
Wstęp 
do programu wychowawczego 
dla klas szkół podstawowych1

I.	 WARTOŚCI	OGNIWEM	INTEGRUJĄCYM
1.1.	 EDUKACJA	AKSJOLOGICZNA	WYZWANIEM	

DLA	SZKOŁY
Czynniki polityczne, gospodarcze i ideowe spowodowały, że w Europie zaczęły 
pojawiać się plany zinstytucjonalizowania współpracy między państwami. Było 
to możliwe dzięki podobnej strukturze kulturowej, filozoficznej i politycznej, 
opartej na zbliżonych systemach wartości. Dziedzictwo duchowe i moralne kul‑
tury europejskiej opiera się przecież na niepodzielnych i uniwersalnych war‑
tościach: godności, wolności, równości i solidarności2. Wspólnotę państwową 
buduje się na zasadach demokracji oraz praworządności. I choć obserwujemy 
dziś tendencję do redukowania religii w życiu społecznym, która w cień usuwa 
religijne źródła historii Europy, nadal sięga się po jej spuściznę kulturową i hu‑
manistyczną. Poszczególne systemy wartości, które kształtowały się w danych 
epokach historycznych, wskazują na jedność kultury, która jest podstawą for‑
mowania się tożsamości europejskiej3.

Elementem scalającym i jednoczącym państwa Europy jest przyna‑
leżność do europejskiej kultury prawnej, a więc pewien stały stosunek społe‑
czeństwa do prawa, które podobnie rozpoznaje normy i zasady postępowania4. 

1 Niniejsze wprowadzenie jest poszerzoną wersją Wprowadzenia do Programu wychowawczego 
opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II. Por. Z. Struzik, Program wychowaw‑
czy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, 
Warszawa 2018.

2 Por. EiE 108‑112.
3 Por. F. Gołembski, Kulturowe aspekty integracji europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Pro‑

fesjonalne, Warszawa 2008.
4 Por. R. Tokarczyk, Współczesne kultury prawne, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
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Przez wieki powstawania państw europejskich ich indywidualne prawa for‑
mowały się, powiedzielibyśmy „nasycały się”, określonymi wartościami, budo‑
wały się na religii i kulturze chrześcijańskiej. W Europie podobnie rozumiano 
tzw. „rządy prawa”, których zadaniem była służba człowiekowi i ochrona jego 
godności.

Błędem byłoby utożsamienie prawa z porządkiem religijnym, syste‑
mem norm moralnych czy obyczajowością. A jednak wychowanie w określo‑
nej kulturze, tu kulturze europejskiej, „ustawia” wartości niejako w pewnej 
hierarchii.

Dzisiejszy obraz Europy jest wynikiem kilku etapów formowania się 
prawa. Pierwszym z nich była recepcja prawa rzymskiego, która wprowadzi‑
ła autonomię reguł prawnych wobec innych systemów regulujących stosunki 
między ludźmi. Jednocześnie w Europie postawa wobec świata, poczucie do‑
bra i zła, poczucie sprawiedliwości, stosunek do życia etc. (a więc czynniki 
kształtujące świadomość prawną) były silnie zdeterminowane przez chrze‑
ścijaństwo5. Do XVIII wieku rozwijające się różnorodne nurty teorii prawa 
nie kwestionowały norm prawa pozytywnego. Raczej, mając zaplecze w po‑
staci nakreślonych przez chrześcijaństwo wartości: sprawiedliwości, wolności, 
odpowiedzialności za życie, próbowały odpowiedzieć na pytanie: jak formu‑
łować ustawodawstwo prawne, aby najlepiej oddawało powszechnie przyjmo‑
wane wartości.

Rewolucja francuska (1789‑1799) dokonała zmian w kwestii pra‑
wa, zdecydowanie odrzuciwszy w sferze funkcjonowania państwa wymiar 
religijny; choć wyrosła na mocnym fundamencie kultury chrześcijańskiej, 
pozbawiła płaszczyzny sacrum dotychczasowe definicje wartości: wolności, 
sprawiedliwości i braterstwa6. Francuska Deklaracja Praw Człowieka i Oby‑
watela, mimo iż odrzuciła Boga i religię z życia publicznego, nadal sytu‑
owała człowieka w centrum relacji pomiędzy państwem a społeczeństwem. 
W swoich założeniach broniła praw człowieka, które określała jako naturalne 
i nieprzedawnione.

5 Por. M. Safjan, Prawo, wartości i demokracja, „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka. Zeszyty 
Społecznej Myśli Kościoła” 2008, nr 1(5), s. 5‑23.

6 Por. tamże, s. 9.
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W ostatnich kilkudziesięciu latach kultura prawna Europy krytyko‑
wana jest za swój nadmierny liberalizm i aksjologiczny indyferentyzm, czyli 
obojętność i niestałość wobec wartości uniwersalnych. Jednak z drugiej strony 
u podstaw zmian prawa, dokonywanych w obrębie państw Europy, leży po‑
szanowanie wartości związanych z godnością osoby, z przestrzeganiem praw 
człowieka, z wprowadzaniem międzynarodowych mechanizmów, które zapew‑
niłyby bezpieczeństwo i podniosłyby standard życia.

Funkcjonowanie państw europejskich opiera się na pewnym okre‑
ślonym modelu instytucji, której główną normą, jak się wydaje, jest „jedność 
w różnorodności”. Realizuje się ją w oparciu o zasady solidarności i pomocni‑
czości. W obliczu głębokich przemian, jakie dotykają cywilizację europejską, 
konieczny jest powrót do edukacji aksjologicznej. Wychowanie do wartości 
będzie odzwierciedleniem aksjologii, jeśli będzie przebiegać we wszystkich 
środowiskach, w których funkcjonuje człowiek, począwszy od rodziny, przez 
szkołę, miejsce pracy i Kościół.

Będzie to możliwe, jeżeli wykształcenie i wychowanie człowieka 
oprze się na jednakowym rozumieniu wartości: życia, solidarności, wolności, 
prawdy, miłości, braterstwa i pokoju.

1.2.	 CZYM	SĄ	WARTOŚCI?
Podstawowa sprawność, w jaką powinien być „wyposażony” człowiek, to umie‑
jętność wartościowania, poznawania siebie, swoich emocji i reakcji oraz odpo‑
wiedzialność za siebie i innych.

Zanim zadamy sobie pytanie, jakimi wartościami kieruje się w życiu 
Europejczyk i jakie wartości są konieczne w procesie integracji europejskiej, 
należałoby zapytać, czym jest wartość?

Najbardziej ogólna i dość powszechnie funkcjonująca definicja, 
określa wartość jako to, co jest cenne i ważne dla jednostki i społeczeństwa, 
a co prowadzi do jej integralnego rozwoju, dzięki czemu osiąga się pełnię czło‑
wieczeństwa. Najkrótsza, a zarazem najgłębsza definicja „wychowania do war‑
tości”, którą podaje Jan Paweł II to kształtowanie własnego człowieczeństwa. 

„W wychowaniu bowiem chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 
człowiekiem – o to, ażeby coraz bardziej «był», a nie tylko więcej «miał» – aby 
więc poprzez wszystko, co «ma», co «posiada», umiał bardziej i pełniej być 
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człowiekiem – to znaczy, ażeby również umiał bardziej «być» nie tylko «z dru‑
gim», ale także i «dla drugich»”7.

Powstanie aksjologii – nauki o wartościach zawdzięczamy filozofii 
XX wieku. Nie oznacza to jednocześnie, że filozofowie nie interesowali się 
tą problematyką dużo wcześniej. Wśród wartości estetycznych najbardziej inte‑
resowano się muzyką, rzeźbą, architekturą czy malarstwem. Filozofia XIX wie‑
ku, podążając za myślą Dawida Hume’a i Augusta Comte’a, sprowadziła war‑
tości wyłącznie do sfery wyrażania uczuć spowodowanych kontaktem z rzeczą 
i wynikających stąd stopni zadowolenia bądź rozczarowania i zawodu. Konse‑
kwentnie uważano, że wartości należą do sfery przeżyć psychicznych, co uze‑
wnętrznia się w postaci uczuciowego stosunku do konkretnych przedmiotów8. 
Zaszeregowanie wartości do sfery przeżyć subiektywnych automatycznie wy‑
kluczało aksjologię z obszaru nauki obiektywnej, doświadczalnie sprawdzalnej.

Nowe spojrzenie na wartości, jako niesubiektywne, ale obiektywne do‑
świadczenie, przyniosła dopiero w XX wieku szkoła fenomenologiczna. Oka‑
zało się, że błędne poglądy i teorie zniekształcają sposób pojmowania wartości 
w procesie wychowania człowieka. I tak na przykład racjonaliści, ponieważ 
nie przyjmują istnienia sfery ducha, niewłaściwie interpretują emocjonalne 
odczuwanie wartości. Dla naturalistów wartości są wyłącznie subiektywnym, 
a przez to fałszywym dodatkiem do obiektywnego świata natury. Nihiliści z ko‑
lei twierdzą, że wartości nie istnieją w ogóle, ponieważ obiektywne są jedynie 
ludzkie potrzeby i dążenia.

Jednak bardziej niebezpieczne od błędnych pojęć i teorii uniemożliwia‑
jących prawidłowe rozumienie wartości są niewłaściwe postawy i zachowania. 
Brak zdefiniowanej obiektywnej hierarchii wartości prowadzi do kierowania się 
w życiu własnymi, subiektywnymi normami postępowania i zasadami działania, 
które odczytują dobro, sprawiedliwość, wolność, prawdę wyłącznie w sferze 
własnych potrzeb i korzyści. Wartości rozpoznajemy w kontekście doświadcze‑
nia, które często nazywa się przeżywaniem. Nietypowość tego doświadczenia 
polega na tym, że podczas poznania każdej obiektywnej wartości człowiekowi 

7 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż, 2.06.1980, 11, 
w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 10, Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, cz. 2, Wydaw‑
nictwo M, Kraków 2008, s. 103.

8 Por. A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, wyd. Gaudentinum, Gniezno 2006.
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towarzyszy uczucie wzruszenia. Doświadczenie to jest spotęgowane osobistym 
przeżywaniem i całym spektrum odczuć i skojarzeń, które w tej samej chwili się 
ujawniają. Warto przywołać tu refleksję fenomenologów, którzy mówią o emo‑
cjonalnej intuicji wartości, o emocjonalnej percepcji9. Nie oznacza to, że po‑
przez odczuwanie wartości zaprzeczamy ich obiektywności i powszechności.

Jeżeli zatem przyjmiemy papieskie personalistyczne spojrzenie na czło‑
wieka, wówczas samo doświadczenie aksjologiczne również musi zostać zde‑
finiowane całościowo z rozumową, emocjonalną i duchową sferą poznawczą 
człowieka. Samo poznanie racjonalne czy też samo tylko przeżycie emocjonal‑
ne pozbawia właściwego spojrzenia na wartości. Wartości muszą zostać roz‑
poznane w kontekście całej psychofizycznej sfery człowieka. Rozpoznawanie 
wartości, doświadczanie wartości i wychowywanie do wartości są przeżyciami 
złożonymi i zróżnicowanymi w zależności od typu wartości. Dlatego inaczej 
określamy wartości estetyczne, utylitarne, moralne, materialne czy też wartość 
przeżyć duchowych i konkretnych czynów.

