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nauczyciel wobec utrudnień w procesie wychowania do wartości
teachers’ difficulties in the process of children’s moral development

wprowadzenie

Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat wartości jest obowiązkiem 
całego społeczeństwa. Szczególna rola przypada rodzicom, wychowaw-
com i nauczycielom, którzy kształtują osobowość i postawy wychowan-
ka we wczesnych fazach jego życia. Jeśli ich oddziaływania są właściwe, 
konsekwentne i efektywne, doprowadzą do uwewnętrznienia przez wy-
chowanka norm i zasad moralnych. Wówczas nie podda się on nieko-
rzystnym wpływom grupy rówieśniczej i mediów. 

Zadaniem edukacji jest ukazanie bogactwa człowieka poprzez kon-
takt z dorobkiem dziejów, który jest jedynym skarbem ludzkości. Chodzi 
o wartości autoteliczne, które nie służą nikomu i niczemu, są nieprag-
matyczne, nieinstrumentalne, samoistne. W zagrożonej i wymagającej 
sterowania rzeczywistości zmienia się rola wychowania. Jednak świado-
mość ta nie jest powszechna. Podtrzymywane są koncepcje określają-
ce wychowanie jako proces przystosowania do istniejących warunków 
i usprawniania w osiąganiu sukcesów 1. na przełomie lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych sygnalizowano potrzebę takiego wychowa-
nia, które pomagałoby budować bezpieczną i sprawiedliwą cywilizację 
globalną. natomiast potrzebą jednostki jest takie oddziaływanie wycho-
wawcze, które umożliwi osiągnięcie pełni życia, radości i spokoju sumie-
nia. Potrzebne jest nauczanie, które pomoże dziecku poznawać i rozu-
mieć świat oraz siebie samego. Rozumienie świata i człowieka odsłoni 
nowe horyzonty – horyzonty mądrości 2. Rozważając kwestie wartości 
moralnych i materialnych, B. Suchodolski twierdził, że „nikt nie zamierza 
przekształcić działalności wychowawczej w propagandę ascetyzmu. Ce-

1 B. Suchodolski, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa 1990, s. 263.
2 Tamże, s. 286.
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nimy i szanujemy dążenia ludzkie zgodnie z dyrektywą mieć. Ale […] po co?” 3. 
Moralizowanie w tej kwestii jest nieskuteczne. Warto rozbudzać zainteresowa-
nia i rozwijać talenty, dzięki którym życie stanie się pasjonujące i nie będzie 
przypominało konsumpcyjnej wegetacji 4. Zagadnienie rozwijania zaintereso-
wań uczniów jest zaniedbanym obszarem edukacji. Tymczasem jego znaczenie 
związane jest nie tylko z preorientacją szkolną i zawodową, ale przede wszyst-
kim z określaniem wartości autotelicznych i wyznaczaniem celów życia. 

Współczesny styl życia a zagadnienie wartości

Z. Bauman określił współczesny styl życia jako zbiór epizodów, które wpraw-
dzie następują po sobie, ale równie dobrze mogłyby zachodzić obok siebie. Wy-
daje się, że ich kolejność chronologiczna nie jest konieczna. Każdy osiągany stan 
jest tymczasowy. Z jednego epizodu niewiele wynika dla kolejnych zdarzeń. 
Żaden z epizodów nie pozostawia po sobie nieodwracalnych następstw. Uzy-
skane wykształcenie nie gwarantuje pracy. Kompetencje zawodowe okazują się 
niewystarczające, a nawyki już zdobyte mogą stać się przeszkodą w rozwoju za-
wodowym. Zatrudnienie z reguły jest dorywcze. Brakuje struktur społecznych, 
które mogą pomagać w wyznaczaniu ram „projektu życiowego”, a jednocześnie 
wspierać starania jednostki skierowane na jego realizację. Wprawdzie ramy, 
na jakie człowiek może i musi liczyć istnieją, ale nie są trwałe tak jak dawniej. 
Osobowość ponowoczesną cechuje brak tożsamości, niepewność, zagubienie 
i niezadowolenie. Epizodyczność ma przyjemną stronę. Daje poczucie wolno-
ści, ale w efekcie przynosi niepewność jutra 5. Pojawia się lęk, który związany 
jest z realną oceną własnych możliwości oraz perspektyw życiowych. Warto-
ściami stają się wolność, samorealizacja i dążenie do szczęścia. Zdaje się zani-
kać poczucie obowiązku publicznego. W miejsce godności pojawia się auten-
tyczność. Dane działanie postrzegane jest jako dobre, jeśli jest autentyczne 
i wyraża pragnienia jednostki. Od otoczenia oczekuje się, by je zaakceptowali 6.  
Jednak dążenie do samorealizacji i korzystanie z wolności bez dostrzegania 

