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A. Educational aims of the transfor-
mation period. The most important in 
the contemporary educational process, 
which involves the preparation of each 
individual to the prosecution of future so-
cially - professional roles in the society, 
are the values, criteria and ways of their 
choices, and the problem of the personal 
pattern - „the humanistic man of the fu-
ture”. The attempts of the integration of 
the educational targets came to the fi nal 
collapse, and the choices concerning the 
education of young members of the soci-
ety have been transfered to the families, 
under the slogan of enlarging the fam-
ily’s educational autonomy and the free-
dom of civil rights. Changing socially – 
economic conditions demand the activity 
toward the better preparation of young 
people to the conjugal and family roles, 
and the improvements of the socially - 
economic factors of the family kelter, the 
adaptation of the traditional family to the 
changing situation, as well as develop-
ment of higher culture of people forming 
the marital relationship, so that the mar-
riage and the family were able to work 
effi ciently in the present reality. 

Голбик Є., Романовска-Толлочко Г. 
Освітні цілі періоду перетворення. 
Головною метою сучасного освітньо-
го процесу, що включає підготовку 
кожного індивідуума до роботи над 
майбутньою соціально-професійною 
роллю в суспільстві, є пошук критері-
їв і альтернативних рішень проблеми 
особистості - „гуманістичну людину 
майбутнього”. Спроби інтеграції освіт-
ніх цілей прийшли в занепад і аль-
тернативи із приводу освіти молодих 
членів суспільства були трансформо-
вані до родин під гаслом збільшення 
освітньої автономії родини і волі ци-
вільних прав. Змінюючись, соціально 
- економічні умови вимагають певної 
діяльності в напрямку кращої підго-
товки молоді до подружніх і фаміль-
них ролей. Також і вдосконалюванню 
соціально-економічних факторів сі-
мейного життя, адаптації традиційної 
родини до ситуації, що змінюється. 
Крім того, також і до розвитку вищої 
культури людей у формування шлюб-
ного взаємини таким чином, що шлюб 
і родина могли працювати ефективно 
в сучасності. 

Голбик Е., Романовска-Толлочко А. Об-
разовательные цели периода преоб-
разования. Главной целью современно-
го образовательного процесса, который 
включает подготовку каждого индиви-
дуума к работе над будущей социально-
профессиональной ролью в обществе, яв-
ляется поиск критериев и альтернативных 
решений проблемы личности - „гуманисти-
ческий человека будущего”. Попытки инте-
грации образовательных целей пришли в 
упадок и альтернативы по поводу обра-
зования молодых членов общества были 
трансформированы к семьям под лозун-
гом увеличения образовательной автоно-
мии семьи и свободы гражданских прав. 
Изменяясь, социально - экономические 
условия требуют определенной деятель-
ности в направлении лучшей подготовки 
молодежи к супружеским и фамильным 
ролям. Также и совершенствованию 
социально-экономические факторов се-
мейной жизни, адаптации традиционной 
семьи к изменяющейся ситуации. Кроме 
того, также и к развитию высшей культуры 
людей в формирование брачного взаи-
моотношения таким образом, что брак и 
семья могли работать эффективно в на-
стоящей действительности. 
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Wprowadzenie1

Wychowanie jest podstawowym pojęciem dla całej 
pedagogiki, w tym również dla pedagogiki społecznej, 
ujmowane bardzo różnie – jako oddziaływanie, działanie, 
czynność, przygotowanie, urabianie, towarzyszenie itd. 
Podkreśla się przy tym, że :