Z uwagi na różnorodność wartości, nasuwa się kolejna klasyfikacja – 
ze względu na sam przedmiot, który staje się nosicielem wartości. Jak zauwa‑
żamy, mogą to być przedmioty indywidualne, żywe lub martwe, osobowe lub 
nieosobowe, wytworzone przez człowieka, przez naturę, nawet przez konkretne 
wydarzenia. Możemy więc mówić o wartości życia, o wartości relacji z rodzicami, 
o wartości kontaktów z przyrodą nieożywioną, o wartości kultury, o wartości 
poematu literackiego czy wartości heroicznych czynów bohaterów wojennych.

1.3.	 PERSONALISTYCZNE	UJĘCIE	JANA	PAWŁA	II
Personalistyczne ujęcie Jana Pawła II przypomina, że pośród tej różnorodności 
to człowiek jest wartością samą w sobie. Dodatkowo, sam jest ich nosicielem 
i twórcą. Wartość osoby nie ulega zmianie w zależności od jej postępowania. 
Oszust, złodziej czy morderca nadal zachowuje swoją wartość, pomimo ne‑
gatywnej oceny jego czynów. Człowiek jako wartość ontyczna nie ma nigdy 
swego negatywnego bieguna. Inaczej jest z wartościami kwalitatywnymi, które 
charakteryzują się dwubiegunowością: sprawiedliwość – niesprawiedliwość; 
uczciwość – nieuczciwość; pokora – pycha.

9 Por. tamże, s. 57.
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Współczesnym problemem w procesach wychowania jest odejście 
od wartości uniwersalnych, które kształtują osobowość człowieka oraz jego 
relacje z innymi ludźmi. Coraz trudniejsze staje się urzeczywistnienie wartości 
obiektywnych, które nie zależą od preferencji i subiektywizmu. Fundamen‑
tem papieskiego spojrzenia na wychowanie jest godność człowieka. Człowiek 
jest zawsze podmiotem, jest takim dobrem, które nie może być traktowane jak 
przedmiot użycia czy zaspokajania przyjemności. Ta integralna wizja człowieka 
jest podstawą wychowania aksjologicznego. Mamy żyć i wzrastać w człowie‑
czeństwie poprzez niekończące się uświadamianie sobie, kim jesteśmy i kim 
być powinniśmy? Papieska koncepcja wychowania z góry zakłada, że proces 
wychowawczy rozpoczyna się już w momencie poczęcia i ukierunkowany jest 
na cel nadrzędny, celem tym jest – w wymiarze religijnym – odnajdywanie 
i rozwijanie w sobie obrazu i podobieństwa do Boga.

Wychowanie jest więc zadziwiającym procesem, który nieodłącznie 
wiąże się z rozpoznawaniem i kierowaniem się w codziennym życiu wartościa‑
mi. Pięć podstawowych wartości, jakie wyróżnia Jan Paweł II to: życie, prawda, 
miłość, wolność, sprawiedliwość. Można przyjąć, że na ich podstawie mówi się 
o innych, bardziej szczegółowych wartościach. Sama aksjologia, jako proces 
wychowania do wartości, wymaga zaangażowania osoby – samowychowania 
oraz zaangażowania wspólnoty, która prowadzi i porządkuje proces wycho‑
wawczy dzieci, młodzieży, jak również dorosłych.

1.4.	 NORMY	W	WYCHOWANIU
Według Karola Wojtyły istnieją pewne stałe normy, które pozwalają na sfor‑
mułowanie zasad wychowawczych. Jedną z nich jest wartość wolności, któ‑
ra w zależności od procesów wychowawczych czy samowychowania pozwala 
na wypowiadanie siebie poprzez swój czyn – w sposób wolny10. Wychowanie 
do wolności to kształtowanie umiejętności bycia wolnym dla wartości. Drogą 
wychowania do wolności będzie właśnie rozwijanie systemu motywacyjnego 
oraz kształtowanie umiejętności dokonywania wyborów. Właściwą normą bę‑
dzie takie wychowanie, które rozwija poczucie odpowiedzialności i umożliwia 

10 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, wyd. TN KUL, Lublin 2019, 
s. 201.
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odpowiedzialne działania. Według Karola Wojtyły odpowiedzialność za siebie 
przenosi się na odpowiedzialność wobec drugiego i odwrotnie. „Człowiek dla‑
tego bywa odpowiedzialny za swe czyny i dlatego przeżywa odpowiedzialność, 
ponieważ posiada zdolność odpowiadania wolą na wartość. Zachodzi powin‑
ność odniesienia się do przedmiotu wedle jego prawdziwej wartości, a w parze 
z nią rodzi się odpowiedzialność za przedmiot pod kątem jego wartości – czy‑
li krótko mówiąc: odpowiedzialność za wartość”11. Jan Paweł II w nauczaniu 
o wychowaniu opiera się na sumieniu ludzkim, które zawsze przypomina czło‑
wiekowi, że istnieją prawdy i wartości moralne najwyższej rangi12.

Te wartości są niejako zdeponowane w naturze człowieka, w jego czło‑
wieczeństwie. Dzięki temu sumienie podpowiada, co jest najważniejsze, najgod‑
niejsze i najwartościowsze. Wyższość i dominacja sfery duchowej w człowieku 
sprawiają, że jest on w stanie poświęcić nawet swoje życie dla wyższych wartości.

Niezmienne normy moralne, możliwe do rozpoznania przez sumie‑
nie człowieka, w niczym nie ograniczają wolności. Wręcz przeciwnie, normy 
te stanowią o jego godności. Kiedy człowiek je zna, przestrzega ich i broni, 
wtedy staje w prawdzie i wyraża przez tę prawdę swoją wolność13. Więcej, 
można powiedzieć, że normy uniwersalne wpływają na osobowość i są dro‑
gą do wolności, a nawet są warunkiem istnienia wolności. Bez nich człowiek 
nie może być wolny. Bez norm następuje w ludzkim sumieniu zamieszanie 
moralne, czyli brak hierarchii wartości, brak ideałów, co prowadzi do utrwa‑
lenia się sumienia błędnego (bardziej lub mniej zawinionego). Dzieje się tak, 
dlatego że w życiu moralnym nie ma pustych przestrzeni. Jan Paweł II uważał, 
że „[…] trzeba pilnie odkryć na nowo istnienie wartości ludzkich i moralnych, 
należących do samej istoty i natury człowieka, które wynikają z prawdy o czło‑
wieku oraz wyrażają i chronią godność osoby: wartości zatem, których żadna 

11 Tamże, s. 207.
12 „Stanowczy głos sumienia zawsze przypomina człowiekowi, że istnieją prawdy i wartości mo‑

ralne, dla których musi być gotów nawet oddać życie. W wyznawaniu, a nade wszystko w ofie‑
rze życia oddanego za wartości moralne, Kościół dostrzega to samo świadectwo o tej prawdzie, 
która jest już obecna w stworzeniu, a w pełni jaśnieje na obliczu Chrystusa […]”. VSpl 94.

13 „[…] obrona absolutnie niezbywalnych wymogów, jakie wypływają z osobowej godności czło‑
wieka, jest drogą do wolności i warunkiem samego jej istnienia”. Tamże, 96.
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jednostka, żadna większość ani żadne państwo nie mogą tworzyć, zmieniać, 
ani niszczyć, ale które winny uznać, szanować i umacniać”14.

Istniejące wartości ludzkie i moralne mają charakter uniwersalny, po‑
winny być przyjęte i stosowane w każdej społeczności, która pragnie swojego 
ustawicznego rozwoju. W wolnych społeczeństwach muszą istnieć wartości, 
które zabezpieczają najwyższe dobro każdego człowieka, a wszelkie przemia‑
ny ekonomiczne powinny służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego  
i sprawiedliwego15.

Sprawiedliwy i ludzki świat to najbardziej upragnione i nieustannie 
poszukiwane środowisko życia ludzkiego. Człowiek zarówno w wymiarze in‑
dywidualnym, jak i społecznym instynktownie do niego dąży. Świat, ludzki 
i sprawiedliwy, jest zaplanowany przez najwyższe dobro, jakim jest Bóg Stwór‑
ca. W tym planie wszyscy pełnią określone role, funkcje; wypełniają określone 
obowiązki, zadania16; relacje międzyludzkie są prawidłowe.

1.5.	 PODMIOTY	W	WYCHOWANIU
Wychowanie jest dynamicznym procesem, na który składa się wiele czynni‑
ków wzajemnie siebie warunkujących, a szczególne znaczenie mają najważ‑
niejsze podmioty: wychowanek i wychowujący. Można też uwzględnić znacze‑
nie środowiska, w jakim dokonuje się proces wychowawczy. Są nimi: rodzice, 
szkoła, ojczyzna – naród – państwo, Kościół oraz wspólnoty parafialne, a także 
środki społecznego przekazu. Każda z tych grup dodaje swoją część do kom‑
pleksowej formacji osobowej. Skoro więc wychowanie do wartości kształtuje 
relacje człowieka wychowywanego z innymi ludźmi, to w szerszej perspekty‑
wie tą samą zasadą objęte zostaną nie tylko szkoła, miejsce pracy i wszystkie 
grupy społeczne, ale naród, państwo, a jeszcze szerzej relacje i stosunki między 
państwami.

Aby budować społeczeństwo sprawiedliwe, moralne, zintegrowa‑
ne konieczny jest powrót do wartości uniwersalnych, które porządkują 

14 EV 71.
15 Por. Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone w Parlamencie, Warszawa, 11.06.1999, w: tegoż, 

Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002. Przemówienia, ho‑
milie, red. J. Poniewierski, wyd. Znak, Kraków 2012, s. 1085.

16 Por. Hi 7,1; 1 Kor 9,7; 2 Tm 2,3n.
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funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie, jego relacje z innymi, a ostatecz‑
nie jego szczęście i poczucie spełnienia.

1.6.	 WARTOŚĆ	ŻYCIA
Wartość życia i godność człowieka stanowią fundamentalne dobro. Życie jest 
wartością, którą zawsze należy afirmować i chronić od poczęcia do naturalnej 
śmierci, ponieważ jest darem.

Objawienie chrześcijańskie rzuca nowe światło na tożsamość człowie‑
ka, którego godność wypływa z racji stworzenia go na obraz i podobieństwo 
Boga17. Kresem życia człowieka nie jest wędrówka tu, na ziemi, ale wezwanie 
do wspólnoty z Bogiem w wieczności. Stąd konieczna jest wdzięczność za war‑
tość życia, poprzez którą nawiązuje się relacje: miłości, sprawiedliwości i soli‑
darności z innymi osobami.

Wychowanie powinno pogłębiać przyrodzoną człowiekowi wrażliwość 
na wyjątkowość życia. Nie powstało ono bowiem z racji naukowych ekspery‑
mentów, ale decyzji miłującego Boga, która we wszystkich wymiarach prze‑
kracza człowieka. „Człowiek jest powołany do pełni życia, które przekracza 
znacznie wymiary jego ziemskiego bytowania, ponieważ polega na uczestnic‑
twie w życiu samego Boga. Wzniosłość tego nadprzyrodzonego powołania 
ukazuje wielkość i ogromną wartość ludzkiego życia w jego fazie doczesnej. 
Życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym etapem 
i integralną częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji”18. Za‑
sadami postępowania wynikającymi ze zrozumienia wartości życia będą kon‑
kretne działania realizowane we wszystkich grupach społecznych, w których 
funkcjonuje człowiek19.