3 Tamże, s. 289–290.
4 Tamże, s. 290.
5 Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994, s. 14–17.
6 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, 

tłum. A. Szulżycka, Warszawa 2001, s. 233.
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i uwzględniania potrzeb innych ludzi sprawia, że człowiek staje się coraz bar-
dziej osamotniony.

Zgromadzenie Ogólne Organizacji narodów Zjednoczonych proklamowa-
ło 2000 r. jako Międzynarodowy Rok Szerzenia Kultury Pokoju. Zalecono, by 
w programach wychowania znalazły się takie naczelne wartości, jak: równość, 
bezpieczeństwo, solidarność, godność, sprawiedliwość, wolność, odpowie-
dzialność, demokracja. intencją było kształcenie ludzi w duchu humanizmu, 
rozwijanie uzdolnień do myślenia i działania twórczego, kształtowanie umie-
jętności komunikowania opartych na zdolności do negocjacji i umiejętności 
uważnego słuchania innych ludzi 7. Wychowanie dla demokracji powinno być 
wychowaniem do wolności i odpowiedzialności. Jego potrzeba pojawiła się już 
w ostatniej dekadzie XX w., kiedy człowiek poczuł się coraz bardziej zagubiony 
i przerażony „nieograniczonym horyzontem wolności” 8.

Sytuację młodzieży dorastającej w Polsce po 1989 r. opisała H. Świda-Ziem-
ba. Cytowane przez nią autoportrety licealistów i studentów świadczą o ich za-
gubieniu w świecie, w który zostali wrzuceni bez własnej woli. To zagubienie 
wynika z faktu, że dziś można robić wszystko i nic nikogo nie dziwi. Młodzi 
mają uczucie pływania w natłoku informacji, które pochodzą z bliżej nieokre-
ślonych i niepewnych źródeł. Pochłaniają te informacje, nie wiedząc po co. Po 
prostu czują, że muszą to robić. Twierdzą, że obdarto ich z możliwości bun-
towania się przeciw starszemu pokoleniu, ponieważ poprzednie generacje są 
im przychylne. nie mogą walczyć o swobody obyczajowe, ponieważ panuje 
kompletna wolność osobista. nie są w stanie stworzyć zachowań antykonfor-
mistycznych, bo natychmiast przeradzają się one w konformizm za sprawą ro-
dziców. nie mogą zbudować nowego na ruinach starego, ponieważ stare nie 
istnieje 9. Cywilizacja możliwości nie jest postrzegana przez nich jako szansa 
autokreacji i podmiotowej wolności, ale jako świat nadmiaru generującego 
uczucie przesytu i dezorientacji. Mają wrażenie, że ich wolność jest pozorna. 
nadmiar bodźców sprawia, że stają się niewolnikami kultury masowej. Mają 
poczucie wolności absolutnej, która w odniesieniu do poczucia podmiotowości 
jawi się jako pustynna pustka 10. Autoportrety młodych raczej nie straciły na ak-

7 i. Wojnar, Kształtowanie kultury pokoju – zobowiązaniem edukacyjnym na XXI wiek, 
w: Rocznik Pedagogiczny, t. 23, PAn, red. M. Dudzikowa, T. Lewowicki, Radom 2000 
s. 49–59.

