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Małgorzata Zalewska -Bujak

Wychowanie „do wartości” 
a współczesna rzeczywistość cywilizacyjna

Człowiekowi towarzyszy nieustannie zjawisko rozwoju – od wczesnego 
dzieciństwa, aż niemalże po kres życia; nie dotyczy ono tylko i  wyłącznie nie-
go samego, ale także rzeczywistości, która go otacza; obejmuje swym zasię giem 
zarówno jedną generację, jak i  ludzkość na przestrzeni dziejów. Wielu badaczy 
różnych sfer ludzkiej egzystencji podkreśla, iż wyznacznikiem – czy też składo-
wą – owego rozwoju w  większości przypadków jest zmiana, której przyświeca 
dążenie do ulepszania zastanych stanów rzeczy.

W zakresie różnych dyscyplin naukowych obserwuje się stosunkowo szybki 
i ciągły przyrost wiedzy, postrzeganej jako najwyższa wartość współ czesnej cy-
wilizacji1. Coraz powszechniej daje się zauważyć, że 

o rozwoju państw, narodów, społeczeństw i jednostek nie decydują surowce, środki pro-
dukcji, siła robocza, kapitał i ziemia, lecz wiedza – ściślej mówiąc umiejętności dociera-
nia do informacji, analizowania, przetwarzania jej, wartościowania i se lekcjonowania, 
kojarzenia, dokonywania syntez, twórczego przetwarzania i wy ko rzystania. Jednocześ-
nie dokonuje się zmiana globalna kultury z technokracji w technopol wraz z towarzy-
szącą jej wirtualną rzeczywistością, kulturą wizu alną i kulturą upozorowania. Techno-
pol jest to pewna filozofia myślenia, pewien stan umysłu, pewna kultura bycia, w której 
wartości materialne dominują nad wartościami typu „być”, propagują rozwój na bazie 
informacji a informacji nie wartościuje pod względem moralnym2. 

To niepokojące wszak zjawisko sze rzone jest w  dużym stopniu za pośred-
nictwem (wydaje się coraz większego) upowszechniania się zachodniej kultury 
masowej i amerykanizacji (nie tylko polskiego społeczeństwa), której symbolami 
są m.in. filmy Walta Disneya, stacja muzyczna MTV, kina multipleksowe, fast 
foody, wszechobecne reklamy, Walentynki itp3. Kultura popularna zajmuje coraz

1 R. Pachociński: Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń. Warszawa 1999, s. 7.
2 A. Zając: Wyzwania aksjologiczne wobec zarysowującej się IV fali przemian cywiliza cyjnych 

– rewolucja biotechnologiczna NBIC. W: Edukacja jutra. IX Tatrzańskie Seminarium Naukowe. 
Red. K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski. Wrocław 2003, s. 109–110.

3 Por. E. Polak: Proces globalizacji a szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia. W: Eduka‑
cyjne konteksty procesów globalizacji. Red. W. Kojs. Cieszyn 2001, s. 120–121.
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więcej miejsca w  życiu co dziennym każdego człowieka, a  więc współczesnego 
społeczeństwa, odgrywając olbrzymią rolę w procesie socjalizacji jego młodych 
jednostek, które utożsa miają się z  idolami, „bohaterami” popkultury, stanowią-
cymi dla nich wzorzec re -konstruowania własnego „ja” i  jednocześnie narzę-
dzie degradacji wpływu tradycyjnych instytucji socjalizujących (rodzina, szkoła, 
kościół)4.

Mówi się o tym, iż kultura amerykańska równocześnie afirmuje wykluczają-
ce się wartości, czego rezultatem są rozliczne napięcia w życiu codziennym oby-
wateli, do których można zaliczyć:

 – napięcia między interesem własnym a interesem społecznym, czemu dodatko-
wo towarzyszy etyka nagradzająca tych, którzy w „umiejętny” sposób potrafią 
dojść do sukcesu, co zapewnia im uznanie i sza cunek;

 – napięcia między równością i nierównością – pomimo demokratycznej dążno-
ści do „równości dla wszystkich obywateli” istnieją w społeczeństwie różnice 
cho ciażby w zapewnieniu pełnych praw obywatelom, równych szans zawodo-
wych, szacunku itp.;