Normą dla wartości życia jest szacunek dla życia we wszystkich jego 
wymiarach, szacunek dla każdego człowieka: rozmówcy, wychowawcy, ucznia, 
podwładnego, sąsiada, chorego i upośledzonego, nieznajomego, wyznawcy in‑
nej religii, członka innej społeczności. Ochrona życia to również sprzeciw wo‑
bec wszelkich używek, które pozornie miałyby służyć zadowoleniu i poprawie 

17 „A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam” (Rdz 1,26).
18 EV 2.
19 Por. VSpl 50.
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ludzkiej egzystencji, a które docelowo niszczą organizm. Troska o życie to rów‑
nież takie postępowanie, które nie naraża siebie i innych na niepotrzebne nie‑
bezpieczeństwo: lekkomyślne uprawianie sportów ekstremalnych, prowadzenie 
auta pod wpływem alkoholu, brak kompetencji specjalistów z różnych dziedzin, 
zaciąganie kredytów obciążających całą rodzinę jedynie na zaspokojenie wła‑
snych zachcianek.

Wartość życia, która u młodego człowieka zacznie realizować się 
w drobnych przejawach szacunku i miłości bliźniego, takich jak ustąpio‑
ne miejsce w autobusie czy bezinteresowna pomoc, niewątpliwie w życiu 
dorosłym objawi się jako dojrzała i zdecydowana postawa walki o godność  
człowieka.

1.7.	 WARTOŚĆ	SOLIDARNOŚCI
Człowiek jest istotą społeczną, co oznacza, że do realizacji własnego powo‑
łania i poczucia spełnienia potrzebuje drugiej osoby, wspólnoty, społeczeń‑
stwa, w którym mógłby się rozwijać i realizować siebie. Osoba nigdy nie eg‑
zystuje poza społeczeństwem. Takie życie jest niejako wymogiem jej natury. 
Solidarność20 to znaczy jeden za drugiego, silniejszy za słabszego, mądrzejszy 
za „mniej mądrego”, ale każdy z tą samą mocą wykorzystuje talenty, zdolności 
i sprawności, którymi obdarzył go Bóg (natura), a które ma obowiązek rozwijać 
ze względu na innych. Fundamentem solidarności jest współpraca, zarówno 
w odniesieniu do relacji między jednostkami, jak i narodami.

Wartość ta pozwala przekroczyć indywidualizm, wzajemną nieufność 
czy przedmiotowe traktowanie człowieka jako taniej siły roboczej. Kluczowe 
dla zasady solidarności jest przekroczenie bariery „moje – twoje”, „nasze – 
obce” oraz poszukiwanie punktów możliwego porozumienia. Solidarność 
zmusza niejako do odkrywania wartości człowieka i zastanowienia, co nas 
łączy, aby móc dążyć do wspólnego dobra. Zaangażowanie w działalność 
na rzecz doczesnego świata oznacza zawsze służbę konkretnemu człowie‑
kowi, a nie bezimiennej masie, którą zwykło się nazywać „zasobami ludzki‑
mi”. Zasada solidarności staje się równocześnie gwarantem dobra wszystkich 
i dobra jednostki. „Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której 

20 Por. SRS 39.
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przejawem będzie nie tyle, i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność by‑
cia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest 
pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo 
braterskiej wspólnoty dóbr”21.

Wartość solidarności uczy odpowiedzialności, powszechnego brater‑
stwa oraz umiejętności rezygnacji z osobistych celów. Solidarność jest właści‑
wym odczytaniem sprawiedliwości i miłości.

„Miłość we wzajemnych stosunkach między ludźmi nie jest czymś go‑
towym. Jest ona naprzód zasadą czy też ideą, do której ludzie muszą niejako 
podciągnąć swe postępowanie, jeżeli chcą – czego chcieć powinni – uwol‑
nić je od nastawienia użytkowego, czyli konsumpcyjnego względem innych 
osób”22.

1.8.	 WARTOŚĆ	PRAWDY	I	WOLNOŚCI
„Wiara w możliwość poznania prawdy mającej wartość uniwersalną nie jest 
bynajmniej źródłem nietolerancji; przeciwne, stanowi nieodzowny warunek 
szczerego i autentycznego dialogu między ludźmi”23.

Poznanie ludzkie ze swej natury dąży do prawdy, czyli do uzyskania 
rzetelnej, obiektywnej, informacji o swoim przedmiocie. Według definicji wy‑
wodzącej się od Arystotelesa, a znanej ze sformułowań św. Tomasza z Akwinu, 
prawda to intencjonalna zgodność rozumu (intelektu) z rzeczą. Prawda i wol‑
ność są to dwie wartości, które nawzajem się warunkują i przenikają, a miej‑
scem ich spotkania jest osoba. Do takiego stwierdzenia upoważnia przede 
wszystkim relacyjny charakter prawdy i wolności.

Wolność spełnia się wtedy, gdy kieruje się na zewnątrz samej siebie, 
ku jakiejś wartości, jakiemuś dobru, gdy je wybiera i urzeczywistnia. Pierw‑
szym dobrem wolności jest prawda. Wierność wobec prawdy oznacza wierność 

„przede wszystkim dla prawdy o ludzkiej wolności, o jej naturze, o warunkach 
spełnienia wolności. […] Żadna prawda nie może stać się prawdą dla człowie‑
ka i prawdą człowieka, jeśli za taką nie uzna jej jego wolność. […] Tak więc 

21 NMI 50.
22 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, wyd. TN KUL, Lublin 2015, s. 31‑32.
23 FR 92.
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to, że ja wierzę w posiadaną przeze mnie prawdę, wcale nie upoważnia mnie 
do przekreślania cudzej wolności. Aby wolność spełniła się w akcie uznania 
prawdy, drugi musi sam być przekonany, że to, co mu podaję, jest prawdą. […] 
Im więcej jest między nami prawdy, tym więcej jest między nami wolności”24.

Na poziomie rodziny rozpoznawanie prawdy i wolności ujawnia się 
poprzez poczucie własnej wartości. Na poziomie szkoły wspólne uczenie się 
i zdobywanie wiedzy pomaga w urzeczywistnianiu prawdy.

Na poziomie działań państwowych i międzynarodowych jest to umie‑
jętność tworzenia prawa, które w służbie wolności człowieka będzie realizowa‑
ło zasadę miłości bliźniego i sprawiedliwości.

1.9.	 WARTOŚĆ	KULTURY	OJCZYSTEJ	I	EUROPEJSKIEJ
Dziedzictwo kultury narodowej stanowi część tożsamości człowieka. Rozwija 
poczucie przynależności do Ojczyzny i jej kultury. Daje to możliwość odna‑
lezienia swojego miejsca we wspólnocie, za czym idzie poczucie spełnienia 
i własnej wartości. „Nie można zaprzeczyć, że człowiek istnieje zawsze w ra‑
mach określonej kultury, ale prawdą jest też, że nie wyraża się on cały w tej 
kulturze. Zresztą sam fakt rozwoju kultur dowodzi, że w człowieku jest coś, 
co wykracza poza kulturę. To «coś» to właśnie ludzka natura: to ona jest mia‑
rą kultury i to dzięki niej człowiek nie staje się więźniem żadnej ze swych 
kultur, ale umacnia swoją osobową godność, żyjąc zgodnie z głęboką prawdą 
swego bytu”25.

Chrześcijaństwo nadało kształt Europie, zaszczepiając w niej pew‑
ne podstawowe wartości. Europa, która dała światu ideał demokracji i praw 
człowieka, czerpie swe wartości z kultur poszczególnych państw europejskich 
wyrosłych z chrześcijaństwa. O prawdziwości i obiektywności tych wartości 
świadczy fakt, że tak różne kulturowo narody zdołały się zintegrować i potrafią 
wspólnie pracować z myślą o dobru człowieka26.

24 J. Tischner, Myślenie według wartości, wyd. Znak, Kraków 2011, s. 200‑201.
25 VSpl 53.
26 Por. EiE 108.
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1.10.	 WYCHOWANIE	DO	WARTOŚCI	PRZEZ	DIALOG
Z wychowaniem wiążą się prawda i wolność. Działania wychowawcze, jakie 
należy podejmować, inspirowane są szacunkiem dla życia ludzkiego. W tym 
celu papież Jan Paweł II wzywał do dialogu. Jest on trudny, ale możliwy. Lu‑
dzie są zdolni do tego, aby przezwyciężać podziały, konflikty interesów, nawet 
sprzeczności, zwłaszcza wtedy, gdy każda ze stron jest przekonana, że broni 
słusznej sprawy. Dialog wymaga otwartości i uznania różnic, tego, co dzieli 
bez rezygnacji z tego, o czym się wie, że jest dobre i słuszne. Z tego bowiem 
rezygnować nie wolno. Fałszywy i nietrwały byłby pokój oparty na kłamstwie, 
nawet w imię pozornego dobra. Tym bardziej, że sumienie człowieka bywa 
zniekształcone przez różne systemy społeczno‑polityczne i ideologiczne. Bu‑
dowanie pokoju oznacza również uznanie społecznej solidarności oraz propa‑
gowanie równej godności każdego człowieka.

Podstawowym podmiotem wychowującym jest Bóg. Tę prawdę prze‑
kazuje nam papież Jan Paweł II. Poszukując źródła prawa wychowawczego, 
sięga do Księgi Rodzaju. Bóg stworzył człowieka, „ulepił” go z nicości i prze‑
znaczył do życia. Bóg jako wychowawca przejawia się więc w życiu człowieka 
poprzez akt stwórczy. Na tym poziomie wychowanie człowieka realizuje się 
również poprzez autorytet Boga i Jego Świętość. Człowiek ma być święty tak, 
jak święty jest Bóg. To On przekazał człowiekowi jasny i trwały nakaz: „Bądź‑
cie płodni, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną” 
(Rdz 1,28).

To polecenie kierowane jest przez Boga do wszystkich ludzi i przyjmuje 
charakter przekazywania autorytetu i władzy oraz mocy stwarzającej i prawa 
do wychowania. Rodzice otrzymują od Boga mandat wychowawczy i na tej 
podstawie mają niezbywalne prawo do wychowywania dzieci. Rodzice stają się 
więc współuczestnikami mocy stwórczej Boga, a przez to biorą na siebie odpo‑
wiedzialność za wychowanie. W dziele stworzenia mają swój udział nie tylko 
rodzice, ale i inne podmioty wychowujące. Są więc nimi: szkoła, Kościół i inne 
instytucje. Zadaniem podmiotów wychowujących jest prowadzenie młodego 
człowieka ku głębszemu człowieczeństwu.