8 Tamże, s. 50.
9 H. Świda-Ziemba, Młodzi w nowym świecie, Kraków 2005, s. 18–19.
10 Tamże, s. 19.
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tualności. Można odnieść wrażenie, że młode pokolenie po wielkiej zmianie za-
stygło w tym wizerunku. Obdarowani wolnością poruszają się w rzeczywistości 
realnej i wirtualnej, poszukując punktu zaczepienia Czasem balansują na gra-
nicy norm moralnych i prawnych lub przekraczają je. Rodzice wprawdzie dają 
dzieciom wsparcie, jednak nie są (nie potrafią być) przewodnikami. Otwiera się 
szansa dla nauczycieli. Warto ją wykorzystać, rozpoczynając już w początkowej 
fazie nauki szkolnej. 

Wychowanie do wartości zadaniem szkoły

Psychologiczne ujęcie zagadnienia wartości zakłada rozróżnienie pojęcia 
wartości i orientacji wartościującej, określając tym samym relację człowiek – war-
tość. Wartości jest najczęściej istotnym wyznacznikiem zachowania i działalności 
człowieka w sytuacji społecznej. Wartość może być ujmowana jako kryterium 
wyboru celu dążeń jednostki. Może też pełnić funkcję kryterium rozróżniania 
i wyboru określonych alternatywnych dążeń i sposobów zachowania 11. 

Wychowanie moralne jest przede wszystkim wychowaniem do wartości. 
Wartości podstawowe (prawda, dobro i piękno) oraz wartości uniwersalne 
(sprawiedliwość, godność, wolność, humanizm, pokój i solidarność) uważane 
są za moralne zalety osobowości człowieka, które regulują jego postępowanie. 
W procesie rozwoju moralnego dziecko zaczyna coraz lepiej dostrzegać różnice 
między tym, co dobre i szlachetne, a tym, co złe, niegodne szacunku i nikczem-
ne. Dobrem jest nie tylko to, co służy pomyślności innych ludzi, ale też dobro 
i szczęście własne. Trzeba jednak pamiętać, by zabiegając o własne dobro, nie 
utrudniać normalnego funkcjonowania innych oraz udzielać im potrzebnego 
wsparcia. Miarą dojrzałości moralnej człowieka jest pełna internalizacja norm 
i zasad moralnych 12. Prowadzi ona do umiejętności wyrażania sądów i ocen 
moralnych. ich namiastkę obserwujemy już u dzieci w drugim roku życia, któ-
re werbalnie lub sposobem zachowania wyrażają swój stosunek emocjonalny 
wobec osób, rzeczy, sytuacji oraz własnych zachowań w zależności od tego, czy 
zachowania te są nagradzane, czy spotykają się z dezaprobatą ze strony najbliż-
szego otoczenia społecznego 13.

11 T. Kluz, Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież, Toruń 2007, 
s. 36.

12 M. łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2006, s. 46.
13 Tamże, s. 47.
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Sześciolatek wchodzi w fazę rozwojową, która rozciąga się na okres nauki 
w szkole podstawowej i trwa do dwunastego roku życia. Etap ten powinien za-
kończyć się osiągnięciem poczucia własnej kompetencji i sprawności działania. 
E. Erikson twierdzi, że jednostka w żadnym innym okresie życia „nie jest bar-
dziej gotowa do szybkiego i łapczywego uczenia się […], dzielenia obowiązku 
i dyscypliny, aktywnego działania […] i jest ona zdolna i chętna do pełnego 
korzystania ze związków z nauczycielami i idealnymi prototypami” 14. Dzieci 
chcą obserwować i naśladować, są spragnione pełnienia ról, które dotychczas 
jedynie symulowały. Mają skłonność do identyfikacji zadaniowej. Pełnienie ról 
i wykonywanie zadań sprawiają, że nabywają kompetencje, dzięki którym mogą 
zyskać uznanie otoczenia 15. Rodzice tracą autorytet, a ich miejsce zajmują na-
uczyciele i rówieśnicy. Dziecko stara się sprostać wymaganiom i oczekiwaniom 
dorosłych oraz uzyskać opinię dobrego dziecka. Uczy się norm i dostosowuje 
się do nich, ponieważ uznaje, że ich przestrzeganie jest konieczne dla utrzyma-
nia ładu i porządku 16. Warto wykorzystać te naturalne skłonności dla utrwalenia 
pożądanych zachowań i postaw społecznych i moralnych. Błędem często popeł-
nianym przez rodziców jest porównywanie z innymi dziećmi. Takie zachowa-
nie prowadzi do skutków niepożądanych w postaci konfliktów z rodzeństwem 
i rówieśnikami. Porównywanie uczy konkurencyjności. Wskazane jest organi-
zowanie takich doświadczeń, które umożliwiają współpracę i współdziałanie.

