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Współczesne wyznaczniki uwarunkowań interpretacji celów 
wychowywania 

 
Artykuł ten jest przeglądem wybranych badań oraz doniesieniem z badań 

własnych nad uwarunkowaniami interpretacji zachowań wychowawczych w rodzi-
nie i szkole. W tle pojawia się pytanie, oparte na rozważaniach Mead, Brzezińskiej i 
Straś- Romanowskiej: jakie strategie byłyby najodpowiedniejsze, aby wychowanie 
odpowiadało na wyzwania dzisiejszych czasów? Na przykładzie badań pilotażo-
wych, dotyczących korekcji zachowań naruszających normy, przedstawiono funk-
cjonowanie szkoły jako systemu w modelach: kolektywistycznym, indywiduali-
stycznym i wspólnotowym. 

 
Wstęp 

 
Współczesny człowiek żyje i rozwija się w środowisku, w którym za-

chodzi wiele zmian kulturowych, cechujących się dynamiką i złożonością. 
Jak radzą sobie z nimi polskie rodziny? Maria Tyszkowa pisze: „Jeżeli ... 
przyjmiemy, ze rozwój indywidualny człowieka polega na przyswajaniu tych 
cech i zdolności, których nośnikiem jest kultura, to należy także przyjąć, iż 
przebieg, kierunek i efekty procesu rozwojowego jednostki są uwarunkowa-
ne właściwościami, charakterem i wartościami charakterystycznymi dla kul-
tury, w jakiej jednostka ta wzrasta oraz warunkami i zasadami procesu roz-
wojowego, której częścią są owe procesy przyswajania kultury1”. 

Współczesność stawia przed wychowawcami oraz badaczami proce-
sów wychowania nowe wyzwania. W związku z tym, zauważyć można zja-
wiska, które jawią się jako odpowiedź na postawione zadania. Jednymi z 
takich odpowiedzi w praktyce badawczej są między innymi wąskie hipotezy 
badawcze oraz wykorzystywanie wielu strategii i metod statystycznego opra-
cowywania wyników. W rezultacie nieustannie dodaje się opis nowych fak-
tów, czy mikroteorii. Często są one prowadzone w perspektywie „dziurki od 
klucza”, która daje obraz mozaikowy, trudny do uogólnienia. Zjawisko to w 

                                                   

1 M. Tyszkowa,, Rola kultury w rozwoju psychicznym jednostki, w: M. Przetacznik – Gierowska, 
M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju człowieka, tom 1, PWN, Warszawa 2000, s. 105. 
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praktyce wychowawczej daje wielość paradygmatów i koncepcji wychowaw-
czych2.  

Wymienione zjawiska niewątpliwie wiążą się z wpływem kultury na 
rzeczywistość badawczą i wychowawczą. Już Wygotski3 wskazywał, że 
główną formą systematycznego przyswajania i przekazywania kultury jest 
nauczanie. W procesie stopniowego przyswajania i przekazywania ogólno-
ludzkiego doświadczenia jest ono specyficzną formą i zarazem mechani-
zmem rozwoju psychicznego człowieka, a szczególnie jego społecznych 
form zachowania. Zgodnie z założeniami koncepcji Tyszkowej4, kultura jest 
źródłem potencjalnego doświadczenia, którego zdobycie wymaga aktywno-
ści własnej podmiotu. Oznacza to, że wraz ze zmianami kulturowymi (na 
przykład rozwojem wiedzy naukowej, postępem technicznym) zmienia się 
pole aktywności jednostki i jej formy (przejawy). Zmiany kulturowe mają 
zatem istotny wpływ na procesy rozwoju jednostek i grup, w tym rodziny. 
W zależności od typu kultury i kierunku zmian w niej zachodzących, prze-
kształceniom może ulegać przebieg ich rozwoju, jego kierunek i tempo, a w 
tym sposób interpretacji świata i sposób przeżywania wartości - zarówno w 
wymiarze jednostkowym, jak i ponadjednostkowym. Podkreśla to także 
Straś – Romanowska5 wskazując zmiany w opisie rozwoju człowieka, po-
wstałe w wyniku zmian kulturowych.  

 
Wpływ kultury na opis uwarunkowań rozwoju 

 
W obliczu zmiany kulturowej w 1997 roku na V Ogólnopolskiej Kon-

ferencji Psychologów Rozwojowych, zagadnienie zmiany opisu funkcjono-
wania człowieka podjęła M. Straś – Romanowska6. Scharakteryzowała ona 
trzy tendencje kulturowe, ujawniające się w myśleniu o człowieku, jego roz-
woju i relacji „ja- świat”, które przekładają się na stawiane problemy badaw-
cze oraz wykorzystywane metody w procesie odpowiedzi na nie (tab.1.). 