Praca wychowawcza, mimo iż rozpoczyna się w domu rodzinnym, 
znajduje swoje uzupełnienie w szeroko rozumianym pojęciu kultury. W jego 
ramach mieści się również szeroki dostęp do wiedzy i nauki. Wiedza jest 

Wstęp	do	programu	wychowawczego	dla	klas	szkół	podstawowych

23



związana z moralnością, powinna być tworzona i przekazywana ze względu 
na dobro człowieka. Trzeba więc zabiegać o edukację dziecka i tak nią kierować, 
aby w przyszłości mogła pozostawać w służbie życia.

Zdaniem Jana Pawła II dzieci i młodzież to grupa, która szczególnie 
szuka powiązania swojego życia z prawdą. Z chrześcijańskim ideałem życia 
należałoby więc trafiać szczególnie do młodzieży. Wydaje się, że młodzież jest 
dzisiaj bardzo wrażliwa na wszystkie naturalne, przyrodzone, humanistyczne 
właściwości osoby ludzkiej. Jan Paweł II postuluje więc pedagogikę persona‑
listyczną, chrześcijańską. Papież przejmuje ideę wychowania od kard. Stefana 
Wyszyńskiego27, kiedy zwraca się do wychowawców i opiekunów z przesłaniem 
o tym, że ideałem nowoczesnego wychowania powinno być odważne przy‑
znanie się do Ewangelii Chrystusowej, wyznawanie jej przed ludźmi, w szkole, 
przed kolegami; uruchomienie własnego serca, aby „nabrzmiało” miłością spo‑
łeczną i służbą, aby w życiu kierować się wartościami: miłości, sprawiedliwości, 
pokoju i wolności.

Chcąc mieć wpływ na młodzież, zdaniem Ojca Świętego, należałoby 
zaapelować do niej na wstępie, nie tyle nawet wartościami narodowymi, so‑
cjologicznymi, pedagogicznymi czy nawet tradycjami, prawdami nieomylnymi 
podanymi przez Chrystusa, ale trzeba apelować do człowieczeństwa, do oso‑
bowości. W wychowaniu chrześcijańskim należy jak najmocniej podkreślić 
to: „Ecce homo [Oto człowiek]” (J 19,5), aż Chrystus Człowiek ukształtuje się 
w młodych. Owocne więc będzie przypomnienie im, że są ludźmi i ukazanie 
wszystkich naturalnych, ale wielkich właściwości człowieczeństwa.

Współczesne problemy, na jakie napotyka się, pracując z dziećmi 
i młodzieżą, to przede wszystkim ucieczka od autorytetów i brak dyscypliny. 
Niektórzy wychowawcy twierdzą, że wśród współczesnej młodzieży zanika ro‑
zumienie, co to jest praca nad sobą, przezwyciężanie siebie, samoograniczenie, 
wyrzeczenie, ofiara; zanika postawa służby, pomocy, uczynności, koleżeńskości. 
I jest w tym cząstka prawdy. Młodzież jednak nie jest i nigdy nie była zła. Jest 
tylko zagubiona i czasem rozpaczliwie szuka autorytetu, poprzez różne for‑
my buntu (wyzywające ubranie, farbowanie włosów, lekceważące zachowanie). 

27 Por. Z. Struzik, Obrona wolności narodu Księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Polski w 100. rocznicę odzyskania niepodległości 1918‑2018, wyd. Instytut Papieża Jana Pawła II, 
Warszawa 2018.
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Swoim postępowaniem upomina się o osobę, która ją poprowadzi, wskaże 
drogę, zainspiruje. Nie w każdej dziedzinie i nie zawsze rolę tę mogą speł‑
nić rodzice. Wychowawca, każdy nauczyciel powinni wpisać się w tę właśnie 
lukę wychowawczą. Aby wychowanie odniosło skutek, musi się zawsze łączyć 
z cierpliwą nadzieją. Nadzieja wydłuża perspektywy procesu wychowawczego. 
Wszystkiego sami nie zrobimy – ani przez szeptanie do ucha, ani w najlepszej 
rodzinie, ani też w szkole najbardziej oddanej młodzieży. Nadzieja w wycho‑
waniu otwiera oczy wszystkim – rodzinie, narodowi i państwu – na dalekie 
cele, o których zawsze trzeba pamiętać. Wychowujemy przecież dla przyszłości, 
również dla własnej przyszłości. To oni, wkraczając w dorosłe życie, pragną 
wnieść swój wkład w budowanie cywilizacji pokoju. To młodzi dostarczają no‑
wych rozwiązań starych problemów.

Jan Paweł II świadomy potencjału, jakim dysponują ludzie młodzi, 
kieruje do nich wezwanie: „Nie lękajcie się. […] Przyszłość znajduje się w wa‑
szych sercach. […] Musicie być ludźmi, którzy głęboko zaufali człowiekowi 
i którzy głęboko zaufali wielkości ludzkiego powołania: powołania, które ma 
być wypełniane w duchu poszanowania prawdy, godności i nienaruszalności 
praw osoby ludzkiej”28. Kto inny, jak nie nauczyciele mogą nauczyć młodzież 
ufności człowiekowi. Formacja młodzieży jest więc ściśle powiązana z formacją 
własną. Mądrzy i roztropni wychowawcy muszą odwołać się nie tylko do mi‑
łości zawodu i pracy, ale do miłości Boga. Jeśli te trzy prawdy: wiara, nadzieja, 
miłość są zharmonizowane, wtedy wychowanie jest możliwe i skuteczne. Sło‑
wo nauczyciela, wychowawcy, zwłaszcza gdy jest poparte przykładem, zaczyna 
wiele znaczyć.

Wydaje się więc, pisze papież, że zadaniem nauczyciela musi być prze‑
zwyciężenie w sobie autokratyzmu, który jest największą przeszkodą w do‑
tarciu do młodzieży. Należy tworzyć atmosferę przyjaźni dla młodych serc, 
atmosferę współpracy. „Idźmy do młodzieży: oto pierwszy i podstawowy wy‑
móg wychowawczy”29. Oznacza to uczestniczenie w jej życiu, sprawach, proble‑
mach, a przede wszystkim rozumienie. Proces wychowania należy rozpocząć 

28 Jan Paweł II, Pokój i młodzi idą razem. Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju – 1985 r., Wa‑
tykan, 1.01.1985, 1, w: tegoż, Dzieła zebrane, t. 4, Konstytucje apostolskie. Listy motu proprio 
i bulle. Orędzia na światowe dni, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 716‑717.

29 JP 14.
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od zrozumienia młodych. Zrozumieć i kochać to niezrównana formuła peda‑
gogiczna. Miłość domaga się, aby w procesie wychowania rozwijać człowie‑
czeństwo, przekazywać życiowe mądrości, umiejętności.

Podsumowując powyższe wskazania, można stwierdzić, że wartości 
są niewątpliwie elementem konstytuującym osobowość człowieka. Równocze‑
śnie, ponieważ naturą osoby jest życie i działanie w społeczeństwie i dla społe‑
czeństwa, wyznawane wartości stanowią trwały fundament dla wszelkich 
wspólnot, również dla kultury prawa każdej społeczności państwowej.
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II.	 ZAŁOŻENIA	PROGRAMU	
WYCHOWAWCZEGO

2.1.	 CEL	PROGRAMU	WYCHOWAWCZEGO
Celem Programu wychowawczego30 jest przygotowanie materiału dydaktycz‑
nego do procesu formacyjnego i wychowawczego uczniów wszystkich klas 
szkoły podstawowej oraz grup przedszkolnych (0‑8).

Naturalnym obowiązkiem człowieka jest przekazywanie formacji 
z jednego pokolenia – starszego, na drugie – młodsze. Obowiązek ten wynika 
niejako z natury ludzkiej i zostaje rozpoznany przez społeczeństwo oraz jest 
wypełniany sukcesywnie, stosownie do etapu rozwoju człowieka. Na przestrze‑
ni tysięcy lat kształtowania się różnych kultur i przekazywania ich swoim suk‑
cesywnie następującym pokoleniom, można zaobserwować tendencje do od‑
krywania naturalnych wartości potrzebnych do ciągłości życia, do poczucia 
bezpieczeństwa i możliwości rozwoju. Odkrywane w ten sposób podstawowe 
wartości: wolność, sprawiedliwość, pokój, bezpieczeństwo, prawda i solidar‑
ność – powoli, ale systematycznie wpływały na umacnianie się określonych 
społeczności. Człowiek na przestrzeni tysięcy lat starał się budować zorganizo‑
wane struktury rodzinne, plemienne i narodowe. Niektórym społecznościom 
udało się dojść do utworzenia narodu charakteryzującego się jednym językiem, 
jedną historią, religią i świadomością wspólnoty. Spojrzenie na historię świata 
pozwala zyskać przeświadczenie, że u podstaw antropologicznych człowie‑
ka leży umiejętność odkrywania wartości oraz zdolność kierowania się nimi. 
Do odkrywania wartości, podtrzymywania ich w świadomości i kultywowania, 
niejako naturalną formą przekazu stawało się wychowanie. Z czasem wycho‑
wanie stało się kształceniem, przekazywanym i zdobywanym dzięki zorgani‑
zowanym formom szkolnictwa.

Można zauważyć, że fundamentem formacji, edukacji i kształce‑
nia, we wszystkich zakresach, jest postawa życzliwości, jako przejaw miłości 
i poszanowania drugiego człowieka. Każda cywilizacja, czyli zorganizowana 
społeczność ludzka, wymaga kształtowania należących do niej przedstawicie‑
li – jednostek ludzkich tak, by kierowali się zasadą czynienia dobra. Dobro 

30 Por. Z. Struzik, Program wychowawczy, s. 9‑14.
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to – przekazywane dzieciom i młodzieży – jest podstawą egzystencji, rozwo‑
ju, postępu i wzajemnego doskonalenia. Kształtuje ono i utrwala świadomość 
indywidualną i społeczną oraz świadczy o pięknie ludzkiego życia i działania.

Człowiek dobry, szlachetny, wychowany i wykształcony dąży do osią‑
gnięcia szczęścia i pragnie tym szczęściem podzielić się z innymi ludźmi, a na‑
wet dzielić swoją radość z otaczającym go światem, z całą przyrodą ożywioną 
i nieożywioną.

Proces wychowania i kształcenia przyspiesza rozwój osobowości, 
pozwala na przyswojenie podstawowych wartości: prawdy, dobra, piękna, 
sprawiedliwości, miłości i solidarności oraz stwarza możliwość racjonalne‑
go i harmonijnego rozwoju. Wszystkie wielkie cywilizacje powstawały i roz‑
wijały się dzięki niestrudzonemu wysiłkowi wychowawczemu i formacyjne‑
mu. Współczesny świat, ze względu na intensywny rozwój kultury, środków 
przekazu oraz narastającą globalizację, wymaga coraz lepszych programów 
wychowawczych uwzględniających wszystkie podstawowe wartości życia  
ludzkiego.

2.2.	 PODMIOTOWOŚĆ	W	PROGRAMIE	WYCHOWAWCZYM
Program wychowawczy oparty na koncepcji, która angażuje dogłębnie dobrą 
wolę, może być realizowany tylko przy świadomym i wolnym udziale tych 
wszystkich, którzy w nim uczestniczą. Nie może być nikomu narzucony, na za‑
sadzie celów i zadań pomijających dobro człowieka. Dla urzeczywistnienia 
go z całą wiernością, szkoła powinna móc liczyć na jedność intencji i stałość 
w przekonaniu do tegoż programu, który będzie realizowany przez wszystkich 
członków wspólnoty szkolnej31.