Moralność jest systemem norm, ocen, zasad, które zostały przyjęte, uwew-
nętrznione i ukierunkowują zachowanie jednostki. E. Sujak wyróżniła dwa 
rodzaje uczuciowości: pierwotną i wyższą. Uczuciowość pierwotna (prymi-
tywna) przejawia się zachowaniami aspołecznymi, agresywnymi, zazdrością, 
mściwością, zachłannością i ujawnianiem niepochamowanych pożądań. Uczu-
ciowość wyższa pozwala na przeżywanie takich uczuć, jak przywiązanie, uzna-
nie, wdzięczność, szacunek, życzliwość. Warunkiem osiągnięcia uczuciowości 
wyższej jest wyzbycie się naturalnego w dzieciństwie egocentryzmu. Ponadto 
dojrzałość oznacza zdolność znoszenia napięcia, które pojawia się w stanach 
zagrożenia czy deprywacji potrzeb. Uczucia moralne przejawiają się w umiejęt-
ności reagowania zarówno na doznawane dobro, jak i wobec dostrzeganego wo-
kół siebie zła moralnego, postrzeganego najczęściej jako krzywda, cierpienie, 
niesprawiedliwość, uchybienie obowiązkom. Uczucia moralne należą do sfery 

14 L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, 
Toruń 2000, s. 134.

15 Tamże, s. 137.
16 D. Fontana, Psychologia społeczna dla nauczycieli, Poznań 1998, s. 259.
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uczuciowości wyższej, która obejmuje także miłość do rodziców, rodzeństwa 
i innych członków rodziny, miłość do ojczyzny, tożsamość społeczną, poczucie 
odpowiedzialności za wartości kultury i ogólnoludzkie 17. 

Z. Kwieciński krytykował szkołę, zarzucając jej, że nie dostarcza kategorii do 
rozumienia znaczeń własnej kultury i nie daje wystarczającej orientacji w świe-
cie tym, którzy nie mają szansy na uzyskanie wiedzy poza nią. Zauważał, że 
w świetle badań socjologicznych i psychologicznych, cechy orientacji moralnej 
absolwentów szkół są niepokojące. Obserwowano płytki, osobisty horyzont 
widzenia świata, ubóstwo treści przestrzeni i świata życia jednostek, małą od-
porność na manipulację i nieetyczny wpływ, podatność na zadawanie przemo-
cy, łatwość poddania się sytuacjom pokusy łatwego posiadania, roszczeniowość 
– oczekiwanie spełnienia wysokich oczekiwań konsumpcyjnych bez osobiste-
go wysiłku, apatię i bierność, brak identyfikacji z wartościami społecznymi, 
wyłączenie ze sfery publicznej, frekwencyjne traktowanie religii, konformizm 
i zaburzenie tożsamości 18. Odpowiadając na pytanie: co można zrobić, Z. Kwie-
ciński twierdził, że należy poszukiwać oparcia w tym co trwałe i niezmienne – 
w pokoleniowej odtwarzalności podstawowych potrzeb rozwojowych. „Każdy 
człowiek rodzi się z potrzeby bycia kimś odrębnym, mocnym, wolnym, spraw-
nym, kompetentnym, dającym z siebie innym, wartościowym” 19. Zadaniem 
szkoły jako instytucji i nauczycieli jest zagwarantowanie realizacji tych potrzeb 
i ułatwienie ich startu w dorosłe życie. 