 – napięcia pomiędzy planowością i bezplanowością – za pośrednictwem bezpla-
nowości w gospodarce uznaje się wyższość interesu własnego nad społecz nym, 
tym samym opowiadając się za ekonomią prowadzącą do nierówności; niechęć 
w stosunku do planowania dotyka także sfery życia rodzinnego i osobistego;

 – napięcia między nacjonalizmem a  współpracą międzynarodową – objawia 
się to w  występowaniu takich społecznych przejawów nacjonalizmu jak re-
strykcyjne prawo imigracyjne, pochłaniające olbrzymie fundusze programy 
zbrojenio we, polityka zagraniczna nastawiona na narodowe korzyści ekono-
miczne itp.;

 – napięcia między absolutyzmem a  eksperymentalizmem – przejawiają się one 
w  tym, iż interes własny, nierówność, bezplanowość i  nacjonalizm wyrażają 
absolutystyczne podejście do kultury i działania w  jej ramach, a  interes spo-
łeczny, równość, planowanie i współpraca międzynarodowa są bliższe ekspe-
rymentalizmowi w swoich kulturowych założeniach i praktyce; 

 – napięcia między człowiekiem wrogim sobie a człowiekiem przyjaznym – nie-
stabilność podstawowych instytucji społecznych, zwyczajów i przekonań kul-
turowych stanowi główną przyczynę emocjonalnych frustracji poszcze gólnych 
jednostek oraz ich labilnego zachowania we wszystkich obszarach życia spo-
łecznego5.

4 Z. Remiszewska: Konteksty ambiwalencji w  ramach wartości absorbowanych przez mło‑
dzież w odniesieniu do kultury popularnej. W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy 
sytuacyjności i  kontekstowości znaczeń. Red. A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, 
W.J. Maliszewski. Toruń 2008, s. 117.

5 H. Zielińska -Kostyło: Jakie rozwiązania oferuje nam edukacja w  czasie permanentnego 
kryzysu kultury?. W: Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i  perspektywy rozwoju 
współczesnej edukacji. Red. H. Rusek, A. Górniok -Naglik, J. Oleksy. Katowice 2008, s. 104–107.
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Kryzys, związany z  afirmacją wykluczających się wartości, może dotknąć 
każdego społeczeństwa i  dotyczyć wzorów myślenia i  zachowania, ro zumienia 
siebie i innych, wyciągania wniosków z własnej i cudzej historii, czy też planowa-
nia w dłuższej perspektywie czasowej oraz wartościowania6. W świe tle powyż-
szego nasuwa się więc refleksja, o konieczności podej mowania działań zmierza-
jących do przeciwdziałania niepożądanym i ocenianym negatywnie zjawiskom, 
kreowanym przez globalną rzeczywistość społeczną, przy czym niebagatelną 
rolę przypisuje się w  tym zakresie działalności edu kacyjnej – rodzinie, insty-
tucjom oświatowym, szkole i  nauczycielom, którzy winni podejmować wysiłki 
związane z przygotowaniem młodego pokolenia do życia nie tylko w obecnej, ale 
i przyszłej rzeczywistości. Edukacja rozumiana bowiem jako budowanie świata 
rzeczywistości duchowej i materialnej powinna być mądrym i zbiorowym obo-
wiązkiem oraz zdecydowanym sprzeciwem wobec istniejących rozlicznych anty-
wartości i zagrożeń ludzkiego bytu7.

Współczesny świat i wartości

„[K]ażdy dzień współczesności, przynosząc ogrom informacji, poglądów 
i  przekonań drogą globalnej komu nikacji, przyczynia się do coraz to trudniej-
szego wyboru przez jednostkę ludzką wartości, które chciałaby uznać za swoje 
własne, którymi chciałaby kierować się we własnym życiu”8. Ujawniający się kry-
zys wartości jest równocześnie poważ nym kryzysem człowieka oraz jego relacji 
z innymi, a przyczyniają się do tego między innymi takie zjawiska jak: kompli-
kowanie się życia społecznego i jego brutalizacja; globalizacja życia społecznego 
oraz załamywanie się licznych instytucji opiekuńczo -wychowawczych; osłabienie 
instytucji politycznych, gos po darczych i  społecznych oraz próby marginalizacji 
roli kultury i nauki; brak pracy jako zjawisko wywołujące wielość negatywnych 
skutków; nieustające nadal skutki transformacji ustrojowej oraz międzynarodo-
wych procesów integra cyjnych i dezintegracyjnych; słabość niektórych organów 
i mechanizmów kon troli społecznej9.