Pierwszą perspektywę badań nazwać można kolektywistyczną. Jed-
nostkę traktuje się tu jako członka danego społeczeństwa. Stawiane proble-
my dotyczą przystosowania i adaptacji jednostki do zmieniających się wa-
                                                   

2B. Smolińska – Theiss, Wykład inauguracyjny w czasie I Interdyscyplinarnej Konferencji 
Doktorantów Województwa Kujawsko – Pomorskiego Rodzina wobec wyzwań współczesności, 
19-20.11.2010. 
3Por. L. Wygotski, Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. PWN, Warszawa 1978. 
4 M. Tyszkowa, Doświadczenie, kultura i rozwój psychiczny jednostki. Wykład wygłoszony na 
inauguracji roku akademickim1985/1986 w UAM, Wydawnictwo UAM, Poznań 1987, s.19 
5 M. Straś – Romanowska, Kulturowe wyznaczniki rozwoju osobowości  w: J. Rostowski, T. Ro-
stowska, I. Janicka (red.) Psychospołeczne Aspekty Rozwoju Człowieka, UŁ, Łódź 1997, s. 17-26. 
6 Tamże. 
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runków kulturowych, jej tożsamości społecznej oraz poczucia bezpieczeń-
stwa psychologicznego. Taką perspektywą zainteresowana jest psychologia 
społecznego uczenia się, psychologia małych grup, behawioryzm czy psy-
chologia czynnościowa, związana z poszukiwaniem biologicznych 
i społecznych regulatorów zachowań. Jako przykład stawianych i rozwiązy-
wanych problemów w tym nurcie, autorka podaje stanowisko dotyczące rozwoju 
w koncepcji E. Eriksona, według którego rozwój zachodzi pod wpływem 
nacisków społecznych na bazie dojrzewania biologicznego 
i psychicznego7czy opis rozwoju przedstawiony przez Obuchowskiego w 
1985 roku jako proces adaptacji twórczej8. W tym nurcie znajduje się także 
koncepcja Bem dotycząca zagadnienia uczenia się i funkcjonowania jed-
nostki w ramach ról społecznych i płciowych Bem9. 

Drugą tendencją w myśleniu o człowieku i jego rozwoju jest perspek-
tywa indywidualistyczna. Najważniejszym pojęciem tutaj staje się osoba, jej 
wolność, godność, ekspresja, urzeczywistnianie marzeń. Stawiane pytania 
dotyczą pragmatyzmu, ale także świadomości wyborów i przeżyć. Odpo-
wiedzi formułowane są w kategoriach pojęć, takich jak: samowiedza, samo-
ocena, tożsamość, umiejscowienie kontroli, orientacje, ekspresja, atrybucje 
osobiste czy samorealizacja. Sztandarowymi przedstawicielami takiego uj-
mowania rzeczywistości są Maslow10 i Rogers11. 

Jako ostatnia omawiana jest perspektywa wspólnotowa, która  oparta 
jest na podejściu neokonserwatywnym i aksjologicznym. Tutaj relację „ja – 
świat” traktuje się symetrycznie i odczytuje jako całość, którą rządzi zasada 
jedności. Podkreśla się w niej poczucie sensu, godność i wartości uniwersal-
ne oraz przekraczanie ograniczeń jednostki osadzonej w pewnej kulturze. 
Uzgadnianie sensu ma swoje odzwierciedlenie w filozofii dialogu oraz po-
dejściu fenomenologicznym. Wskazuje się tu na odpowiedzialność za wła-
sne życie, za życie drugiego człowieka czy losy świata. 

Pomimo nadziei autorki (Stras - Romanowskiej), że w erze ponowo-
czesnej większość obszaru edukacyjnego wypełnią podejścia wspólnotowe, 
to zauważalna praktyka badawcza opisująca współcześnie rozwój człowieka 
wskazuje na inne rozwiązanie, które możemy nazwać kompromisem lub 
jakby czwartą drogą. Opisy te wskazują na reinterpretacje klasycznych po-
                                                   