wkład rodziny

Efektywne realizowanie zadań edukacyjnych wynikających z podstawy pro-
gramowej, a zwłaszcza tych, które dotyczą wychowania społecznego i moralne-
go, uwarunkowane jest w znaczącym stopniu specyfiką środowiska, w którym 
żyją uczniowie. Dobre warunki egzystencjalne rodziny oraz świadomość i za-
angażowanie rodziców w proces wychowania do wartości w okresie poprze-
dzającym rozpoczęcie nauki szkolnej daje podstawy do stwierdzenia, że proces 
ten zakończy się pomyślnie. Poważnymi przeszkodami są dysfunkcyjność czy 
patologia rodziny.

17 E. Sujak, Życie jako zadanie, Warszawa 1978, s. 163–165.
18 Alternatywy myślenia o/dla edukacji, red. Z. Kwieciński, Warszawa 2000, s. 8.
19 Tamże, s. 9. 
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Rozwój moralny i społeczny to proces osiągania dojrzałości do współżycia 
w społeczeństwie, poznawania zasad i norm moralnych, nabywania umiejętno-
ści zachowania się zgodnie z oczekiwaniami. E. Hurlock wyróżniła trzy procesy 
socjalizacji, które warunkują poziom uspołecznienia jednostki. Pierwszy polega 
na uczeniu się zachowań społecznie aprobowanych. należy pamiętać, że każda 
grupa społeczna ma własne standardy zachowań akceptowanych. Dzieci muszą 
je poznać i dostosować do nich własne zachowanie. Drugi oznacza uczenie się 
ról społecznych, przestrzeganie zwyczajowych wzorów zachowań związanych 
z pełnieniem określonej roli (rola dziecka w rodzinie czy ucznia w szkole). Trze-
ci to rozwój postaw społecznych, które charakteryzują się życzliwym stosun-
kiem do ludzi i aktywnością społeczną. Zdaniem autorki niewielu ludzi osiąga 
pełne powodzenie w tych trzech procesach 20. Zakres identyfikowania się z rolą 
oraz umiejętności komunikacyjne uzależnione są od modelu rodziny i sposobu 
jej funkcjonowania. 

Zachowania rodziców, które stymulują rozwój moralny i wspierają budowa-
nie systemu wartości dzieci, to: 
1. Zapewnienie dziecku właściwej opieki i zaspokajanie potrzeb. Szczególne 

ważne są relacje z matką we wczesnym dzieciństwie. Erikson uważa, że o ja-
kości tych relacji decyduje „nieświadome nastawienie kobiety do dziecka” 21. 
Grupę ryzyka stanowią również te dzieci, które wczesne dzieciństwo spę-
dziły w placówce opiekuńczej. 

2. Stała obecność obojga rodziców. Ze względu na rozwój emocjonalny, społecz-
ny i moralny najmniej korzystnym wariantem jest opieka instytucjonalna.

3. Utrwalanie więzi w rodzinie. Młody człowiek powinien uwierzyć, że rodzi-
com na nim zależy, kochają go i są gotowi pomagać mu, a w razie potrze-
by – przebaczać. Chodzi o to, by dziecko nabrało przekonania, że dom jest 
miejscem, gdzie zawsze otrzyma wsparcie i pomoc.