Naruszany jest porządek współczesnego świata poprzez zastępowanie warto-
ści ich substytutami, atrapami10 oraz destrukcyjne oddziaływanie na ich „sym-

 6 Ibidem, s. 104.
 7 Cz. Banach: Edukacja wobec problemów współczesnego świata i  człowieka. W: Edukacja 

jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Red. K. Denek, T. Koszczyc, M. Lewandowski. 
Wrocław 2004, s. 80.

 8 W.A. Sacher: Aksjologiczny chaos medialnej akulturacji muzycznej dzieci i młodzieży. W: 
Oświata w otoczeniu burzliwym…, s. 151.

 9 Cz. Banach: Edukacja wobec problemów…, s. 81.
10 M. Cebulska: O  niektórych sposobach dewaluacji wartości w  systemie totalitarnym. W: 

Wartości – Społeczeństwo – Wychowanie. Red. F. Adamski. Kraków 1995, s. 36.
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boliczne nośniki”, czego przykładem może być lansowany obecnie (chociażby 
przez media) model świąt religijnych, polegający na zastępowaniu przeżyć du-
chowych pogonią za przedświątecznymi zakupami, prezentami itp.

Badacze omawianych problemów wskazują na coraz większe szerzenie się 
cywilizacji konsumpcyjnej, której charakterystyczną cechą jest bezwzględny na-
kaz osiągania sukcesu materialnego, manipulacja pragnieniami, mnożenie po-
trzeb i  nieustanne potęgowanie chęci posiadania. Zabiegi te często wywołują, 
zwłaszcza u  młodego człowieka, stan wewnętrznego chaosu oraz sprawiają, że 
jednostka (poszukując naturalnej spójności) staje się podatna na różnego rodzaju 
ideologie, wierzenia, na oddziaływanie subkultur, czy też innych negatywnych 
grup11.

Dostrzegalne jest zjawisko tzw. przesunięcia socjalizacyjnego, wiążącego się 
ze zdecydowanym ograniczeniem wpływu wychowawczego rodziny i szkoły na 
rzecz grup rówieśniczych, a  przede wszystkim środków masowego przekazu12, 
które bywają określane mianem: instrumentu władzy społecznej, narzędzia kon-
troli i  zarządzania, klucza do sławy, dominującego źródła obrazów i  definicji 
rzeczywistości społecznej, najpowszechniejszej formy spędzania czasu wolnego, 
środka rozrywki13. Należy podkreślić, iż wpływ mediów na jednostki ludzkie 
uzależniony jest nie tylko od ilości czasu poświęconego na odbiór przekazywa-
nych treści, ale także od ich wartości i  charakteru oraz możliwości percepcyj-
nych młodych odbiorców14, dlatego przed rodzicami i wy chowawcami stoi mię-
dzy innymi zadanie początkowej selekcji odbieranych treści telewizyjnych czy 
też odwiedzanych stron internetowych, a  – w  dalszej perspektywie – kształto-
wania umiejętności wyboru spośród bogatej liczby ofert. Ważne jest, aby przygo-
tować dzieci i młodzież do dokonywania różnorakich rozstrzygnięć na różnych 
etapach życia, do czego konieczna jest przede wszystkim znajomość wartości i jej 
uwzględnianie – trzeba wiedzieć, co warto i  powinno się czynić, czego czynić 
nie wolno, oraz jak w odpowiedni sposób zaspakajać swoje potrzeby15.

Wydaje się to szczególnie istotne w  konfrontacji z  opinią, iż media zmie-
niają w  sposób radykalny wartości i  morale, unifikują obraz życia społeczno-

11 A. Ćwikliński: Postulowanie kierunku zmian w  zakresie kształcenia i  wychowania. W: 
Edukacja jutra. X Tatrzańskie Seminarium Naukowe…, s. 210–211.

12 Por. Z. Kwieciński: Edukacja wobec nadziei i  zagrożeń współczesności. W: Pedagogika 
i edu kacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak. Warszawa–
Poznań 1999, s. 29; A. Ćwikliński: Edukacja szkolna a przygotowanie do życia w społeczeństwie. 
W: Edukacja jutra. VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Red. K. Denek, T.M. Zimny. Często-
chowa 2000, s. 111.