7Por. E. Erikson Dzieciństwo i społeczeństwo. Rebis, Poznań 1997. 
8Por. K. Obuchowski Adaptacja twórcza, KiW, Warszawa, 1985. 
9S. Bem Gender schema theory. A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 
1981,Vol. 88, 4, s. 354-364; Por. S. Bem Androgynia psychiczna a tożsamość płciowa. w: P.G. 
Zimbardo, F. L. Rush: Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1998. 
10Por. A. Maslow W stronę psychologii istnienia, PAX, Warszawa 1986. 
11Por. C. Rogers Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Thesaurus Press, Wrocław 
1991. 
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dejść oraz na konieczność ich łączenia. Przykładem jest transformacja po-
dejścia systemowego, które wskazywało najpierw na jednostki jako człon-
ków rodziny i można było umieścić je w podejściu kolektywistycznym, a 
dzisiaj stwierdzenie takie wzbudza oburzenie, ponieważ podkreśla się w nim 
raczej całościowe ujmowanie relacji „ja – świat”, na przykładzie chociażby 
realizowania potrzeb jednostki i rodziny (Minuchin12). Podobnie z dziełami 
K. Obuchowskiego; nawet jeśli tytuł „Adaptacja twórcza” wskazuje 
na adaptację jako proces przystosowania do rzeczywistości, to w kolejnych 
pracach tego autora należy zwrócić uwagę na transformację tego pojęcia i 
tym samym innego ujęcia procesu rozwoju osobowości13. 

 
Tab.1. Problemy badawcze w różnych typach nacisków kulturowych 
(opr. własne na podstawie Stras – Romanowska, 1997) 

Kryteria/typ 
kultury 

kolektywistyczna indywidualistyczna wspólnotowa 

nałożenia doty-
czące relacji „ja – 
świat” 

nacisk na świat nacisk na „ja” symetria relacji 

kategoria ujmo-
wania rozwoju 

przystosowanie samorealizacja autotranscendencja 

problematyka 
wychowawcza 

przystosowanie  i 
bezpieczeństwo psy-
chologiczne 

problem „ja” i wolność 
jednostki 

aksjologiczna 
i poszukiwanie sensu, 
bezpieczeństwo i god-
ność 

szczegółowe 
problemy 

uczenie się, uczenie się 
zachowań i ról spo-
łecznych, tożsamość 
grupowa, 
funkcjonowanie 
w grupie, 
mechanizmy regulacyj-
ne: motywacja, biolo-
giczne i społeczne 
regulator y zachowań 

świadomość, samoświa-
domość, samowiedza, 
samoocena, tożsamość 
„ja”, sprawstwo i kon-
trola; 
wolność, potencjał 
rozwojowy jednostki, 
przeżycia jednostki, 
twórczość i jej ekspresja, 
szczęście 

źródło ludzkiej moralno-
ści, warunki powstawania 
i respektowania norm 
etycznych, oceny czy-
nów, godność, gotowość 
do poświęcania się dla 
innych, 

zaangażowane 
podejścia psycho-
logiczne 

behawioryzm, teorie 
uczenia społecznego, 
teoria ról, teorie ma-
łych grup społecznych, 
psychologia czynności, 

psychologia humanis-
tyczna 

neokonserwatyzm, fe-
nomenologia, 

przykłady nauki o sterowaniu 
jednostką, zarządzanie, 

nurty w antypedagogice budowanie etosu, ruchy 
religijne, ekologiczne, 
szkoły oparte na wspól-
nocie 

                                                   

12P. Minuchin Families and individual development: Provocations from the field of the family therapy. 
“Child Development”, 1985, 56, s. 289-302,. 
13K. Obuchowski, Człowiek intencjonalny, PWN, Warszawa 1993. 
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Pytanie, które należy postawić, brzmi następująco: czy są to rekon-

strukcje wcześniejszych podejść czy raczej nowe koncepcje? A może zmie-
nił się tylko punkt odniesienia? Można założyć, że jeśli Freud żyłby w dzi-
siejszym kontekście kulturowym, to przypadki kliniczne opisałby, uwzględnia-
jąc dominującą dziś tendencję wskazywania na symetryczną relację „ja – 
świat” oraz odniesienie do wartości aktualnych w dzisiejszym świecie tj. na 
przykład: przystosowanie, realizowanie zachowań społecznych, czy własna 
satysfakcja. Podobnie jest z eksponowaną dziś psychologią pozytywną 
(szczęścia). Założenia jej dotyczą relacji symetrycznej: relacji „ja – świat”, 
natomiast mechanizmy rozwoju i tworzenia osobowości ujmuje ona, po-
dobnie jak Rogers14; reprezentowane wartości wykraczają poza model 
wspólnotowy i koncentrują się raczej na próbie utworzenia syntezy między 
podejściem egzystencjalnym, fenomenologicznym i społecznym, w którym 
dobrostan psychiczny (szczęście) miałby być celem szeroko zakrojonej poli-
tyki społecznej i edukacyjnej15.  