4. Wspólne spędzanie czasu wolnego jest doskonałą okazją, by lepiej poznać 
dziecko i pomagać mu poznawać i rozumieć świat. 
Wkład rodziny w rozwój dziecka polega nie tylko na zaspokojeniu potrzeb 

miłości i akceptacji oraz potrzeb biologicznych. Oczekuje się, że rodzice będą 
dostarczali wartościowych wzorów postępowania, wzmacniali prawidłowe za-
chowania, udzielali porad i pomocy w nabywaniu sprawności niezbędnych do 
dobrego przystosowania się 22. Jednak współczesne rodziny często przeżywają 

20 E. Hurlock, Rozwój dziecka, Warszawa 1985, s. 436–437.
21 L. Witkowski, Rozwój i tożsamość w cyklu życia, s. 125. 
22 E. Hurlock, Rozwój dziecka, s. 383.
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kryzys funkcjonalny i normatywny. Wynika on z pogarszającej się sytuacji ma-
terialnej i jej skutków takich jak: migracje zarobkowe, przeciążenie pracą. Po-
wstaje łańcuch zależności, który niejednokrotnie prowadzi do rozpadu rodziny, 
jej dysfunkcyjności, a czasem patologii. innym zjawiskiem jest wczesne ma-
cierzyństwo, którego skala w ostatnich latach przybiera niepokojące rozmiary. 
Wychowanie w rodzinie niepełnej jest poważnym obciążeniem dla samotnego 
rodzica. Obecność obojga rodziców zapewnia dziecku poczucie bezpieczeń-
stwa i przekonanie, że jest członkiem stabilnej grupy. istnieje pilna potrzeba 
monitorowania sytuacji dziecka w rodzinie oraz kompensowania pojawiają-
cych się deficytów. 

nauczyciel, świadomy sytuacji rodzinnej ucznia często jest bezradny. Zmia-
na warunków życia czy nastawienia rodziców do dziecka pozostaje poza jego 
możliwościami. Świadomość bezradności w tym zakresie stanowi poważny 
problem niektórych nauczycieli.

Wspieranie rozwoju moralnego

nie tylko można, ale należy angażować rodziców w proces wychowania do 
wartości. Kontakty z rodzicami powinny stać się okazją do przybliżenia zagad-
nień związanych z wychowaniem społecznym i moralnym. Ważna jest znajo-
mość zarówno ogólnych zasad, jak i szczegółowych wytycznych do oddziały-
wań wychowawczych. Poniższe zalecenia dotyczą postępowania dorosłych 
z dziećmi, niezależnie od tego, jaką rolę społeczną pełnią.
1. Oddziaływanie własnym przykładem – autorytet moralny. Dostarczanie 

wartościowych wzorów postępowania, wzmacnianie prawidłowych zacho-
wań, udzielanie porad i pomocy w nabywaniu sprawności motorycznych, 
werbalnych i społecznych.

2. Wyznaczanie ram – granic zachowań możliwych do zaakceptowania. Uświa-
damianie wychowankom praw innych osób.

3. Przekazywanie norm, zasad i tradycji ze świadomością, że ocena moralna 
i moralne postępowanie są inspirowane wyłącznie tymi zasadami, które zo-
stały przyjęte i zinternalizowane.

4. Docenianie zabawy, jako podstawowej formy aktywności dziecka. Zabawa 
jest okazją do naśladowania zachowań i czynności wykonywanych przez do-
rosłych a tym samym uczy pełnienia ról społecznych. Zabawa jest doskonałą 
okazją do nawiązania kontaktów społecznych i treningu relacji interperso-
nalnych prowadzącego do uczuciowości wyższej.



19 nauczyciel wobec utrudnień w procesie wychowania do wartości 

5. Czytanie baśni i bajek, które stanowią wartościowy kontekst dla rozwoju 
moralnego, dostarczają kategorii do opisu pojęć dobra i zła i rozwijają wy-
obraźnię. Angażują sferę emocjonalną. Uwrażliwiają na los ludzi, zwierząt 
a nawet roślin. Umożliwiają zmianę wizerunku i przyjmowanie innych niż 
dotąd wartości. Pomagają zrozumieć problemy emocjonalne, poszerzają 
granice myślenia o wzory dotąd nieznane 23. należy dodać, że umiejętność 
płynnego i wyrazistego czytania zwiększa skuteczność bajkoterapii.