13 T. Goban -Klas: Media i  komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji 
i Internetu. Warszawa–Kraków 2001, s. 97.

14 J. Zieliński: O wpływie telewizji na zachowanie dzieci. W: Dziecko w świecie wiedzy, infor‑
macji i komunikacji. Red. S. Juszczyk, I. Polewczyk. Toruń 2005, s. 187.

15 K. Jasińska, S. Ruciński: Istota i formy patologii moralnej oraz jej społeczne uwarunkowa‑
nia. W: Wartości – Społeczeństwo – Wychowanie…, s. 24.
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 -politycznego i kulturowego, powodują naruszenie faz rozwojowych człowieka16, 
kształtują system wartości u młodego pokolenia, często – w odczuciu pokolenia 
– dojrzałego, posługując się antywartościami17. Jednakże obroną przed owymi 
zagrożeniami nie może być izolacja, gdyż media, są „nieodstępującym towarzy-
szem” współczesnego człowieka, zwłaszcza młodego; dlatego potrzeba wprowa-
dzania go w świat wartości wydaje się jedną z bardziej właściwych dróg.

W  tym miejscu warto zadać pytanie: czym są wartości? Odpowiedź nie jest 
prosta, ponieważ w naukach społecznych uwidacznia się brak jednolitego sposo-
bu rozumienia pojęcia wartości oraz spójnej i  całościowej ich koncepcji, co nie 
pozwala na integrację rozważań teoretycznych lub badań empirycznych prowa-
dzonych w zakresie różnych dyscyplin naukowych. Wskazywana bywa także nie-
poprawność definicji wartości, zwłaszcza w przypadku ich opera cyj nego charak-
teru18. Wyróżnić można następujące jego kategorie i ujęcia omawianego pojęcia:

 – wartość utożsamiana z  przedmiotem szanowanego i  pożądanego dobra ma- 
terialnego lub niematerialnego;

 – wartość jako wzorzec lub model ukierunkowujący zachowanie się i działanie 
ludzi;

 – wartość jako przejaw stosunku podmiotu do przedmiotu, będący wyrazem 
jego oceny;

 – wartość jako kryterium oceny tego, co może mieć wartość z różnych punktów 
widzenia (naukowego, moralnego, estetycznego, pragmatycznego) i  umożli-
wiać określone wybory19.

W sensie ontologicznym zakłada się, że: wartości występują jedynie w ludz-
kim świecie; nie mówi się o  istnieniu wartości w  bycie fizykalnym, material-
nym, funkcjonującym w oparciu o sta łe prawa i prawidłowości; w celu powstania 
wartości konieczne jest istnienie prawidłowo ustrukturalizowanej świadomo-
ści (w  relacji do bytu oraz innych istotności ludzkich) psychologicznych dzia-
łań człowieka, podejmowanych nie w wyniku konieczności, lecz dobrowolnego 
i wol nego wyboru; wymagany jest określony stosunek podmiotu do świata zasta-
nego, w którym działają inne podmioty świadome, tworzące oraz niejednokrot-
nie niszczące wartości; istniejące określonego rodzaju przedmioty wyposażone 
są we własności, które sprawiają, iż stają się one „nosicielami” wartości20. Warto-
ści są ze sobą powiązane i tworzą układy:

16 A. Chodubski: Edukacja a  wartości cywilizacji współczesnej. W: Wartości – Edukacja – 
Glo ba lizacja. Red. W. Kojs. Cieszyn 2002, s. 27.

17 E.V. Sulivan: Critical Pedagogy and Television. W: Pedagogika. Red. Z. Kwieciński, 
B. Śliwerski. Warszawa 2004, s. 70.

18 G. Kloska: Pojęcia, teorie i  badania wartości w  naukach społecznych. Warszawa 1982, 
s. 68–71.

19 J. Sztumski: Wielość wartości i  potrzeba ich limitacji. W: Wartości. Geneza – Wielość – 
Trwanie. Red. Cz. Głombik. Katowice 1995, s. 19.