jest to działanie celowe, świadome i specyfi czne, ma-• 
jące na celu osiągnięcie względnie trwałych skutków 
w rozwoju fi zycznym, umysłowym, społecznym, kultu-
ralnym i duchowym,
jest to proces zmierzający do osiągania określonych • 
efektów – przygotowania do pełnienia określonych ról 
społecznych, 
jest to kształtowanie cech osobowości pożądanych z • 
punktu widzenia interesów grupy i ideałów kultury,
jest to wreszcie nauka społeczna - interwencja w proces • 
socjalizacji, a jednocześnie w proces rozwoju osobowo-
ści,
jest to rodzaj swoistego spotkania, które „ma w sobie • 
wymowę czegoś bezpośredniego i osobowego, nada-
je podmiotowy charakter działaniom wychowawcy i 
wychowanka. Wychowanie rozumiane jako spotkanie 
z innymi ludźmi, z samym sobą, ze światem wartości, 
marzeń i wyobrażeń to spotkanie kogoś słabego z kimś, 
kto jest silniejszy - wie lepiej-, ma większe poczucie 
odpowiedzialności, pewniej się czuje. W tradycji peda-
gogiki społecznej wychowanie rozumiane jako swoiste 
spotkanie to pojęcie służby która oznacza „taką formułę 
życiowej satysfakcji, w której własny los w sposób har-
monijny byłby związany z losami innych ludzi.” [1]
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Przewodnikiem przy przyjęciu takich założeń w pro-
cesie wychowania może być pedagogika społeczna, w 
której rozpatrywane są istotne kwestie dotyczące środo-
wiska wychowania zawsze z tą sama intencją: budowania 
warunków nieskrępowanego rozwoju i twórczości jed-
nostki.

 Cel pracy i metoda badawcza
W nawiązaniu do polemiki prowadzonej od wielu lat 

na łamach polskich czasopism wokół problemów i zadań 
pedagogiki społecznej, w niniejszym artykule podjęto 
próbę wyłonienia grupy podstawowych wyznaczników 
i celów wychowania charakterystycznych dla okresu 
transformacji ustrojowej.

Zastosowaną metodą jest monografi a tematu w opar-
ciu o analizę dokumentów piśmienniczych podejmują-
cych powyższą problematykę.

 Dyskusja
Ukształtowanie najważniejszych współcześnie cech 

osobowościowych w procesie różnych form edukacji, 
samokształcenia, uczestnictwa biernego i czynnego w 
kulturze dawałoby pewną gwarancję odpowiedzialności 
pełnienia ról społeczno – zawodowych przez człowieka. 
Zatem konieczne staje się, by współczesna edukacja, a 
w niej proces wychowania, była nastawiona na nową ja-
kość człowieka, na nieustanne wzbogacanie roli czynnika 
ludzkiej odpowiedzialności za stan naszej cywilizacji i za 
siebie.

Celem wychowawczym, który ma być osiągnięty, jest 
umożliwienie wychowankowi określenia własnej osobo-
wości, a składa się na nią całość dyspozycji fi zycznych, 
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afektywnych, intelektualnych, społecznych i duchowych, 
dzięki którym istota ludzka określa i wyraża siebie w 
kręgu istot jej podobnych. Owo samookreślenie (samo-
realizacja) winno być, zdaniem B.Kromolickiej, urzeczy-
wistnieniem harmonii między skłonnościami, myśleniem 
a działaniem, między sobą a innymi. Ale harmonia nie 
oznacza kompromisu [2].

Harmonijne wychowanie nie może być zrealizowane 
za pomocą działań hamujących i wywołujących lęk lub też 
za pomocą źle dopasowanych lub też sprzecznych ze sobą 
wymagań. Zakłada ona u tego kto nim kieruje, poznanie 
możliwości właściwych każdemu wychowankowi, spra-
wiedliwy dobór środków, troskę o równowagę i poczucie 
umiaru, które w żaden sposób nie wykluczają śmiałości. 
Owa samorealizacja może być określana jako osiągnięcie 
osobowości autonomicznej. Wychowanie powinno także 
umożliwić osiągnięcie pewnej mądrości, gdyż nie jest ono 
oparte na istocie człowieka, lecz na jego istnieniu.

Tę mądrość, aby nie pozostała li-tylko suchą teorią, 
powinno się wspierać odpowiednią edukacją. I tu, ogrom-
nie ważny jest poziom wykształcenia naszej młodzieży. 
Jak wynika z artykułu J.Czapińskiego, psychologa z Uni-
wersytetu Warszawskiego [3], wykształcenie łagodzi 
indywidualne koszty transformacji, a ludzie najlepiej 
wyedukowani żyją dłużej niż inni, rzadziej trapią ich de-
presje, osiągają wyższe dochody, a poczucie beznadziej-
ności raczej ich omija.