W sensie ogólnym podmiotem Programu wychowawczego jest czło‑
wiek jako taki, ponieważ wymaga on nieustannego samowychowania i samo‑
kształcenia w każdym momencie swego życia. Wychowanie nigdy się nie koń‑
czy, ponieważ stale pytamy o sens naszego istnienia i działania. Z chwilą 
wyznaczenia sobie określonych działań następuje konieczność poszukiwania 
adekwatnych środków do realizacji zamierzonych celów. Aby osiągnąć cele 

31 Por. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, Religijny wymiar wychowania w szkole katolic‑
kiej, w: Służyć wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów Kościoła na temat szkoły 
katolickiej i wychowania, red. J. Poniewierski, wyd. AA, Kraków 2009, s. 431‑476.
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ogólne, społeczne oraz indywidualne, osobowe, musimy wejść na drogę po‑
szukiwania właściwych metod i programów wychowawczych.

Podstawowym zadaniem w metodologii wychowania jest poznawanie 
własnego „ja” i poznawanie drugiego człowieka, rozumianego jako „dar” dany 
dla nas i dla drugich32.

Wzajemne poznawanie się człowieka z człowiekiem, a także porozu‑
miewanie się jednostki ze społeczeństwem rozpoczyna nieustanny dialog. Obie 
strony muszą realizować się wzajemnie, personalnie na siebie oddziaływać, wza‑
jemnie się kształcić i odnosić obopólne korzyści moralne. Nie ma w tym dialogu 
żadnej dominacji, wyniosłości jednego podmiotu nad drugim. Wychowywany 
i wychowujący mają tę samą godność, wartość indywidualną. Ich wzajemne rela‑
cje charakteryzują się poszanowaniem, brakiem jakiejkolwiek agresji, zmuszania 
czy poniżania. Jedynym motywem wychowującego jest miłość do wychowanka 
oraz pragnienie dobra, poparte autorytetem, ale nigdy nienadużywanym.

W sensie szczegółowym podmiotem Programu wychowawczego i całe‑
go procesu wychowawczego jest uczeń szkoły podstawowej i zerówki.

Wszechstronny rozwój ucznia powinien znajdować się w centralnym 
punkcie pracy edukacyjnej. Uczeń jest podmiotem, który podlega procesowi wy‑
chowania, a jednocześnie, jako byt rozumny, sam siebie wychowuje poprzez sa‑
mokształcenie. Wszystkie inne podmioty wychowujące pełnią wobec niego funk‑
cje pomocnicze, wspierające, dostarczając odpowiednich treści wychowawczych 
oraz przykładów procesów wychowawczych, poddanych kryterium prawdy.

Szczególną rolę w wychowaniu pełni środowisko rodzinne, z którego 
uczeń pochodzi. Rodzice mają pierwsze i podstawowe prawo do wychowy‑
wania swoich dzieci33. Otrzymują to prawo poprzez fakt zrodzenia. Jest ono 
niepowtarzalne, jedyne, pełne i autonomiczne.

W sensie specjalnym podmiotem Programu wychowawczego jest 
pedagog, wychowawca klasy, moralnie i zawodowo odpowiedzialny za swo‑
ich uczniów. Każdy wychowawca kształtuje swoich podopiecznych zgodnie 

32 „[…] każdy urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego”. LdR 16.
33 „Zadanie wychowania wypływa z najbardziej pierwotnego powołania małżonków do uczest‑

nictwa w stwórczym dziele Boga: rodząc w miłości i dla miłości nową osobę, która sama w so‑
bie jest powołana do wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym podejmują zadanie umożliwienia 
jej życia w pełni ludzkiego. Przypomniał o tym II Sobór Watykański”. FC 36; por. DWCH 3.
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z własnym sumieniem, uformowanym wcześniej i zweryfikowanym przez wła‑
sne doświadczenie życiowe. Dzieje się tak dlatego, że to człowiek wychowuje 
człowieka, w atmosferze miłości i zgodnie z prawdą.

W procesie wychowawczym mamy do czynienia ze zjawiskiem psy‑
chologicznym, w którym wzajemnie oddziałują na siebie ludzie o różnych 
osobowościach. Wyszczególnione podmioty: uczeń, wychowawca oraz rodzice 
ucznia, tworzą środowisko przyjazne i dobre dla kształtowania nowej, młodej 
indywidualności i osobowości. W procesie oddziaływania należy uwzględnić 
także inne środowiska i zbiorowości: dalszą rodzinę, społeczność szkolną, gru‑
pę podwórkową, miejscowość, region z własną kulturą, państwo oraz część 
świata, w której młody człowiek żyje.

2.3.	 PRZEDMIOTOWOŚĆ	W	PROGRAMIE	
WYCHOWAWCZYM

Program opiera się na założeniach filozoficznych, psychologicznych (psycholo‑
gia rozwojowa dziecka) i dydaktycznych, zawartych między innymi w Konsty‑
tucji Rzeczypospolitej Polskiej34, dokumentach Kościoła Katolickiego35, Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym36, Konwencji o prawach dziecka37.

Wszystkie wyżej wyszczególnione źródła są zbiorem autorytatywnym, 
który powstał na podstawie doświadczeń oraz został sformułowany norma‑
tywnie, dla dobra jakie ma przynosić proces wychowawczy. Dobro procesu wy‑
chowawczego jest najważniejszym czynnikiem ukierunkowanym na człowieka. 
Powszechność źródeł – osiągnięcia naukowe pedagogiki i dydaktyki, państwo‑
we akty prawne, nauczanie Kościoła, literatura fachowa oraz praktyka peda‑
gogiczna – mogą i powinny gwarantować właściwą przedmiotowość procesu 
wychowawczego. One są gwarantem poprawności, celowości i skuteczności.

34 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483, 
ze zm.

35 Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, Kodeks Prawa Kanonicznego, dokumenty na‑
uczania papieskiego.

36 Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz.U. 2020, poz. 1359.
37 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r., Dz.U. 1991, nr 120, poz. 526, ze zm.

Wychowanie	do	wartości	|	Poziom 4 

30



Przedmiotowość procesu wychowawczego nie może pod żadnym po‑
zorem wprowadzać w błąd, nie może mieć także charakteru eksperymental‑
nego. Tylko nauka pewna (dydaktyka i pedagogika), moralnie słuszna, spraw‑
dzona i oparta na wartościach może być zaproponowana wychowywanemu 
człowiekowi. Ze względu na godność, osobowość, niepowtarzalność i unikal‑
ność życia ludzkiego proponowane wychowanie realizuje się tylko raz i pozo‑
stawia niezatarty ślad w człowieku.

Z tego też powodu do proponowanych programów wychowawczych 
należy podchodzić z wielką ostrożnością, kierując się wiedzą i doświadczeniem, 
a przede wszystkim dobrem wychowanka.

W Programie wychowawczym, wychodząc od aksjologii (warto‑
ści) – wyszczególniono w prospektach części z wybraną literaturą, wskazaną 
w podstawie programowej jako lektury szkolne dla poszczególnych poziomów 
nauczania38. Wybrano jedynie fragmenty z obowiązujących lektur, aby pedago‑
gom wskazać ścieżkę poszukiwania wartości zawartych w literaturze szkolnej, 
ale także w innych utworach literackich i dziełach sztuki.

2.4.	 TREŚĆ	PROGRAMU	WYCHOWAWCZEGO
Treścią opracowanego Programu wychowawczego są wartości ogólnoludzkie: 
filozoficzne, intelektualne, moralne i informacyjne, które są niezbędne do od‑
krywania sensu życia ludzkiego i postępowania zgodnie z normami moralnymi 
przyjętymi w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej39.

Program zakłada budowanie relacji, dostosowane do wieku ucznia. 
Pierwsza część dotyczy relacji międzyludzkiej „ja – społeczność” i skierowana 

38 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 r. w sprawie podstawy progra‑
mowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowa‑
nym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, 
Dz.U. poz. 356.

39 „Kształtowanie się jest procesem duchowym wywołanym przez rozbudzony głos warto‑
ści urzeczywistnionych w wysoce wartościowych i przy tym różnorodnych dobrach kultu‑
ralnych: poznawczych, religijnych, moralnych i estetycznych, a nawet użytecznościowych 
i hedonistycznych”. M. Boczar, Wartości w kulturze czynnikami ukierunkowującymi edukację 
(w kontekście pedagogiki B. Nawroczyńskiego), w: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologicz‑
ne, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s. 157‑158; 
por. B. Nawroczyński, Zasady nauczania, wyd. WSiP, Warszawa 1987, s. 90.
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jest do grup przedszkolnych i klas 0‑2; druga część dotyczy relacji „ja – ty” 
i skierowana jest do klas 3‑5. Trzecia część omawia relacje „ja – wobec samego 
siebie” i dotyczy klas 6‑8. Każdą część ocenia wychowawca i dostosowuje ją 
do poziomu rozwoju ucznia.

Zaproponowany podział uwzględnia systematyczny rozwój osobo‑
wości ucznia (od poziomu nauczania 0 do 8), jego wzrastanie, dojrzewanie 
fizyczne i psychiczne oraz postęp w rozumieniu otaczającego świata i siebie 
samego.

Wartości omówione w części pierwszej (relacja „ja – społeczność”) 
mają za zadanie pomóc ukształtować postawę życzliwości względem innych 
ludzi. Człowiek z natury jest bytem społecznym, jest częścią społeczności, 
w której żyje, w niej się rodzi, rozwija, dorasta, uczy się i kształtuje oraz bu‑
duje krąg relacji społecznych, takich jak: nauka, praca, pełnienie określonych 
ról społecznych, wypełnianie zadań zgodnych z wykształceniem i powoła‑
niem. Od społeczności człowiek otrzymuje poczucie bezpieczeństwa, gwa‑
rancje bytowe i ekonomiczne, zabezpieczenie społeczne i zdrowotne. Relacja 

„ja – społeczność” nieustannie trwa, powoduje wzajemny rozwój, wspólne do‑
skonalenie się, a celem tej relacji są osiągane i wprowadzane w życie wartości.

W części drugiej (relacja „ja – ty”) Program kształtuje poprawne 
i moralnie dobre postawy wobec drugiego człowieka spotykanego w ro‑
dzinie, w szkole, w grupach rówieśniczych, podczas wypoczynku. Poziom, 
zakres, intensywność i celowość relacji „ja – ty”, świadczą o sposobie re‑
alizacji własnego życia. Ta relacja wpływa na uspołecznienie się, zbudowa‑
nie środowiska opartego na akceptacji, zaufaniu i pozytywnych związkach  
uczuciowych.

Część trzecia (relacja „ja – wobec samego siebie”) pomaga w popraw‑
nym poznawaniu swoich zalet, a także słabości charakteru, ukazuje możliwości 
samodoskonalenia się i budowania osobowości nakierowanej na dobro, spra‑
wiedliwość, prawdę, piękno i miłość40. W procesie wychowania te podstawowe 
wartości powinny być przez ucznia (wychowanka) rozpoznane, wewnętrznie 
zaakceptowane, a następnie podtrzymywane przez całe życie.