Zatem w praktyce poszukuje się koncepcji i metod na miarę wyzwań 
obecnych czasów; szybkich, przynoszących jasno określone efekty i wskaź-
niki zmiany, ale i które  nie zredukują jednocześnie człowieka do samych 
obserwowanych zachowań. Przykładem jest modna obecnie mikroanaliza, 
polegająca na łączeniu podejścia jakościowego (nastawionego na sens), jak i 
ilościowego (nastawionego na zachowania) w metodologii przeprowadzania 
badań w małych grupach. W tym miejscu rodzi się oczywiście pytanie, 
czy jest to przejściowa droga do kultury wspólnotowej, czy raczej przejaw 
nowego ponowoczesnego podejścia?  

 
Wpływ kultury na cele wychowania 

 
Ujęcie kulturowe M. Mead 
 
Mead kulturę rozumie jako „systematyczną całość wyuczonego za-

chowania się, jaką rodzice przekazują swym dzieciom16”. Jej prace dostar-
czyły podstaw do diagnozy źródeł problemów i konfliktów związanych 
z przemianami cywilizacyjnymi kultury. Rozróżniła ona trzy wzory transmi-
sji kulturowej. Zachodzące w nich procesy i mechanizmy opisała ja-
ko wzorce kultury postfiguratywnej, prefiguratywnej i kofiguratywnej. Ana-

                                                   

14Por. C. Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Thesaurus Press, Wrocław 
1991. 
15P.Linley,S. Joseph (red.) Psychologia pozytywna w praktyce, PWN, Warszawa 2007. 
16 M. Mead, Kultura i tożsamość, PWN, Warszawa 1978, s.56. 
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liza założeń koncepcji wzorów kulturowych wyróżnionych przez M. Mead 
ukazuje wyraźnie różnice, występujące między nimi oraz konsekwencje wy-
pływające dla wychowania17. Z punktu widzenia postawionego problemu 
szczególnie istotne są różnice pomiędzy poszczególnymi wzorcami wystę-
pujące w: sposobie percepcji zmian i nastawieniu wobec nich; systemie 
oczekiwań wobec przyszłości; spostrzeganiu przedmiotu oddziaływań 
(co/kto podlega zmianie?, co/kto jest wyznacznikiem i wskaźnikiem kie-
runku zmian?); procesowi zmian wartości i założonym efekcie końcowym 
rozwoju (określone zachowanie, umiejętności). W zależności od tworzone-
go systemu kładziony jest nacisk na określone procesy pośredniczące w 
procesie przekazywania wzorców kulturowych. Stwarza to możliwości roz-
wijania odmiennych typów tożsamości, ukształtowania odmiennych syste-
mów wartości i komunikowania się w ramach wyodrębnionych wzorców 
kultury (tab.2.). 

 
Tab. 2. Mechanizmy i procesy charakteryzujące poszczególne 

typy przekazu kulturowego (Farnicka, 2002) 

Typ 
kultury 

Postfiguratywny Kofiguratywny Prefiguratywny 

Cechy Zmiany ciągłe, brak konku-
rencyjnych wzorców życiowe-
go sukcesu; izolacja środowi-
ska wychowawczego przed 
wpływami z zewnątrz; pełna 
spójność wzorców i wymagań 
rzeczywistości; 

Zmiany ciągłe lub 
skokowe, zachodzące w 
dłuższej jednostce 
czasu, pojawiają się 
konkurencyjne izolo-
wane wzorce zachowa-
nia; 

Szybki rytm zmian; w efek-
cie nabyte w przeszłości 
informacje i umiejętności są 
nieadekwatne do wymagań 
rzeczywistości; brak ciągło-
ści przekazu tradycji; globa-
lizacja; 

Wartości Więzy społeczne, stabilność; Przystosowanie się; 
mobilność; konfor-
mizm w obrębie war-
stwy lub grupy; 

Różnorodność; teraźniej-
szość; doświadczanie; 
otwartość; ciekawość; 

Cel wycho-
wania 

Przygotowanie do przyszłych 
przewidywanych 
i przewidywalnych zdarzeń; 
konkretne umiejętności 
i wiedza przydatna do radzenia 
sobie  

Znaleźć wzór zacho-
wania w nowych sytu-
acjach; 

Tworzyć systemy, które 
pomogą w bezpieczny 
sposób poznać nieustannie 
zmieniające się środowisko i 
jego potrzeby 
oraz jednostkę; odpowiadać 
na bieżące potrzeby jed-
nostki i środowiska;  

 
Różnice między kulturami ujawniają jedno wspólne ogniwo. W każ-

dym z typów kultury – w percepcji jej członków - władzę posiadają Dorośli 

                                                   