W XXI wieku wykształcenie, zdolności i inne nabyte 
kwalifi kacje, a więc tzw. kapitał ludzki, stały się decy-
dującymi czynnikami produktywności jednostki i narodu. 
Wiek ten bywa nazywany wręcz wiekiem kapitału ludz-
kiego, gdyż pierwszorzędnym czynnikiem decydującym 
o poziomie życia kraju jest rozwijanie i wykorzystywanie 
zdolności, wiedzy, umiejętności ale i zdrowia ludności. 
Znaczące sukcesy gospodarcze Japonii, Korei Południo-
wej, Tajwanu, Hongkongu czy innych rozwijających się 
krajów Azji, krajów nie posiadających surowców natu-
ralnych, aż nazbyt wyraźnie pokazują znaczenie kapitału 
ludzkiego. W krajach tych wartościami są: dobre wyszko-
lenie, wysoka wydajność, zaangażowanie w pracy, wspar-
cie rodziny.

Wykształcenie przekłada się bezpośrednio na poziom 
społeczeństwa. Wskazują na to liczne badania, prezentu-
jące przykładowo następujące zależności:

wykształceni rodzice więcej inwestują we własne dzie-• 
ci i ich zdrowie,
osoby lepiej wykształcone lub bogatsze mniej palą,• 
wykształcenie osób biedniejszych sprzyja poprawie od-• 
żywiania,
wykształcenie może być najważniejszym czynnikiem • 
determinującym zdrowie i długość życia itp.

I chociaż nie bez znaczenia jest także kapitał fi zyczny 
w nowoczesnej gospodarce, to jednak „sukces zależy od 
tego, jak kraj potrafi  wykorzystać swój naród. Jeśli naród 
traktuje się źle, to zmierza on ku samodegradacji, jeśli za-
niedbuje się jakąś ważną część ludności, to nie osiągnie 
się sukcesu niezależnie od posiadanej technologii”[4]. 

Ten kapitał to w głównej mierze rola rodziny. To ro-
dziny zajmują się swoimi dziećmi i starają się wszelkimi 
sposobami kształcić je i rozwijać ich zdolności. Rodziny 
są głównymi promotorami wartości w społeczeństwach.

 Podniesienie wychowania do wymiaru społecznego 
implikuje potrzebę formułowania jego celów (stąd poja-
wiające się idee wychowania narodowego, państwowego, 
dla przyszłości, itd.). F.Znaniecki społeczny charakter 
wychowania wiąże z bardziej jeszcze pierwotnym nało-
żeniem na rodzinę obowiązku przygotowania młodego 
człowieka do wejścia we wspólnotę, grupę społeczną 
szerszą niż rodzina. Twierdzi, że wychowawcza funkcja 
rodziców nie jest po prostu wynikiem samego rodziciel-
stwa, lecz wypływa z praw i obowiązków nadanych im 
przez społeczeństwo, a charakter tego zależeć będzie w 
pierwszym rzędzie od społeczeństwa, które je rodzicom 
powierzyło [5].

Odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku powinna 
pójść edukacja, aby dzięki niej człowiek potrafi ł pokony-
wać zagrożenia dzisiejszego świata, krąży więc głównie 
wokół problematyki przygotowania człowieka do kreo-
wania własnej egzystencji. Taką moc kreatywną stano-
wić mogą zasoby moralno – emocjonalne. których ważną 
płaszczyznę przygotowań powinna stanowić właśnie ro-
dzina. Składają się na nie: 

odpowiedzialność za własne życie (wg G.Zimbardo lu-• 
dzie, którzy nauczyli się, że mają mały wpływ na swoje 
życie, postrzegają rzeczywistość jako determinującą 
ich egzystencję i w sytuacjach zagrożenia reagują bez-
radnością) [6],
odwaga i godność (potrzebne dla posiadania wyższej • 
odporności psychicznej, 
poczucie własnej godności (pozwalającej w sytuacjach • 
nawet największego zagrożenia zachować wierność 
swoim wartościom), 
rozumienie i poszukiwanie sensu życia (nadające cel • 
życiu), ale także takie cechy jak: 
przyjaźń (pozwalająca przeżyć ekstremalne warunki • 
oraz pozbyć się wrogości i agresji oraz pozwalająca 
uwolnić się od negatywnych emocji – dająca gotowość 
przebaczania i niesienia pomocy), 
miłość (siła najgłębiej aktywizująca egzystencję ludz-• 
ką). 