40 Por. H. Słotwińska, Samokształcenie i samowychowanie elementami autoformacji, „Paedagogia 
Christiana” 2007, nr 1(19), s. 65‑81.
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2.5.	 FORMA	PROGRAMU	WYCHOWAWCZEGO
Program ten zbudowany jest w sposób logiczny, z zastosowaniem zasad ogólnie 
przyjętych w literaturze popularnonaukowej. Specyfika przedmiotu wymaga 
wykorzystania wiedzy oraz doświadczenia, które są stosowane w programach 
nauczania obowiązujących w szkolnictwie polskim. Formę zastosowaną w ni‑
niejszym programie, w pewnym sensie, można uważać za rodzaj konspektów 
skoncentrowanych wokół danych wartości. Na każdy poziom edukacji zapro‑
ponowano 30 tematów, dotyczących konkretnych wartości. Niektóre wartości 
są tematycznie bardzo zbliżone do siebie i tworzą bloki, które grupują się wo‑
kół jakiegoś szerszego zagadnienia, np. światopoglądu, relacji międzyludzkich, 
pracy, zabawy czy sportu.

Każda z opracowanych wartości zawiera stałe elementy:
I. Prospekt;

II. Pedagog;
III. Nauczanie religijne;
IV. Literatura.
Prospekt zawiera konspekt lekcji, według którego nauczyciel może 

przygotować i przeprowadzić lekcję na temat wybranej wartości. Punkt 
pod nazwą Pedagog prezentuje wybrane fragmenty lektur szkolnych danej 
klasy z komentarzem pedagoga. Nauczanie religijne zawiera cytaty z Pisma 
Świętego oraz nauczania Kościoła dotyczące prezentowanej wartości. Ostatni 
punkt każdej wartości stanowi Literatura, na jej podstawie opracowano daną 
wartość.

2.6.	 MIEJSCE	REALIZACJI	PROGRAMU	
WYCHOWAWCZEGO

Wychowanie obejmuje całe – bliższe i dalsze – środowisko, w którym żyje 
uczeń: dom rodzinny, szkołę, pracę, miejsca rozrywki, środki masowego prze‑
kazu itd. Każde z tych środowisk intensywnie oddziałuje na wychowanka 
i stwarza możliwość dynamicznego współdziałania, a to współdziałanie jest 
jednocześnie wychowaniem.

Ze względu na dydaktyczno‑wychowawczy charakter Programu szkoła 
jest miejscem jego realizacji, natomiast przestrzeń oddziaływania będzie roz‑
ciągnięta na wszystkie wspomniane sfery życia i działalności ucznia.
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Szkoła jako jeden z głównych „wychowawców” powinna organizować, 
we współpracy z innymi podmiotami wychowującymi, odpowiednie pola od‑
działywania, zachowując swoje kompetencje i odpowiedzialność. Szczególnym 
polem współpracy dla szkoły powinna być rodzina ucznia, ponieważ w rodzi‑
nie dokonuje się podstawowe wychowanie, i to właśnie na rodzinie spoczywają 
główne i zasadnicze prawa wychowawcze41.

41 „Bezpośrednimi wychowawcami w stosunku do swoich dzieci pozostają zawsze na pierwszym 
miejscu rodzice”. LdR 16.
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III.	 METODOLOGIA
3.1.	 ZAŁOŻENIA	METODOLOGICZNE	PROGRAMU	

WYCHOWAWCZEGO
Ogólnym metodologicznym założeniem Programu wychowawczego jest spój‑
ny projekt pracy wychowawczo‑dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą każdej 
klasy szkoły podstawowej i najstarszej grupy przedszkolnej. Program przewi‑
dziany jest do realizacji na lekcjach. W tym celu przygotowano 30 tematów 
(wartości). Do poszczególnych zagadnień podawane są lektury dla każdej kla‑
sy oraz literatura przedmiotu (m.in. dokumenty nauczania papieskiego, publi‑
kacje fachowe, prasa, filmy).

Pedagog realizujący Program wychowawczy może dowolnie wybrać za‑
proponowane tematy, zredukować je lub zmienić, uwzględniając możliwości cza‑
sowe, percepcję uczniów, sugestie rodziców oraz materiały dydaktyczne, jakimi 
dysponuje. Uczniowie mogą wprowadzać do Programu wychowawczego swoje 
sugestie, pomysły i innowacje w zależności od aktualnych zainteresowań i po‑
trzeb. Dynamiczna współpraca pomiędzy nauczycielem a uczniem ma uczynić 
z Programu wychowawczego skuteczne narzędzie formacji moralnej i intelektu‑
alnej, realizowanej na terenie szkoły oraz w środowisku rodzinnym i społecznym.

Rodzice powinni włączyć się w realizację Programu wychowawczego, 
aby proces wychowawczy następował w sposób integralny. Na początku roku 
szkolnego pedagog dostarczy rodzicom ogólne założenia i treść Programu 
ze szczególnym uwzględnieniem tych części, które dotyczą praktycznej jego 
realizacji w domu rodzinnym.

W ramach omawiania poszczególnych wartości, Program wychowaw‑
czy proponuje odrębne zadania dla każdej z grup, do której jest adresowany:

− zadania dla ucznia, samowychowanie;
− zadania dla rodziców;
− zadania dla szkoły, wychowawcy.

Zadania dla ucznia polegają na zapoznaniu się z odpowiednimi 
dla omawianej wartości normami i zasadami postępowania. Uczeń stara się 
je usystematyzować i realizować w życiu codziennym.

Zadania dla rodziców polegają na wspólnej z dzieckiem realizacji za‑
łożeń Programu wychowawczego w środowisku domowym, przy wsparciu 
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nauczycieli, podejmujących tę pracę na terenie szkoły. Rodzice bądź opieku‑
nowie czynnie uczestniczą w całym procesie wychowawczym. Powinni oni 
ze szczególnym zaangażowaniem i poświęceniem pracować wychowawczo 
ze swoim wychowankiem – dzieckiem.

Zadania dla nauczycieli i wychowawców obejmują również dyrekcję 
szkoły, dydaktyka, pedagoga, psychologa, opiekuna na wycieczce lub wypo‑
czynku wakacyjnym, czyli tych wszystkich, którzy mają przygotować, zapro‑
ponować i realizować Program wychowawczy w trakcie nauki ucznia w szkole 
podstawowej czy w przedszkolu.

3.2.	 SPÓJNOŚĆ	PROGRAMU	WYCHOWAWCZEGO
Przy omawianiu kolejnych wartości można zaproponować jeden lub więcej 
tematów do realizowania w ramach jednostki lekcyjnej.

W każdym temacie wyróżniamy normy42, które potwierdzają rozpo‑
znaną wartość lub wartości, ich akceptację, czyli przyjęcie za swoje oraz ich 
praktyczne zastosowanie. Sposób postępowania ma charakter normatywny 
i autorytatywny i jego źródłem jest prawodawca pozytywny lub prawo natu‑
ralne, które człowiek rozpoznaje jako podstawę swojego życia indywidualnego 
i społecznego. Bez stosowania tych norm trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek 
współistnienie i współdziałanie ludzi. Bez stosowania ogólnie przyjętych norm 
dochodzi najczęściej do patologii zachowań, do powstawania negatywnych 
subkultur, do walki społecznej, a niekiedy do konfliktu zbrojnego. W zorga‑
nizowanych społecznościach źródłem norm jest władza ustawodawcza, która, 
respektując prawo naturalne, swoim autorytetem ustanawia normy (konstytu‑
cja, prawo cywilne) i zobowiązuje do ich stosowania.

42 „Teza, w której treści zawarte jest prawo rządzące jakimiś procesami; podstawa, na której 
coś się opiera, reguła […]. Normy postępowania, uznane przez kogoś za obowiązujące”. Hasło 
Zasada, w: Słownik języka polskiego, t. 3, red. M. Szymczak, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 995; por. także: „Norma moralna, norma etyczna, ogólna reguła postępo‑
wania, obowiązująca w społeczeństwie – we wzajemnych stosunkach między ludźmi. Norma 
moralna może mieć charakter ogólnoludzki […] może też być normą obowiązującą tylko 
w danym społeczeństwie […]. Normy moralne, podobnie jak normy prawne, są przykładem 
norm aksjologicznych, uzasadnia się je za pomocą odpowiednich ocen”. Hasło Norma moralna, 
w: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. Żak, Warszawa 2017, s. 264‑265.
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Do norm, wynikających z wartości, należy dostosować odpowiednie 
zasady postępowania43, dzięki którym czyny ludzkie – formalne (wewnętrzne) 
i materialne (zewnętrzne) – otrzymują hierarchię wartości, zostają poddane 
moralnej ocenie oraz skutecznie oddziałują. W procesie wychowania człowiek 
uczy się zasad, przyjmuje je za swoje i wprowadza w życie. Im więcej tych zasad 
będzie funkcjonowało, tym społeczeństwo będzie reprezentować wyższą kultu‑
rę, łatwiej się będzie wszystkim żyło i pracowało. Powiększać się będzie także 
zakres poczucia bezpieczeństwa, a norma sprawiedliwości będzie powszechnie 
stosowana.

Zarówno normy, jak i zasady postępowania (działania) wzajemnie się 
przenikają i uzupełniają w procesie realizacji odpowiednich wartości. Wartości, 
normy oraz zasady postępowania tworzą zwarty, wewnętrznie spójny system.

3.3.	 CEL	WYCHOWANIA	W	PROGRAMIE	
WYCHOWAWCZYM

Realizując proces wychowawczy, należy precyzyjnie określić cele podejmowa‑
nych działań, aby osiągnąć zamierzony skutek. W procesie wychowawczym, 
na szczególnych zasadach, dokonuje się wymiana idei i wartości. Młody czło‑
wiek – wychowywany przez rodziców, przy pomocy szkoły, wychowawcy, śro‑
dowiska – ma odkrywać, poznawać i realizować wartości ludzkie. Ma rozpo‑
znawać, kim jest i do czego dąży.

3.4.	 WYCHOWANIE	DO	WARTOŚCI
W procesie wychowawczym podjętym świadomie i przyjętym dobrowolnie44, 
zawsze występują określone cele. Dąży się do osiągnięcia postulowanych 
wyników, określonego ideału wychowawczego, którym jest „dobrze wycho‑
wany człowiek”. Treść wychowania zamyka się w sferze życia psychicznego 

43 „Ustalona, ogólnie przyjęta zasada; reguła, przepis, wzór; w etyce: zasada postępowania, dy‑
rektywa wyznaczająca obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji przez odwoła‑
nie się do odpowiednich ocen i wartości moralnych”. Hasło Norma, w: Słownik języka polskiego, 
s. 389‑390.