20 M. Gołaszewska: Istota i istnienie wartości. Warszawa 1990, s. 36–37.
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 – liniowy – oparty na dominacji jednych wartości nad innymi;
 – szeregowy – funkcjonujący w  oparciu o  twierdzenie, że nie istnieje między 
wartościami relacja nadrzędności lub podrzędności;

 – mieszany – zawierający w sobie dwa rodzaje wymienionych powiązań między 
wartościami21.

Istotne z punktu widzenia podjętych rozważań wydaje się pojmowanie war-
tości w ujęciu rekonstrukcjonizmu – kierunku antropologicznego i filozoficz nego 
w pedagogice, utożsamiającego edukację z drogą do zmiany społecznej22. Według 
rekonstrukcjonizmu wartości nie są absolutne i  ich istnienie nie po winno być 
traktowane jako niezależne od innych aspektów doświadczenia: „Wartości nie 
tworzą wyizolowanego świata, który można by jedynie kontem plować. W istocie 
wartości zaspakajają potrzeby zakorzenione w jednostkach i gru pach do poszu-
kiwania i  osiągania celów. Ich odkrywanie i  afirmacja sta nowią część procesu 
potwierdzania wypływającego ze zgodnego uznania”23. W  świetle powyższego 
uwidacznia się konieczność udziału jednostki–podmiotu w  wartościach, a  ów 
udział może przybierać zarówno intencjonalne, jak i  realne formy. Do tych 
pierwszych zwykło zaliczać się: różnorakie akty poznania war tości (ich spo-
strzeganie, odczuwanie, intuicyjna znajomość); przypominanie i aktu alizowanie 
wiedzy o  wartościach; aprioryczne poznanie wartości. Natomiast wśród form 
realnych umiejscawia się: noszenie w  sobie wartości jakościowych; współbycie 
lub zjednoczenie się z dobrem będącym nosicielem wartości; wy twa rzanie dóbr 
stanowiących nośniki wartości24. 

Zdaniem Józefa Półturzyckiego wartości przyjmowane w danym społeczeń-
stwie (np. prawda, dobro, piękno) jako podstawowe oraz inne związane z nimi 
(takie jak godność, uczciwość, sacrum, demokracja, sprawiedliwość), winny sta-
nowić źródło formułowania ce lów kształcenia25. Powinność tę uzasadnia teza, iż 
edukacja ujmowana w kate goriach wartości i celów staje się podstawową nadzieją 
na przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym26.

21 A. Cudowska: Aksjologiczne uwarunkowania przemian edukacyjnych, „Edukacja i  Dia-
log” 1993, nr 2, s. 28–32.

22 H. Zielińska -Kostyło: Jakie rozwiązania oferuje nam edukacja w czasie permanentnego 
kryzysu kultury?. W: Oświata w otoczeniu burzliwym…, s. 112.

23 Ibidem, s. 120–121.
24 J. Galarowicz: W drodze do etyki odpowiedzialności. T. 1: Fenomenologiczna etyka war‑

tości. Kraków 1997, s. 274–280.
25 J. Półturzycki: Potrzeby edukacji jutra a jej zagrożenia. W: Edukacja jutra. VI Tatrzań‑

skie Seminarium Naukowe. Red. K. Denek, T.M. Zimny. Częstochowa 2000, s. 29.
26 K. Denek: Wartości i cele edukacji szkolnej. Poznań–Toruń 1994.
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Nauczyciele i uczniowie w kręgu edukacji aksjologicznej

Wielu teoretyków wychowania uważa, iż wiedza o wychowaniu musi opie rać 
się na wiedzy o wartościach27, a edukacja aksjologiczna jest przygotowaniem do 
świadomego wybierania wartości i określania ich hierarchii jako podstaw kon-
struowania własnej filozofii życiowej28. Można więc powiedzieć, że istotą eduka-
cji aksjologicznej jest przede wszystkim kształcenie umiejętności dokony wania 
wyborów oraz odpowiedzialnego przyjmowania ich konsekwencji. Świa domy 
rozwój człowieka powinien prowadzić do wzrostu znaczenia wartości w jego ży-
ciu, do ich priorytetu nad potrzebami, a drogę wyboru czynić ścieżką ludzkiej 
wolności29. 