17 M. Farnicka, Źródła wychowania. Analiza czynników wynikających ze wzorców i wymagań kulturo-
wych w: B. Jodłowska (red.) Dziecko w kręgu wychowania, Impuls, Kraków 2002, s. 67-75. 
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(np. Nauczyciele czy Rodzice). To oni są punktem odniesienia dla pozosta-
łych jednostek i oni też arbitralnie decydują, w jaki sposób pokierować dalej 
wydarzeniami, informacjami, zachowaniami przedstawicieli młodszych po-
koleń oraz jak na nie zareagować: czy zmienić na przykład cel edukacji, 
czy włączyć nowe ugrupowanie w system znanych już struktur i nadać mu 
takie bądź inne prawa, przywileje, czy też nałożyć na nie określone ograni-
czenia? Także wizję i oczekiwania wobec przyszłości tworzą przede wszyst-
kim dorośli. W ich rękach znajdują się narzędzia wychowania, przez co 
w tworzonych przez nich systemach edukacyjnych, dzieci poddawane są 
takim a nie innym formom oddziaływania. Wobec pozostałych członków 
społeczeństwa uruchamiają określone procesy i metody wpływu, dopusz-
czalne w ramach przewidzianych struktur. 

Powyższa analiza dostarcza podstaw do poszukiwań i rozpoznania 
wskaźników zmian w kulturze lub wskaźników jej stabilizacji. W tym kon-
tekście warto zastanowić się nad typem kultury nazwanym przez Mead post-
figuratywnym. Czy w przełożeniu na terminologię, zaproponowaną przez 
Straś – Romanowską18 jest to odpowiednik podejścia wspólnotowego, czy 
raczej nosi znamiona fenomenu – bądź stanu innego, nowego, bardziej ra-
dykalnego? 

 
Ujęcie A. Brzezińskiej 
 
Brzezińska19 proponuje ujęcie celów wychowania, jako wypływających 

z nadrzędnej wartości w wychowaniu. Takie ujęcie wskazuje na wspólnoto-
wy mechanizm negocjowania celów edukacji. Wyróżniając cztery wizje wy-
chowania, oparte na podstawowych koncepcjach człowieka, Brzezińska 
wskazuje ona na przenikanie się tych modeli. Za główne kryterium podziału 
przyjęła ona naczelną wartość ukierunkowującą cel wychowania, która na-
stępnie warunkuje obszar oddziaływań i rodzaje zachowań wychowawczych. 
Pierwszą wartością wymienioną przez Brzezińską jest obywatelska współ-
praca. Wartość ta wskazuje na cel wychowania, który możemy zauważyć w 
zmianie relacji: jednostka – otoczenie. Dotyczy to, zarówno zmiany relacji 
między ludźmi, jak i zmiany otoczenia. Kryteria oddziaływań można do-
określić, co umożliwia poszukiwanie najlepszego miejsca w społeczeństwie 
dla danej jednostki.  

Druga wartość dotyczy produktywnej niezależności. Jako cel wy-
chowania wskazuje się zmianę osobowości jednostki, w taki sposób, aby 
                                                   

18M. Straś – Romanowska, Kulturowe wyznaczniki rozwoju osobowości, j.w. 
19 A. Brzezińska, Psychologia wychowania w: J. Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, 
tom 3., GWP, Gdańsk 2005, s.227-257.  
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mogła ona twórczo, niezależnie i najpełniej wykorzystać swój potencjał. 
Obszar wpływu leży tutaj w zakresie wspierania osoby w jej indywidualnym 
rozwoju.  

Kolejna wartość związana jest z rozwojem krytycznego myślenia. 
Uznając ją za wyznaczającą cel wychowania, jako kryterium procesu eduka-
cji oczekujemy zmianę w strukturach poznawczych jednostki. Obszar od-
działywań jest tu jasno określony i wymierny.  

Ostatnia propozycja Brzezińskiej dotyczy wartości, którą może być 
bogactwo repertuaru zachowań. Celem wychowania jest tu zmiana zacho-
wania jednostki, poprzez kształtowanie i udoskonalanie wachlarza umiejęt-
ności.  

Ujmując propozycje podziału celów wychowania Brzezińska20 wska-
zuje na ich komplementarność i konieczność rozpatrywania w szerokiej 
perspektywie. Za najszersze uznaje ona wywoływanie zmiany w relacji: jed-
nostka – świat. Jest to cel społeczny i nadrzędny. Kolejne zaś  cele wskazują 
na odmiany indywidualizacji obszarów (osobowość, struktury poznawcze 
czy zachowanie). W naszych rozważaniach, propozycję Brzezińskiej odczy-
tujemy jako bliskie podejściu wspólnotowemu, w którym cele absolutne 
związane są z szacunkiem dla celów indywidualnych.  