44 W przypadku dziecka zakładamy, że jego akceptacja procesu wychowawczego i zawartych 
w tym procesie ideałów, dokonuje się w oparciu o domniemanie zgody. Dziecko ufa rodzicom, 
najpierw potencjalnie, a kiedy dorasta, uznaje autorytet swoich rodziców potwierdzony ich 
miłością.
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i duchowego człowieka, dlatego przy formułowaniu celów wychowywania ko‑
nieczne jest posługiwanie się pojęciami abstrakcyjnymi. Nie zawsze możliwe 
jest zweryfikowanie tych pojęć w praktyce, w doświadczeniu wychowawcy, wy‑
chowanka oraz obserwatora. Weryfikacja może następować w dużym odstępie 
czasu. Człowiek wychowywany może nosić w sobie wpojone i zaakceptowane 
ideały, ale z różnych powodów na co dzień ich nie ujawniać. Duże znacze‑
nie mogą mieć zewnętrzne okoliczności, wszelkiego rodzaju przymus. Czę‑
sto dochodzi do ujawnienia się ideałów dopiero w ekstremalnych warunkach, 
np. miłość do ojczyzny ujawnia się w czasie wojny obronnej danego kraju.

Cele wychowania bywają przedmiotem kontrowersji o charakte‑
rze ideologicznym i politycznym. Rodzice czy dziadkowie mają tendencje 
do przekazywania treści wychowawczych w sposób uznany tylko przez siebie, 
nie uwzględniając rozwoju psychicznego i socjologicznego dziecka, który na‑
stępuje w nim z biegiem lat.

W celach wychowawczych zawsze są zawarte jakieś określone założe‑
nia światopoglądowe, ideowo‑moralne i społeczno‑polityczne. Każda religia 
wychowuje swoich wyznawców na podstawie własnej tradycji i własnych treści. 
Nie zawsze wyznawcy danego światopoglądu reprezentują postawy tolerancji 
i pluralizmu wyznaniowego.

Z kolei założenia ideowo‑moralne zakładają osiągnięcie wpływów 
w wychowaniu danej grupy ludzi i rozwój określonej ideologii, która ma słu‑
żyć umocnieniu i zdobyciu władzy jednego człowieka nad drugim. Ideologia 
nie kieruje się prawdą czy dobrem powszechnym, ale dąży do stworzenia ta‑
kiego kodeksu moralnego, który ubezwłasnowolnia jednostkę i każe jej służyć 
z bezgranicznym zaufaniem. Tak powstają wszelkiego rodzaju subkultury, nie‑
kiedy przeciwne zorganizowanym społecznościom, sprzeczne z podstawowymi 
prawami moralnymi, agresywne w swoim działaniu, niekiedy samoniszczące się.

Cele społeczno‑polityczne zmieniają się i w każdym systemie politycz‑
nym są inne. Partie i ugrupowania społeczne walczą o zdobycie władzy, która 
pozwala rządzić, sterować gospodarką, wpływać na bogacenie się określonej 
grupy społecznej, organizują struktury życia społecznego i politycznego, aby 
zdobytą władzę za wszelką cenę utrzymać.
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Cele i założenia niniejszego Programu są ściśle skorelowane z założe‑
niami programu wychowawczego szkoły opracowanego przez MEN45: „U pod‑
staw programu wychowawczego leży również określona filozofia, lecz tym ra‑
zem jest to filozofia człowieka, czyli antropologia. Oznacza to, że nauczyciele, 
autorzy programu, tworzą swoje dzieło, nie tylko wykorzystując rozeznanie, 
kim są konkretne dzieci – uczniowie ich szkoły i jakie są ich potrzeby. Pisząc 
swój program wychowawczy, nauczyciele muszą mieć także rozeznanie, kim 
jest człowiek i ku czemu powinien zmierzać jego rozwój”46.

Antropologia zaproponowana w Programie wychowawczym opiera się 
na współpracy wszystkich podmiotów (ucznia, wychowawcy, rodziny, środowi‑
ska), działających w ramach określonej filozofii. W tym wypadku proponuje się 
filozofię chrześcijańską.

3.5.	 CEL	NADRZĘDNY
Celem nadrzędnym Programu wychowawczego jest „osiąganie przez ucznia 
pełni rozwoju osobowego, przebiegającego w sprzyjającym mu środowisku 
wychowawczym”47.

45 „Od roku szkolnego 2017/2018 w przedszkolach i szkołach realizowana jest nowa podstawa pro‑
gramowa. Począwszy od wychowania przedszkolnego, celem kształcenia jest rozwijanie u mło‑
dych ludzi świadomości i postaw społecznych oraz obywatelskich. Uczniowie uczą się, że wszy‑
scy ludzie mają równe prawa, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką religię 
wyznają, jaki mają status materialny. Poznają także metody i sposoby postępowania w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia […]. Warto również wspomnieć, że od roku szkolnego 2017/2018 
nastąpiło połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument – 
program wychowawczo‑profilaktyczny szkoły, uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu 
z radą pedagogiczną. Jego celem jest wspieranie wychowanków we wszechstronnym rozwoju 
ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, ducho‑
wej i społecznej”. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Działania edukacyjno‑wychowawcze w szko‑
łach, 17.01.2019, „Serwis Rzeczypospolitej Polskiej”, [online:] https://www.gov.pl/web/edukacja/
dzialania‑edukacyjno‑wychowawcze‑w‑szkolach [dostęp: 16.11.2020].

46 Ministerstwo Edukacji Narodowej, O programie wychowawczym szkoły, red. J. Dobrzyńska, 
„Biblioteczka Reformy” nr 37, wyd. MEN. Biuro Administracyjne, s. 28.

47 Dokument MEN mówi o celu jako procesie: „osiąganie przez ucznia pełni rozwoju osobowe‑
go, przebiegające w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym. Na rozumienie tego celu 
wpływają osobiste poglądy i filozofia życiowa człowieka”. Niewątpliwie, wychowywanie jest 
procesem rozciągniętym w czasie. Zakładamy tutaj czas określony trwaniem nauki w szkole 
podstawowej. Proces ten jest dynamiczny, rozwijający się poprzez wzajemne przenikanie się 
relacji międzyludzkich pomiędzy podmiotami. Niemniej jednak mówiąc o celu, powinniśmy 
założyć etap zakończony, a w tym wypadku – „osiągnięcie rozwoju osobowego” na etapie 
szkolnym. Por. Ministerstwo Edukacji Narodowej, O programie wychowawczym, s. 31.
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Mówiąc o celu nadrzędnym, należy wskazywać na wartości z zacho‑
waniem ich hierarchii: miłość, dobro, sprawiedliwość, piękno, pokój. Wartości 
te są osiągane w trakcie całego życia człowieka – od urodzenia aż do śmierci. 
Konieczne jest spojrzenie na człowieka, uwzględniające wszystkie etapy jego 
rozwoju: dzieciństwo, wiek młodzieńczy, dojrzałość oraz wiek starczy. Na każ‑
dym z tych etapów życie człowieka ma określoną wartość, godność. Należy 
mówić o osiągnięciach, celach, czyli wartościach rozpoznanych, zaakceptowa‑
nych i wprowadzanych w życie na określonym jego etapie. W tym przypadku – 
w wieku młodzieńczym, szkolnym.

3.6.	 CELE	OGÓLNE
Dla ułatwienia procesu wychowawczego można rozróżniać w osobowości 
ucznia wielorakie sfery: sferę fizyczną, uczuciowo‑emocjonalną, intelektualną, 
sferę woli i sferę duchową. W odniesieniu do każdej z tych sfer wyznaczamy 
cele ogólne, czyli:

− rozwój fizyczny48;
− rozwój zdolności postrzegania i kojarzenia49;
− rozwój emocjonalny50;
− rozwój intelektualny51; 

48 „Proces zachodzenia zmian we wzroście i ciężarze ciała oraz w różnicowaniu się i funkcjono‑
waniu tkanek i organów ustroju; poziom rozwoju fizycznego określa się przez pomiar wagi 
i wzrostu ciała, a także na podstawie kostnienia nasad kości długich nadgarstka lub mutacji 
głosu, wyrzynania się zębów i in.” Hasło Rozwój fizyczny, w: W. Okoń, Nowy słownik, s. 343.

49 „Zdolność, możliwość uzyskania spodziewanych wyników przy wykonywaniu danych czyn‑
ności w określonych warunkach zewnętrznych […], zdolności mają charakter ogólny […]. 
Do zdolności ogólnych zalicza się: spostrzegawczość, sprawność myślenia, wyobraźnię, pamięć, 
uwagę oraz sprawność motoryczną. Rozwój zdolności zależy od wrodzonych właściwości ukła‑
du nerwowego, od wpływu kształcenia i wychowania, m.in. od rozwoju pozytywnej motywacji, 
zainteresowań i postaw oraz od własnej aktywności jednostki”. Hasło Zdolność, w: W. Okoń, 
Nowy słownik, s. 463.

50 „Środowisko wychowawcze stymuluje rozwój dziecka, dostarczając mu odpowiedniej wiedzy 
emocjonalnej i umożliwiając trening odpowiednich umiejętności emocjonalnych. Może to ro‑
bić, organizując jego doświadczenia i dostarczając mu wzorców reagowania emocjonalnego 
oraz za pośrednictwem przekazu werbalnego”. A. Matczak, Zarys psychologii rozwoju, wyd. Żak, 
Warszawa 2003, s. 153.

51 Rozwój intelektualny opiera się na zdolnościach umysłu, posługując się rozumem, człowiek jest 
zdolny do poznawania świata i dokonywania operacji myślowych. W procesie rozwoju intelektu‑
alnego człowiek gromadzi wiedzę, którą następnie stosuje w relacjach osobowych i społecznych. 
Działanie rozumowe opiera się na prawdzie odkrytej przez intencjonalną zgodność umysłu 
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− rozwój moralny52;
− rozwój woli53;
− rozwój duchowy54;
− rozwój społeczny55.

3.7.	 CELE	SZCZEGÓŁOWE
Do każdego z wymienionych etapów i aspektów rozwoju osobowości ucznia 
można wprowadzić cele szczegółowe, oparte na: zdolnościach, umiejętno‑
ściach, sprawnościach, poznawaniu, gotowości, poszukiwaniu, zainteresowa‑
niach i aktywności. Każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny i wyjątkowy. Jest 
obdarzony różnorakimi zdolnościami, które, mimo że czasami są podobne, 
różnią się swoim zakresem i intensywnością. Ta bogata osobowość człowieka 
skłania do wyszukiwania celów szczegółowych dostosowanych w procesie wy‑
chowania do indywidualnych potrzeb.

poznającego z przedmiotem poznawanym. Rozwój intelektualny dokonuje adaptacji struktur 
poznawczych (schematów i operacji) do wymagań środowiska. Por. Hasło Intelekt, w: W. Okoń, 
Nowy słownik, s. 145; A. Birch, Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, 
tłum. J. Łuczyński, M. Olejnik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 41.

52 „Proces stopniowych zmian zachodzących we wrażliwości moralnej dziecka: w jego stosunku 
do dobra i zła, do własnych czynów i ich skutków oraz do spraw innych ludzi”. Hasło Rozwój 
moralny, w: W. Okoń, Nowy słownik, s. 343.

53 „Wola, w psychologii zdolność do realizacji określonych czynności, zamiarów i zadań, a zara‑
zem powstrzymywania się od innych”. Hasło Wola, w: W. Okoń, Nowy słownik, s. 440.