Obecnie wychowanie do wartości jest procesem ważnym, ale i  niełatwym 
z  uwagi na charakter otaczającej nas rzeczywistości. Wymogi przetrwania 
w  spo łeczeństwie technologicznym determinują często instrumentalny wzo-
rzec działa nia człowieka, czego nieuchronnym skutkiem jest niszczenie lub de-
gradacja celów związanych z  wartościami wewnętrznymi30. Proces nabywania 
kompe tencji aksjologicznych przez dzieci i  młodzież wymaga jednakże troski, 
gdyż kształtuje ich zdolność dokonywania wartościującej oceny postrzeganych 
zja wisk i faktów w otaczającej rzeczywistości kulturowej. Można odnieść przeko-
nanie, że staje się on także istotnym wyznacznikiem ich rozwoju osobowego oraz 
poznawczego31. Warto również zauważyć, że początki kształcenia aksjologiczne-
go człowieka mają miejsce nie tylko w odpowiednio funkcjonującej rodzinie, ale 
i w szkole jako instytucji opiekuńczo -wychowawczej powołanej także do takich 
oddzia ływań (począwszy od najniższych jej szczebli), spośród których wyodręb-
niają się dwa ich rodzaje:

 – edukacja aksjologiczna, która umożliwia uczniom nabywanie wiedzy o  war-
tościach i  wartościowaniu oraz wyposaża w  umiejętności zachowywania się 
w sytuacjach wyboru wartości. Można powiedzieć, iż edukacja aksjologiczna 
sprowadza się do powiększania kompetencji aksjologicznych poszczególnych 
jednostek;

27 W. Cichoń: Aksjologiczne podstawy teorii wychowania. Kraków 1980, s. 6.
28 K. Olbrycht: Edukacja aksjologiczna – próba interpretacji i zarys programu. W: Edu kacja 

aksjologiczna. T. 1: Wymiary – Kierunki – Uwarunkowania. Red. K. Olbrycht. Katowice 1994, 
s. 72.

29 E. Gaweł -Luty, M. Sitko: Świat wartości współczesnej młodzieży w  świetle badań. W: 
Młodzież w  sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i  kulturowych. T. I. Red. 
W. Kojs, R. Mrózek, R. Studenski. Cieszyn 1999, s. 146.

30 Ch. Taylor: Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Grusz-
czyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer. War-
szawa 2001, s. 920.

31 E. Ogrodzka -Mazur: Konstruowanie przez nauczycieli sytuacji aksjologiczno ‑edukacyj‑
nych w kształceniu zintegrowanym. W: Oświata w otoczeniu burzliwym…, s. 280.
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 – wychowanie do wartości, w  którym dziecko za pomocą włas nego uporząd-
kowania wartości osiąga stopniowo dojrzałość aksjologiczną, obej mującą: 
potrzebę aksjologiczną, polegającą na tworzeniu wartości, kon taktu z  nimi 
i  kierowaniu się nimi w  codziennym życiu; wrażliwość aksjo logiczną, będą-
cą zdolnością dostrzegania i  rozpoznawania wartości; postawę aksjologiczną, 
czyli sposób adekwatnego odpowiadania na wartości32.

W  drugim przypadku (wychowania do wartości) oddziaływania w  dużym 
stopniu zmierzają do ukształtowania w  wychowanku jego hierarchii wartości, 
która niejako zasadza się na posiadanym przez niego poczuciu własnej wartości. 
Niebagatelną rolę w kształtowaniu u młodych jednostek owego „kośćca moral-
nego” odgrywa nauczyciel – wychowawca, któremu przypisuje się także (obok 
wielu innych ról) funkcję etyka33 (wyposażonego w filtr etyki i logiki34), nie tyl-
ko przekazującego wiedzę aksjologiczną, ale poprzez swoje postępowanie dają-
cego niejako świadectwo obecności i  funkcjonowania wartości w  codzien nym  
życiu.

Stefan J. Rittel na podstawie zbioru funkcji nauczyciela stworzył ramowy mo-
del jego kompetencji, którego głównymi wyznacznikami są: wartości (w pierw-
szym rzędzie), umiejętności, innowacyjność i efektywność. Według autora war-
tości jako kategoria „sama w  sobie” wyróżniają relacje między indywidual nym 
systemem wartości ucznia i nauczyciela. 