Oprócz ukształtowanych cech człowiek powinien też 
posiadać odpowiednie umiejętności dotyczące poznaw-
czego porządkowania świata i zajmowanego w nim miej-
sca, selekcjonowania napływających do niego informacji 
oraz analizowania prawidłowości i zasadności swych au-
tomatycznych myśli. Jednak niezbędne także są umiejęt-
ności w rozpoznawaniu własnych emocji, ich ekspresja 
i empatia. 

Najważniejszą więc sprawą dla współczesnego proce-
su wychowania przygotowującego poszczególne jednost-
ki do pełnienia przyszłych ról społeczno – zawodowych są 
wartości, kryteria i drogi ich wyboru oraz problem wzorca 
osobowego – „humanistycznego człowieka przyszłości”. 
Raport Komitetu Prognoz - Polska w XXI wieku pt. „W 
perspektywie roku 2010” przedstawia propozycję oczeki-
wanego wzorca osobowego takiego człowieka. Zdaniem 
twórców raportu powinien on:

być wrażliwym humanistą,• 
być aktywny i przedsiębiorczy,• 
być zdolny do sprostowania wymaganiom konkuren-• 
cyjnej gry sił ekonomicznych w gospodarce rynkowej,
mieć szacunek do wartości wyższych i motywację do • 
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bezinteresownych działań społecznych,
cechować się kulturą moralną i kulturą uczuć,• 
być zdolnym do zachowań empatycznych,• 
umiejętnie budować więzi międzyludzkie,• 
odrzucić model życia zdominowany przez „mieć”• 
posiadać poczucie godności, samodzielność myślenia i • 
kreatywność.

Zdaniem Z.Łomnego „Ludzkość mało podejmuje wy-
siłku na rzecz doskonalenia człowieka. Obrona universum 
człowieka musi być wzmocniona i pilnie rozszerzana. Tej 
walki nie wolno przegrać”.

Podsumowanie
W świetle powyższych rozważań konieczne wydaje 

się zwrócenie uwagi oraz nadanie odpowiedniej rangi 
zmieniającym się warunkom społeczno – ekonomicz-
nym, które domagają się działania w kierunku lepszego 
przygotowania młodego człowieka do ról małżeńskich i 
rodzinnych oraz poprawy warunków egzystencji rodziny, 
przystosowania rodziny tradycyjnej do zmieniającej się 
sytuacji, jak również wyrabiania wyższej kultury osób 
tworzących związek małżeński tak, aby i małżeństwo i 
rodzina mogły sprawnie funkcjonować we współczesnej 
rzeczywistości. Rozkład rodziny jest bowiem głównym 
zagrożeniem dla rozwoju osobniczego, osłabia struktury 
społeczne i kumuluje zagrożenie dla porządku społeczne-
go i systemów demokratycznych. Co więcej bezpośrednie 
i pośrednie koszty z punktu widzenia globalnej ekonomii 
państwa oraz jego konkurencyjności i bezpieczeństwa są 
olbrzymie.

Skutki w wymiarze indywidualnym widać już wyraź-
nie w pierwszym pokoleniu rodzin przeżywających kry-
zys. Reformy decentralizujące społeczne funkcje państwa 
są niezmiernie potrzebne i po pewnym czasie okażą się 
także słuszne i efektywne, jednakże nie można się zgo-
dzić, aby reformy pozostawiały zbyt szerokie marginesy 
w sprawach, które wymagają pogłębionej diagnozy i pil-
nej interwencji, czyli warunki wzrastania i kształtowania 
przyszłego pokolenia.
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