od czasów Rewolucji Francuskiej z 1789 roku zjawisko wykluczenia 
zaczęto jednak postrzegać jako delikt, czyli sytuację niekorzystną, którą 
należy wyeliminować z życia społecznego. Idea równości stała się prawem 
państwowym, zgodnie z którym każdy obywatel posiada równy dostęp do 
wykształcenia i innych dóbr (Kostyło, 2008).

Obecność wykluczenia społecznego można porównać, za P.  Kostyło 
(2008), do nurtu „ukrytej podziemnej rzeki, która na różnych etapach swo-
jego biegu przypomina o swojej obecności, lecz czyni to w różny sposób. 
(...) W toku historii wiele przejawów wykluczenia jest efektywnie elimino-
wanych. Odwołując się do zaproponowanego porównania, można powie-
dzieć, że wszędzie tam, gdzie rzeka wybija się na powierzchnię, stwarzając 
zagrożenie dla ludzi, jej nurt jest regulowany i kontrolowany. (...) Eliminu-
jąc przejawy wykluczania, nie jesteśmy jednak w stanie zatrzymać samego 
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procesu. Oznacza to, że regulując i kontrolując bieg rzeki na jakimś odcin-
ku, nie jesteśmy w stanie ujarzmić jej na całej długości” (s. 89). Zanikanie 
oraz pojawianie się w ich miejsce nowych form  wykluczenia społecznego 
jest więc zjawiskiem naturalnym. 

I tak, za współczesną postać ekskluzji można uznać wykluczenie cy-
frowe. Na skutek braku dostępu do Internetu, wiele osób może bowiem 
zostać tzw. analfabetami informacyjnymi nieposiadającymi umiejętności 
analizy i selekcji „niespójnej masy danych” transmitowanych w sieci (May-
or, 2001). Ponadto, pojawieniu się nowych form wykluczenia towarzyszy 
zmiana statusu marginalizacji. I tak L. Witkowski, który wyróżnił i opisał 
22 przejawy owej zmiany uważa, że „z jednej strony marginalizacja ozna-
cza odstępstwo od normy, z drugiej natomiast często normą staje się to, 
co zmarginalizowane” (Kostyło, 2008, s. 51). Dziś każdy może stwierdzić, 
że  żyje na jakimś marginesie. We współczesnym społeczeństwie trudno 
zatem wskazać miejsca niedomknięte „logiką marginalizacji” (Witkowski 
2007 za Kostyło, s. 51). Wydaje się, że jedynie z perspektywy realizmu filo-
zoficznego można określić czym jest wykluczenie społeczne, proponując, 
aby „sprawy ludzkie były rozwiązywane dla realnego a nie fikcyjnego, wy-
spekulowanego dobra osób ludzkich” (Gogacz, 1974 za Listkowska 2012, 
s. 22). Jednak wciąż należy pamiętać, iż opracowanie programów wspie-
rających proces inkluzji, wymaga głębszych przemyśleń interdyscypli-
narnych oraz zaangażowania wielu specjalistów, którzy przed podjęciem 
działań inkluzyjnych wnikliwe rozpoznają potrzeby oraz osobistą sytuację 
swoich podopiecznych. W poszukiwaniu remedium, które mogłoby ogra-
niczyć powstawanie zjawiska eksluzji, należy też zwrócić szczególną uwa-
gę na moralne wychowanie społeczeństwa. Najgłębszym bowiem źródłem 
wykluczenia społecznego jest brak sprawiedliwości u osób, które przyczy-
niły się, w jakikolwiek sposób, do powstania tego zjawiska (Dziurzyński, 
Łukasiewicz, 2011).
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