Autonomiczny status wartości umożliwia jej oddziaływanie na poszczególne wy-
znaczniki struktury kompe tencji nauczyciela:

a) na umiejętności: działanie wartości w  tym zakresie może być określone 
jako nadawanie znaczeń, np. poszczególnym umiejętnościom, obowiązkom, odpo-
wiedzialności, sferze emocjonalnej itd., lub też łączne ich traktowanie jako szczególnej 
wartości, w  porównaniu np. z  wartościami intelektualnymi, transcen dentnymi, czy 
zawodowymi itp.;

b) na efektywność: efektywność działania może być wartością samą w sobie, bez 
uwzględniania np. skutków społecznych realizowania własnych potrzeb i  interesów, 
czy kosztów uzyskania efektu, por. Pyrrusowe zwycięstwo;

c) na innowacyjność: również i w tym przypadku innowacyjność może być przyj-
mowana jako wartość (nowość za wszelką cenę), nawet gdy kryteria racjonalnej oceny 
nie wskazują na to, aby „nowe” było lepsze od „starego”. Jednakże rzeczywista innowa-
cyjność może także oznaczać potrzebę dokonywania przewartościowań35.

32 K. Olbrycht: Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice 2000, 
s. 90–106.

33 U. Kozubowska: Uczniowie, rodzice i nauczyciele w zmieniającej się szkole – analiza prob‑
lemu i przewidywane kierunki rozwoju. W: Nauczyciel w nowej rzeczywistości edukacyjnej. Red. 
W. Kojs. Cieszyn 2004, s. 174.

34 B. Dymara: Poszukiwanie ładu umysłu i serca w przestrzeniach szkoły, edukacji i codzien‑
nego życia. W: Oświata w otoczeniu burzliwym…, s. 480.

35 S.J. Rittel: Nauczyciel w  procesie globalizacji. W: Nauczyciel w  nowej rzeczywistości…, 
s. 44–45.
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W  przypadku omawianego modelu nauczycielskich kompetencji, funkcja 
motywacyjna kryterium aksjologicznego jest równocześnie wskazaniem celów, 
które są uznawane przez jednostkę lub całą grupę za słuszne i potrzebne w pro-
cesie rozwoju (stawania się), związanego z  rozstrzygnięciami dylematów natu-
ry „być” czy „mieć” oraz dokonywaniem wyborów „czegoś”, zamiast „czegoś 
innego”36. 

To ujęcie kompetencji nauczyciela–wychowawcy wydaje się szczególnie słusz-
ne na tle otaczającej nas rzeczywistości, której nie są obce procesy związane m.in. 
z szerzeniem się cywilizacji konsumpcyjnej, kultury masowej itp.

W  kształceniu aksjologicznym wielce wskazanymi wydają się być również 
starania i  wysiłki nauczyciela w  kierunku przysposabiania ucznia do opero-
wania normami aksjologicznymi, które uzasadniane są przez odwoływanie się 
do war tości. Nadają one wówczas owym normom (w zależności od swego cha-
rakteru) różne formy obowiązywania, np. walor powszechnego obowiązywania 
z  uwagi na to, iż są oparte na mocnych wartościach moralnych i  mają postać 
takich wyrażeń, jak: „Bądź uczciwy”, „Bądź sprawiedliwy”, „Nie oszukuj”. Inną 
siłę obowiązywania posiadają zalecenia płynące z wysokich wartości moralnych, 
dotyczące cnót, których nie można powszechnie nakazać, choć wyrażane są one 
często w ten sam sposób: „Bądź wspaniałomyślny”, „Bądź życzliwy”, „Bądź hoj-
ny” itd37.

Nauczyciel, który pragnie, aby jego wychowankowie operowali normami ak-
sjologicznymi w swoim życiu, musi dążyć do posiadania ważnej cechy, a miano-
wicie autorytetu. Osobę obdarzoną autorytetem wyróżniają spośród innych jej 
cechy, sprawiające, iż staje się ona dla nich wzorem osobowym38. Oczekiwanie od 
współczesnego nauczyciela bycia takim wzorem, przy kładem, autorytetem oraz 
mistrzem, nie oznacza tylko i wyłącznie świa domego odgrywania określonej roli 
społecznej, związanej z  jasnym scenariu szem i regułami, ale jest wypełnianiem 
określonej funkcji39; nie zakłada zniewalającego wpływu mocniejszej osoby nad 
słabszą, akceptującą rezygnację z  wolności własnych wyborów, ale wiąże się 
z kształtowaniem właściwych relacji mistrz–uczeń, pozbawionych megalomanii 
mistrza i  przeświadczenia o  niedojrzałości ucznia40. Wymaga to między inny-
mi kształcenia i nieustannego rozwijania umiejętności interpersonalnych – nie 
tylko po stronie nauczyciela, ale i po stronie ucznia, co pozytywnie wpływa na 
proces komunikacji między nimi.