6. nagrody sprzyjają utrwalaniu zachowań wartościowych moralnie i kształ-
towaniu postaw. Brak pochwały wprowadza dezorientację, zniechęca do 
podejmowania dalszych wysiłków i w konsekwencji prowadzi do utraty 
zainteresowania nauką szkolną oraz zaniedbywaniem obowiązków. Stosu-
jąc system wzmocnień warto pamiętać, że nagroda ma większą wartość niż 
kara, a najskuteczniejszą karą jest odebranie nagrody.
nauczyciele, którzy są absolwentami wydziału pedagogicznego posiadają 

wystarczającą wiedzę w zakresie teorii wychowania, diagnozy pedagogicznej 
i podstaw psychologii. Pozostali budują własne kompetencje w zakresie pra-
cy wychowawczej metodą prób i błędów. Trudności w pracy wychowawczej są 
często przyczyną stresu zawodowego.

wnioski końcowe

Proces nauczania i wychowania podporządkowany jest wartościom uloko-
wanym w aktualnie obowiązującej ideologii. W warunkach wolności i posza-
nowania zasad demokracji dorosło jedno pokolenie Polaków. na wszystkich 
poziomach edukacji uczą się i studiują młodzi ludzie urodzeni w nowej rze-
czywistości. Grupa ta powiększa się, jeśli uwzględnimy urodzonych w latach 
osiemdziesiątych. Wielu z nich ma już własne dzieci. Tymczasem znaczna część 
nauczycieli to osoby wychowane i wykształcone w poprzednim systemie, które 
miały lub mają nadal problemy z zaakceptowaniem nowej jakości wychowan-
ków oraz ich rodziców. Takie opinie formułowali nauczyciele uczący w szkołach 
podstawowych i średnich na terenie województwa świętokrzyskiego, z którymi 
przeprowadzałam wywiady w 2012 r.

Obecnie rodzice są wymagającymi i trudnymi partnerami w procesie eduka-
cji dziecka, a pedagogizacja rodziców jest zadaniem ryzykownym, często wręcz 

23 A. łaba, Bajki rymowane w biblioterapii, Kraków 2008, s. 12.
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niemożliwym. Poniżej przedstawię najczęściej wymieniane przez badanych na-
uczycieli przykłady utrudnień efektywnej współpracy z rodzicami uczniów:

•	 patologia	rodziny,	alkoholizm	rodziców;
•	 zaniedbanie	i	brak	opieki	rodzicielskiej;
•	 przekonanie	rodzica	o	wyjątkowości	i	nieomylności	własnego	dziecka;
•	 brak	 udziału	 rodziców	 w	 życiu	 szkoły,	 słaba	 frekwencja	 na	 wywiadów-

kach;
•	 trudna	sytuacja	rodzinna	(rodzina	niepełna,	z	problemami,	konfliktami);
•	 ochrona	 dzieci	 przed	 konsekwencjami	 niewłaściwego	 zachowania	

(usprawiedliwienia, kłamstwa);
•	 podważanie	autorytetu	nauczyciela;
•	 sugerowanie,	że	wymagania	szkoły	są	za	wysokie	(„Rodzic	ucznia	liceum	

ogólnokształcącego skarżył się, że dziecko musiało się uczyć do klasówki 
dwie godziny – a to przesada”) 24.

W takich sytuacjach trudno oczekiwać, że podmiot procesu edukacji – 
dziecko – uzyska względnie trwałą orientację odnoszącą się do uniwersalnych 
zasad etycznych, umożliwiających moralne postępowanie i będących podstawą 
tworzenia planu życiowego. 

Proces wychowawczego oddziaływania na uczniów, który w znaczący spo-
sób kształtuje ich postawy moralne, jest uwarunkowany kompetencjami na-
uczycieli oraz splotem różnorakich uwarunkowań. Zwiększający się zakres 
obowiązków służbowych i ustawiczne zmiany sprawiają, że coraz mniej czasu 
nauczyciele poświęcają uczniom w wymiarze pozalekcyjnym. Sygnalizowane 
przez nich problemy można ująć w następujące grupy: 
1. Brak czasu na zajmowanie się problemami uczniów oraz rozwijanie zain-

teresowań i uzdolnień podopiecznych poprzez zagospodarownie ich czasu 
wolnego. Przyczyną są obowiązki, które dotyczą: organizacji procesu dydak-
tyczno-wychowawczego, zawartości programów i podręczników, prowadze-
nia dokumentacji, wymagań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawo-
dowych. Przyjęcie dodatkowych zadań byłoby nadmiernym obciążeniem. 