54 Rozwój duchowy dotyczy pierwiastka duchowego człowieka, który jest źródłem dynamizmu, 
a wyraża się w sprawczości, odpowiedzialności, samostanowieniu i sumieniu. Wszystkie te przy‑
mioty mogą się realizować w pełnej wolności, która dąży do prawdy, a ta z kolei prowadzi do do‑
bra. Można powiedzieć, że miarą rozwoju duchowego człowieka jest dobro, jakie wprowadza 
on w życie. Por. I. Mroczkowski, Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała, wyd. Instytut 
Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2008, s. 65. Z punktu widzenia teologii postęp duchowy zmierza 
do coraz większego zjednoczenia z Chrystusem. Zjednoczenie to jest nazywane zjednoczeniem 

„mistycznym”, ponieważ jest ono uczestnictwem w misterium Chrystusa przez sakramenty – 
„święte misteria” – a w Nim, w misterium Trójcy Świętej. Por. KKK 2014.

55 Rozwój społeczny dotyczy zmian, które przychodzą wraz z wiekiem ucznia, a dotyczą prawi‑
dłowej relacji jednostki z otoczeniem, opartej na równowadze pomiędzy przystosowaniem się 
do społeczności, a oddziaływaniem jednostki na tę społeczność. Można w tym wypadku mó‑
wić o procesie „socjalizacji”, która prowadzi do poznania i zastosowania sposobów zachowa‑
nia się przyjętych w danym społeczeństwie. Takie przystosowanie i jednocześnie czynny udział 
w życiu społecznym prowadzić ma do rozwoju form życia zbiorowego, do zaspokajania potrzeb 
i tworzenia kultury. Por. A. Birch, Psychologia rozwojowa, s. 15 i 154; hasło Społeczeństwo, 
w: W. Okoń, Nowy słownik, s. 364.
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O celach szczegółowych można mówić także na terenie szkoły. Szko‑
ła, pomimo że ma ustaloną strukturę działania, może i powinna dostosowy‑
wać się do środowiska, w którym funkcjonuje. Poszczególne szkoły dysponują 
własną charakterystyką wychowawczą związaną z realizowanym przesłaniem, 
na przykład z tytułem szkoły, jej założycielem czy patronem. Przesłanie może 
dotyczyć profilów kształcenia ogólnego, zawodowego, a nawet może skupiać się 
na określonych specjalizacjach. Ministerstwo Edukacji Narodowej określa cele 
szczegółowe w następujący sposób: „Nauczyciele powinni wybrać takie cele 
szczegółowe, które w danej szkole jawią się jako szczególnie ważne i zostały 
wyłonione w wyniku diagnozy pracy szkoły. Szkoła […] powinna skupić wy‑
siłki na tych wybranych celach”56.

3.8.	 CELE	WYCHOWAWCZE
Cele wychowawcze wyznaczają odpowiednie zadania wychowawcze, czyli 
działania szkoły, wychowawcy, rodziców i środowiska. W osiąganiu określo‑
nych celów należy stosować odpowiednie środki działania, uwzględniając wiele 
czynników, okoliczności, a także odpowiednią strategię działania. Przy realizacji 
celów wychowawczych zaangażowana jest cała wiedza dydaktyczna i doświad‑
czenie wychowawcze podmiotów wychowujących. Poszczególne podmioty mu‑
szą ze sobą współpracować i wzajemnie się uzupełniać, nieustannie szukając 
ideału wychowania, który ma być wprowadzany w życie. Cele wychowawcze 
mogą być osiągane albo nie. W przypadku braku osiągnięć należy weryfikować 
zadania wychowawcze i ponownie dostosowywać je do powstałej sytuacji wy‑
chowawczej, tak jednostkowej danego ucznia, jak i zbiorowej sytuacji środowi‑
ska uczniowskiego. Ministerstwo Edukacji Narodowej zadania wychowawcze 
określa w następujący sposób: „Zadania zależeć będą od wielu czynników, m.in. 
od umiejętności wychowawczych nauczycieli, ich cech osobowościowych, za‑
interesowań, ilości czasu, który są w stanie poświęcić na przygotowanie zajęć. 
Przede wszystkim jednak zadania muszą odpowiadać wiekowi uczniów, czyli 
powinny być dopasowane do poziomu ich dojrzałości psychicznej”57.

56 Ministerstwo Edukacji Narodowej, O programie, s. 34.
57 Tamże, s. 39.
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3.9.	 REALIZACJA	PROGRAMU	WYCHOWAWCZEGO
Program wychowawczy powinien być realizowany przy wzajemnej zgodzie, 
porozumieniu, współpracy wszystkich podmiotów: uczniów, rodziców, wy‑
chowawców oraz instytucji, takich jak wspólnoty wyznaniowe, organizacje 
społeczne, młodzieżowe (np. harcerstwo, skauting), sportowe, organizacje 
samorządowe oraz inne instytucje funkcjonujące legalnie w Rzeczypospolitej 
Polskiej.

3.9.1.	 REALIZACJA	W	SZKOLE
Przygotowany, udokumentowany i zastosowany w szkole Program wychowaw‑
czy powinien zostać zaproponowany uczniom danej klasy w wersji papierowej 
lub elektronicznej, wzbogacony o wyczerpujący komentarz wychowawcy.

Konfrontacja propozycji Programu wychowawczego z rzeczywistością 
ma uwzględnić możliwości szkoły, możliwości i zdolności uczniów, ramy cza‑
sowe, kondycję psychofizyczną wszystkich podmiotów oraz środki materialne 
pozostające w ich dyspozycji.

Środowisko szkolne ma swój niepowtarzalny charakter, klimat i własną 
strukturę. Można także wyróżnić opinie o danej szkole, na przykład: „Ta szko‑
ła wychowuje dobrze, a w tamtej są nieustanne problemy wychowawcze”. 
Po zakończonym procesie wychowania szkolnego, absolwent szkoły wydaje 
opinię, często utożsamia się z wartościami przekazywanymi w szkole, wspo‑
mina czasy szkolne z sentymentem, z uznaniem wyraża się o wychowawcach 
i nauczycielach.

3.9.2.	 REALIZACJA	W	KLASIE
Podstawowym miejscem oddziaływania i realizacji Programu wychowawczego 
jest klasa, czyli zespół uczniów o podobnych wiekowo cechach rozwojowych, 
zorganizowanych w grupach zainteresowań i podejmujących wspólne działa‑
nia. Zespół, jakim jest klasa, ma za zadanie wspólnie zdobywać formację mo‑
ralną, wiedzę w zakresie poszczególnych przedmiotów oraz umiejętności nie‑
zbędne w życiu człowieka. Zarówno w każdej grupie społecznej, jak i w zespole 
klasowym mają miejsce różnorakie relacje koleżeńskie, charakteryzujące się 
dynamizmem, towarzyszącymi im emocjami, wzajemnym oddziaływaniem, 
wykonywaniem wspólnych zadań, pracą, wysiłkiem intelektualnym, a także 
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obejmujące rekreację, zabawę i sport. Wszystkie te elementy mają charakter 
wychowawczy i określają środowisko, w którym dokonuje się wychowanie. 
Pedagog sprawuje pieczę nad środowiskiem klasowym, posługując się wiedzą 
i autorytetem, kieruje całym zespołem, z uwzględnieniem cech indywidual‑
nych każdego z wychowanków.

3.9.3.	GRUPY	ZAINTERESOWAŃ
Na początku roku szkolnego uczniowie w klasie zostają podzieleni na poszcze‑
gólne grupy zainteresowań, by podejmować wspólne działania. Każda z grup 
powinna wykazać zainteresowanie danym tematem (wartością) i we właściwy 
sobie sposób wspólnie go przygotowywać, realizować, przedstawiać, omawiać, 
a nawet inscenizować i filmować. Zakłada się pełną dowolność przy wyborze 
zainteresowań i sposobie ich realizacji. Powinny one jednak uwzględniać per‑
spektywę przyszłego wyboru kierunku rozwoju.

W niniejszym Programie wychowawczym opartym na wartościach 
proponowane są następujące grupy zainteresowań:

− dyscyplinarna (samorząd klasowy) – współpraca z dyrekcją oraz rodzi‑
cami, kontrola pracy poszczególnych grup, koordynacja działań;

− filozoficzna – prezentacja podłoża filozoficznego tematu;
− teologiczna – prezentacja wartości religijnych zawartych w temacie;
− filmowo‑medialna – wyszukiwanie i prezentowanie materiałów filmo‑

wych, radiowych, ilustrujących omawiany temat (wskazane również 
tworzenie własnych materiałów tego typu);

− historyczna – przedstawianie podłoża historycznego określonego 
tematu;

− informacyjna – wzbogacanie tematu o najnowsze dane (na przykład 
legislacja dotycząca danego zagadnienia w różnych krajach, opinia spo‑
łeczna na dany temat, publikacje prasowe);

− literacka – prezentacja utworów literackich związanych z tematem, 
również własnych (wskazana współpraca z polonistą i grupą teatralną);

− muzyczna – wzbogacenie lekcji utworami muzycznymi;
− naukowa – w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych: analiza i pre‑

zentacja osiągnięć nauki, a także historii nauki w omawianym temacie 
(w tym zakresie wskazana ścisła współpraca z grupą historyczną);
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− psychologiczno‑socjologiczna – prezentacja zagadnień psychologicz‑
nych i socjologicznych, a także zmiany postrzegania tych zagadnień 
w określonym temacie na przestrzeni dziejów (w tym zakresie również 
wskazana jest ścisła współpraca z grupą historyczną), opracowywanie 
i analiza ankiet oraz badań socjologicznych;

− sportowo‑turystyczna – tworzenie gier i zabaw związanych z tematem, 
proponowanie i planowanie tras wycieczek;

− teatralna – uatrakcyjnianie lekcji przez odgrywanie małych przedsta‑
wień teatralnych (skecze, scenki, teatr alternatywny), również według 
własnego pomysłu.
W zależności od zainteresowań, liczby uczniów oraz możliwości ma‑

terialnych, do poszczególnych grup mogą należeć zespoły: dwu‑, trzy‑, cztero‑ 
i wieloosobowe.

Wychowawca będzie przygotowywał i ukierunkowywał poszczególne 
zespoły na zdobywanie odpowiednich materiałów i ich selekcję, tak by mogły 
zaprezentować swoje osiągnięcia na forum klasy czy szkoły. Konieczna będzie 
współpraca z rodzicami, przy odpowiednim doborze, a także dokonywaniu 
ewentualnej selekcji, korekty i ocenianiu materiału.

3.9.4.	 REALIZACJA	PROGRAMU	WYCHOWAWCZEGO	
W	DOMU	RODZINNYM

Rodzice ucznia bądź jego opiekunowie mają za zadanie poznać zaproponowa‑
ny Program wychowawczy, przekazać na jego temat swoje uwagi, propozycje 
oraz dokonać odpowiedniej korekty. Tematy omawiane na lekcjach powinny 
być przemyślane, przedyskutowane i – jeśli to możliwe – realizowane w domu 
rodzinnym. Rodzice powinni być w stałym kontakcie ze szkołą, ze wszystkimi 
podmiotami wychowującymi, a w szczególny sposób współpracować z wycho‑
wawcą klasy. Okresowo należy przeprowadzać ankiety anonimowe wśród ro‑
dziców, ściśle związane z treściami zawartymi i wprowadzanymi przez Program 
wychowawczy.
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