 
Ponowoczesność a funkcjonowanie szkoły  

 
Poniższy rozdział ma na celu zobrazowanie szkoły jako instytucji ist-

niejącej w ramach funkcjonowania danej kultury. Jeśli potraktujemy ją jako 
system, w którym reprezentowane są różne podejścia do wychowania, to 
rozpoznamy w nim charakterystyczne zachowania lub metody dla danego 
podejścia proponowanego przez Straś – Romanowską, Mead czy Brzeziń-
ską. Otrzymamy zatem odpowiedź na pytania: „Jaki model uwzględnia dana 
szkoła?”,  „jaki kierunek zmian jest oczekiwany?”, „Do czego przygotowuje 
wychowanków?” Odpowiedzi na te pytania wskazują często obszary pozor-
nego i realnego sprawstwa, które leży u podłoża każdego oddziaływania 
wychowawczego (tab.3.). 

Powyższe zestawienie założeń i metody pracy stało się podstawą 
przeprowadzenia badań pilotażowych w zakresie poszukiwania modeli ko-
rekcji zachowań w szkołach na różnym poziomie edukacji. Nie opisuję ich 
tutaj dokładnie, ponieważ są one konsekwencją założeń opisanych w pod-
rozdziale 2. 

 
                                                   

20A. Brzezińska, Psychologia wychowania, j.w. 
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Tab.3. Preferowane cele i metody oddziaływań w szkole jako 
instytucji (oprac. własne) 

Rodzaj 
podejścia 

Obszar 
zainteresowań 

Cel wychowa-
nia 

Metody pracy 

kolektywistyczne koncentracja wokół 
wymagań i oczekiwań 
autorytetów, oceny 
zewnętrzne 

uzyskanie odpowied-
niego zachowania, 
ukierunkowanie 
na bezpieczeństwo 
jako wartość  

terapia somatyczna 
i farmakologiczna np. 
ADHD, leczenie na 
zewnątrz, Pomoc 
w rozwiązywaniu 
konfliktów 
i problemów emocjo-
nalnych w szkole, 
działania systemowe tj. 
zajęcia socjoterapeu-
tyczne 

indywidualistyczne poszukiwanie 
zmienności, nowości, 
relatywizacja 

obserwacja i diagnoza 
potencjału, ukierun-
kowanie 
na indywidualizm 
i autonomię 

wspieranie indywidual-
ności dziecka, rozwój 
jego talentów, stwa-
rzanie optymalnych 
warunków rozwoju, 
poszukiwanie nowych 
sposobów rozwiązy-
wania problemów 

wspólnotowe respektowanie od-
mienności, odnoszenie 
zachowań do wartości  

kształtowanie systemu 
moralnego i wartości 
absolutnych: dobro, 
odpowiedzialność, 
miłość 

zmiana systemu wie-
dzy, wskazywanie na 
pozytywne wzorce 
i możliwości zachowań 
oraz działań, rozwią-
zywanie problemów w 
oparciu o uznane przez 
grupę wartości  

 
Badania nad modelami korekcji zachowań w szkołach o różnych ce-
lach edukacyjnych 

 
Badania przeprowadzono w 2010 r. w szkołach na terenie miasta i 

gminy Zielona Góra21. Warunki badania: obserwacja zachowań uczniów na 
przerwach: krótkiej (10 min) i długiej (15– 20min). Do mierzenia zmien-
nych, jakimi była ilość zauważonych zachowań, naruszających normy wyko-
rzystano arkusz obserwacji zachowań uczniów, opracowany na podstawie 
arkusza zachowań agresywnych stosowanych w Metodzie TZA22 oraz Kwe-
stionariusz rozmowy standaryzowanej z pedagogiem szkolnym. Obserwacje 

                                                   

21 Szczegółowe założenia i opracowanie badań znajdują się w książce, A. Doliński, M. 
Farnicka Modele korekcji zachowań, Wyd. KCH ZHP, Zielona Góra 2010. 
22 J. Morawski, Kwestionariusze w Treningu Zastępowaniu Agresji  w: Materiały szkoleniowe TZA, 
Amity, Warszawa 2001-2006. 
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przeprowadzono w czasie 2 przerw: długiej (20 minutowej) i krótkiej (10 
minutowej), w tym samym miejscu, przez dwóch obserwatorów. W badaniu 
wzięły udział wybrane celowo szkoły, które różnią się od siebie statutowymi 
celami wychowawczymi. Kryterium doboru związane było z chęcią maksy-
malnego zróżnicowania celów i założeń edukacyjnych. W badaniu reprezen-
towane były trzy poziomy edukacji: podstawowy, gimnazjalny 
i ponadgimnazjalny. Na każdym poziomie znaleziono zróżnicowane formy 
założeń wychowawczych; były to szkoły: społeczne – o założeniach wspól-
notowych, prywatne – o założeniach kolektywistycznych, terapeutyczne o 
założeniach indywidualistycznych oraz publiczne o utylitarnym, niewyrazi-
stym/rozmazanym założeniu wychowawczym. Liczba potencjalnie obser-
wowanych osób wyniosła 633 uczniów i 10 nauczycieli. 