36 Ibidem.
37 U. Morszczyńska: Normy w  rzeczywistości szkolnej. W: Edukacja jutra. IX Tatrzańskie 

Seminarium Naukowe…, s. 382. 
38 K. Wrońska: Aksjologiczne podstawy zasady naśladowania w wychowaniu. W: Wartości – 

Społeczeństwo – Wychowanie…, s. 104–105.
39 K. Olbrycht: O  roli przykładu, wzoru, autorytetu i  mistrza w  wychowaniu osobowym. 

Toruń 2007, s. 20.
40 Ibidem, s. 25.



CEEOL copyright 2018

CEEOL copyright 2018

Małgorzata Zalewska -Bujak: Wychowanie „do wartości” a współczesna rzeczywistość… 63

Literatura fachowa, mówiąc o efektywnej komunikacji interpersonalnej, pod-
suwa warunkujące ją umiejętności, wśród których wymieniane są:

 – umiejętność dostrzegania i rozpoznawania emocji drugiego człowieka,
 – umiejętność empatycznego rozumienia drugiego człowieka,
 – umiejętność dostrzegania i spełniania potrzeb drugiego człowieka,
 – umiejętność zachowania tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka,
 – umiejętność efektywnej komunikacji,
 – umiejętność pomagania,
 – umiejętność efektywnej współpracy41.

Na koniec podjętych rozważań należy jeszcze raz podkreślić, że w obecnych 
realiach cywilizacyjnych wprowadzanie młodego człowieka w świat wartości nie 
jest procesem łatwym i wymaga od wychowawców posiadania wielu cech i czy-
nienia licznych zabiegów, które nie pozwalają między innymi na uprzedmioto-
wienie wychowanka. Powinno temu przyświecać także dążenie do zjed nania 
oddziaływań wychowawczych i  dydaktycznych, gdyż zarówno przekazy wane 
uczniowi treści, stosowane metody, jak i stwarzane warunki nauczania posiadać 
mogą elementy kształcenia aksjologicznego.

41 H. Rylke, G. Klimowicz: Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z  ludźmi. Warszawa 1982, 
s. 174.

Małgorzata Zalewska -Bujak

Education Towards Values and the Contemporary Civilization Reality

Su m ma r y

The deliberations undertaken in the present paper are related to education towards values 
under the conditions of strongly widespread Western mass culture which, in various ways, tries 
to permeat everyday life of every individual, carrying with itself a tendency to replace values with 
their substitutes, or mockups. The effects of this phenomenon appear to be particularly severe 
for young people, in whom a  state of internal chaos and susceptibility to different kinds of de-
structive influences might be generated. In this context, education put into categories of values 
becomes primary hope for counteracting this type of civilization threats.

Key words: values, education, mass culture, susceptibility to influences
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Die Erziehung „zu den Werten“ und die gegenwärtige zivilisatorische Wirklichkeit

Zu s a m men fa s su ng

Die in dem Beitrag nachgezeichneten Betrachtungen betreffen die Erziehung zu den Werten 
unter Umständen der weit verbreiteten westlichen Massenkultur, die auf verschiedene Weise in 
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tägliches Leben jedes Menschen einzugreifen und die Werte durch deren Substitute oder Nach-
bildungen zu ersetzen versucht. Solche Situation scheint namentlich für junge Menschen folgen-
schwer zu sein, indem sie den inneren Chaos und die Anfälligkeit für verschiedene destruktive 
Einflüsse erzeugt. In dem Kontext wird die in Kategorien der Werte aufgefasste Bildung eine 
Hoffnung auf Bekämpfung derartiger Zivilisationsbedrohungen. 

Schlüsselwörter: Werte, Erziehung, Massenkultur, Anfälligkeit für Einflüsse
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