2. Zwiększone zaangażowanie, presja czasu i stres związany z wykonywaniem 
czynności zawodowych powodują u nauczycieli reorientację celów indywi-
dualnych lub rezygnację z nich. 

24 Cytowane w tekście wypowiedzi nauczycieli pochodzą z jeszcze nieopublikowanych 
badań własnych zrealizowanych techniką ankiety wśród nauczycieli szkół podstawo-
wych i średnich na terenie województwa świętokrzyskiego w 2012 r. 
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3. nauczyciele mają poczucie, że są poddawani ustawicznej kontroli, surowej 
ocenie i weryfikacji nie tylko przez przełożonych, ale też przez uczniów oraz 
ich rodziców. 

4. Dla wielu nauczycieli poważnym problemem są kontakty z rodzicami 
uczniów. Wychowani w nowym świecie rodzice prezentują bardziej rosz-
czeniową postawę wobec szkoły i nauczyciela niż ci, którzy pamiętają sta-
rą rzeczywistość. Kontakty z rodzicami uczniów stanowią dla wielu z nich 
duże obciążenie psychiczne. Są bardzo ostrożni w rozmowach z rodzicami 
i sugerowaniu im czegokolwiek. Obawiają się, że zostaną uznani za niekom-
petentnych i bezradnych. Uczucia te potęgują się, gdy rodzicami uczniów są 
nauczyciele lub inni pracownicy oświaty (np. dyrektorzy szkół).
Wychowanie moralne jest nieodzownym elementem procesu edukacji. 

W kontakcie z wartościami można osiągnąć pełnię człowieczeństwa. Odpowie-
dzialność za powodzenie tego procesu społeczeństwo przypisuje szkole. na-
uczyciele realizują przypisane im zadania niezależnie od utrudnień. Wydaje się 
jednak, że wskazane jest stałe monitorowanie i przekształcanie szeroko pojętej 
przestrzeni edukacyjnej w taki sposób, by udało się stworzyć bardziej sprzyjają-
ce warunki do realizacji zadań związanych z wychowaniem do wartości. 
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StreSzczenie

Stymulowanie rozwoju moralnego i społecznego dzieci jest podstawowym zada-
niem rodziców i nauczycieli. Szczególnie ważny pod tym względem jest okres pierw-
szych sześciu lat życia dziecka. Ujawniają się wtedy następujące trudności: 1) na-
uczyciele nie mają czasu dla swoich uczniów, ponieważ zajęci są przede wszystkim 
organizacją swojej własnej pracy, wypełnianiem dokumentów lub podnoszeniem 
kwalifikacji; 2) nauczyciele są stale pod presją oceniających ich przełożonych, a także 
uczniów i ich rodziców; 3) większość nauczycieli ma trudności w rozmowach z rodzi-
cami: są zakłopotani, kiedy przychodzi do udzielania porad – obawiają się, że zostaną 
uznani za bezradnych lub niekompetentnych.

Słowa kluczowe: nauczyciel, trudności, wartości.

Summary

Stimulating children’s moral and social development is an essential task for both 
parents and teachers. Education before the age of 6 is important in particular. The fol-
lowing problems are present in this area: 1) Teachers lack the time to engage in pupils’ 
problems. They are occupied with their duties: organising their work, writing a docu-
mentation, or improving their qualifications. Therefore, taking more obligations would 
be too hard for them. 2) Teachers feel that they are constantly verified and evaluated not 
only by superiors, but by pupils and parents as well. 3) Most teachers find very difficult 
to talk with parents about their children. They are very cautious when it comes to give 
an advice. They are afraid of being considered as incompetent or helpless.

key wordS: teacher, difficulties, values.