 
Cel badań 

Celem badań była weryfikacja hipotez na temat częstości przejawiania 
zachowań antyspołecznych, w zależności od preferowanego modelu wy-
chowawczego. Na użytek tego studium zaprezentowane zostaną wybrane 
dane, dotyczące metod i obszarów pracy preferowanych w różnych typach 
szkół. 

 
Analiza wyników 

 
Badania wskazały, że bez względu na typ deklarowanego systemu wy-

chowawczego i obecność nauczycieli na dyżurach, można zauważyć zacho-
wania naruszające granice norm społecznych. Jednak analiza jakościowa 
wskazuje, że uczniowie różnych typów szkól prezentowali inny wachlarz 
zachowań. W szkole alternatywnej odreagowanie polegało głównie na na-
rzekaniu i krzyczeniu, natomiast w szkołach publicznych dodatkowo na 
przeklinaniu. Podobnie należy zwrócić uwagę na zachowania z kategorii 
społecznego naruszania granic. W różnych typach szkół na poziomie pod-
stawowym i gimnazjalnym zauważono różnicę w sposobie wykorzystywania 
ośmieszania i gróźb. W szkołach publicznych granice naruszali uczniowie 
wobec siebie, w szkołach alternatywnych o charakterze kolektywistycznym 
groźby czy ośmieszenie były formą dyscyplinowania używanego przez na-
uczycieli. Zauważono także, że forma szkoły przekładała się na ilość za-
chowań prospołecznych i autoagresywnych oraz izolacyjnych. Dzieci i mło-
dzież ze szkół alternatywnych prezentowały mniej zachowań autoagresyw-
nych (34) niż dzieci ze szkół o rozmytym/niewyrazistym celu wychowaw-
czym (78). Także obszary pracy i cele stawiane przez pedagogów szkolnych 
(w badanych szkołach) były różne. W szkołach dużych i o rozmytych celach 
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wychowawczych działania nauczycieli związane były z korygowaniem za-
chowań. Natomiast w szkołach alternatywnych nastawione były 
na pogłębianie relacji między uczniami i nauczycielami oraz na pracę indy-
widualną (tab.4.).  

 
Tab.4. Metody pracy pedagogów szkolnych w różnych typach 

szkół 
 

Cel wycho-
wawczy poziom 
szkoły 

kolektywistyczny  indywidualistyczny wspólnotowy rozmyty 
/niewyrazisty 

podstawowy    pogłębianie 
relacji miedzy 
uczniami 
i nauczycielami 
oraz praca 
indywidualna, 
dyskutowanie i 
badanie sensu 
zachowań  

korygowanie 
zachowań, 
stosowanie 
jasnego syste-
mu kar  i 
nagród 

gimnazjalny szybka reakcja 
w kontakcie dziec-
ko- nauczyciel- 
rodzic 

  szybka reakcja, 
i kontakt: 
dziecko – 
nauczyciel - 
rodzic 

ponadgimnazjalny  rozmowy 
z rodzicami 
i uczniami, kłopo-
tliwe sytuacje 
rozwiązywane 
od razu, zauważa-
nie problemów w 
wymiarze ciała i 
duszy 

mała ilość uczniów, 
relacje partnerskie 
między nauczyciela-
mi a uczniami, 
wspieranie uczniów 
w rozwoju, nauczy-
ciele z pasją 

  

 
 
Dyskusja dotycząca wyników badań 

 
Deklaracje pedagogów szkolnych wskazują na pewnego rodzaju pra-

widłowości, obrazujące typ myślenia o wychowaniu, prezentowany przez 
systemy edukacyjne wpisane w statuty wybranych szkół. Podkreślam różni-
ce założeń funkcjonowania szkoły, ponieważ wskazują one na metody i cele 
pracy, które zauważalne są w zebranym materiale. Ze względu na małą ilość 
badanych szkół i brak reprezentatywności wszystkich typów szkół prowa-
dzone są dalsze badania. Jednak na podstawie prezentowanych danych za-
uważalne są różnice między typami szkól. Analiza wypowiedzi uczniów i 
pedagogów wskazuje, że szkoła w typie wspólnotowym jest bardziej kon-



Cele wychowania w świetle ponowoczesności 

137 

 

tekstowa niż pozostałe typy szkól. Ponadto szkoły w tzw. typie rozmytym 
są bliskie szkołom o założeniach kolektywistycznych. Z kolei na poziomie 
ponadgimnazjalnym, w szkole z założenia kolektywistycznej, sięga 
po metody wspólnotowe. Wskazywać to może, że specyfika rozwojowa 
uczniów zmusza kadrę do sięgnięcia po repertuar metod wspólnotowych. 
Zatem powiedzieć można, że na poziomie gimnazjalnym bez względu na 
deklarowane cele wychowawcze, stosowano te same metody wpływu ( były 
to metody kolektywistyczne).  

 
Podsumowanie  

 
Zgodnie z przyjętymi założeniami teoretycznymi człowiek rozwija się 

dzięki interakcji ze światem zewnętrznym i wewnętrznym. Warunkiem ko-
niecznym powyższej wymiany jest aktywność własna jednostki. Zasadnym 
wydaje się też skoncentrowanie uwagi na poszukiwaniach i analizie środowi-
ska podstawowego dla rozwoju człowieka dorosłego.  

Wracając do rozważań na temat wpływu kultury na sposób konstru-
owania celów wychowania, po ponad 12 latach od powstania tekstu Straś – 
Romanowskiej23, można zauważyć, że w erze ponowoczesnej większą popu-
larność zyskuje transformacja poprzednich podejść niż utrzymywanie jed-
nego paradygmatu poszukiwań. Tworzy to specyficzny wzorzec kulturowy 
wychowania. Konieczność uwzględnienia specyfiki zachowania się człowie-
ka w różnych kontekstach i środowiskach kulturowych postuluje zasada 
relatywizmu kulturowego, sformułowana przez R. Benedict24. Zasa-
da ta zakłada, że każda kultura tworzy typowe dla siebie układy odniesienia, 
według których ludzie żyjący w jej zasięgu dokonują oceny szeregu zjawisk z 
zakresu życia społecznego. Jednostka, tworząc koncepcję siebie samej, plan 
życia, opiera się, w mniejszym lub większym stopniu, na wartościach spo-
łecznych, stanowiących podstawowy, wręcz osiowy ich składnik. Jednostka 
znająca kulturowy układ odniesienia może dokonywać wyboru celów, za-
chowań i sytuacji oraz może przyjmować od społeczeństwa jedne wartości, 
a odrzucać inne, może także modyfikować je lub włączać do nich sądy, 
oparte na doświadczeniu indywidualnym (Mądrzycki25). Tym, co łączy ludzi 
między sobą w danej kulturze są wspólne idee i sposób życia. W powyższym 
świetle zasadne jest przyjęcie, że reprezentowane wartości w wychowaniu są 
przejawem środowiska życiowego jednostki i jego budulcem, wykorzysty-
wanym w interpretacji doświadczeń życiowych oraz tworzeniu oczekiwań 
                                                   

23M. Straś - Romanowska j.w. 
24 Por. R. Benedict, Wzory kultury, Muza, Warszawa 1999. 
25T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania postaw. WSiP, Warszawa 1977. 
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wobec przyszłości (Tyszkowa26, Bauman27, Liberska28, Kielar – Turska29). 
Ważnym jawi się wobec pytanie, na ile owe wartości są czytelne, a przez to 
aktywnie doświadczane i eksplorowane przez uczestników tej interakcji. 

 
 

 
Aims of education in the light of postmodernism 

 
This article is a review of selected researches and results of own 
researches on the conditioning of the interpretation of the educational 
behaviours in a family and at school. The question, based on Mead, 
Brzezińska and Straś-Romanowska's deliberations, arises: what kind of 
strategies would be the most suitable in order to make upbringing relevant 
to the challenges of present. On the basis of pilot studies, which concern 
the correction of behaviours violating norms, functioning of a school as a 
system in collectivist, individualistic and communal model was presented.

                                                   

26 M. Tyszkowa, Doświadczenie, kultura i rozwój psychiczny jednostki. Wykład inauguracyjny w 
roku akademickim 1985/1986, Wydawnictwo UAM, Poznań 1987. 
27 Z. Bauman Śmierć i nieśmiertelność: o wielości strategii życia, PWN, Warszawa 1998. 
28H. Liberska Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania. UAM, Poznań 2004. 
29M. Kielar – Turska Do uczestników konferencji. w: Program XVI Ogólnopolskiej Konferencji 
Psychologii Rozwojowej, Poznań 2007 s. 5-7. 


