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Odpowiedzialność jako kategoria edukacyjna – uwagi wstępne

B ycie odpowiedzialnym to immanentna cecha człowieka autonomicznego, 
podmiotu świadomego siebie, swoich praw i wolności, a także swojego 
uczestnictwa w świecie. Teresa Wilk (2016, s. 125), pisząc o kategorii od-

powiedzialności z perspektywy pedagogicznej, zwraca uwagę na jej złożoność i roz-
patruje ją jako wartość, umiejętność oraz potrzebę. Z punktu widzenia edukacji takie 
szerokie ujęcie jest niezwykle cenne, gdyż odpowiedzialność zaliczana jest do klu-
czowych kategorii edukacji (Mizerek, 2017, s. 72–73). To również jedna z głównych 
cech innowacyjnego uczenia się (Bałachowicz, 2016, s. 22–23). Sprzyja osiąganiu 
celów innowacyjnego uczenia się – autonomii i integracji (tamże, s. 24–25). Kształ-
towanie autonomii uczniów w zakresie myślenia i działania, szeroko pojęta humani-
zacja to główne zadania oraz cel współczesnej szkoły postrzeganej w perspektywie 
holistycznej (Kwaśnica, 2015, s. 20–22). Tak rozumiana edukacja odnosi się do ca-
łokształtu ludzkiego doświadczenia obejmującego różne jego formy w odniesieniu 
zarówno do „porządku czynu” (rola wiedzy i umiejętności), jak i „porządku rozumie-
nia” (tamże, s. 21–22). W przestrzeni edukacji kategoria odpowiedzialności stanowi 
wartość szczególną. Odnosi się tak do kwestii związanych z realizacją celów i zadań 
szkoły, doboru treści i ich źródeł, jak i do szeroko rozumianych warunków uczenia się 
składających się na poczucie bezpieczeństwa, na klimat społeczny sprzyjający zrozu-
mieniu, akceptacji oraz motywacji do uczenia się (por. tamże, s. 31–35). Odpowie-
dzialność to wartość uniwersalna, która jest wartością samą w sobie zorientowaną na 
sferę myślenia i działania. W odniesieniu do edukacji zapewnia przestrzeganie innych 
wartości, ale też nakierowuje na określone cele, ułatwiając tym samym dokonywanie 
wyborów między wartościami. Odpowiedzialność jednostki (jednostkowa) stanowi 
wartość fundamentalną również w znaczeniu społeczności jako zbioru jednostek. Jest 
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wartością wspólną i właśnie na takich wartościach powinna opierać się edukacja1. 
Celem edukacji powinno być zatem zarówno poszerzanie wiedzy o odpowiedzialno-
ści, poszerzanie doświadczania odpowiedzialności, jak i kształtowanie odpowiedzial-
ności (Tillman, Hsu, 2004, s. 79). Odpowiedzialność to również słowo-klucz przy 
dokonywaniu ewaluacji edukacyjnej (Mizerek, 2017, s. 151‒165).

Celem tekstu jest zwrócenie uwagi na specyfi kę uczenia się odpowiedzialności 
przez dziecko. Zakres prowadzonych rozważań wyznacza analiza treści kategorii od-
powiedzialności. Na jej tle dokonano identyfi kacji indywidualnych i społecznych wy-
znaczników konstruowania kategorii odpowiedzialności przez dziecko sześcioletnie 
w dostępnych mu doświadczeniach dnia codziennego.

Poznawcze, społeczne i moralne podstawy kształtowania się odpowiedzialności

Na tle poznawczo-rozwojowej koncepcji rozwoju moralnego pojawia się podstawowe 
pytanie, jaką moralność przejawia dziecko w wieku przedszkolnym (Trempała, Czy-
żowska, 2002, s. 113). Zgodnie z tym podejściem uznaje się, że w odniesieniu do da-
nego problemu moralnego dziecko stosuje kryteria, jakie są mu dostępne z punktu wi-
dzenia rozwoju poznawczego. Zdaniem przedstawicieli tego kierunku (Jeana Piageta, 
Lawrence’a Kohlberga) „wiedza moralna” jest nabywana w sposób aktywny poprzez 
samodzielną jej organizację i reorganizację na bazie interakcji z innymi, a nie w spo-
sób bierny polegający na przyswajaniu reguł moralnych (tamże). W teorii rozwoju 
moralnego Piageta podkreśla się przechodzenie od stadium heteronomii moralnej do 
autonomii moralnej, a etap przejściowy zaznacza się ok. 7. r.ż., czyli wraz z upływem 
okresu przedszkolnego. Poziom rozumowania dziecka będącego w stadium heterono-
mii moralnej nie pozwala mu na uwzględnienie perspektywy subiektywnej i obiek-
tywnej w dokonywaniu ocen tego, co dobre i złe. Zasadnicze znaczenie mają tutaj 
zależność od autorytetu (dziecko postępuje tak, jak zalecają osoby dla niego znaczą-
ce) oraz wiara w to, że jeśli nastąpi przewinienie w postaci naruszenia reguł, to musi 
zaistnieć kara. Normy traktowane są jako zewnętrzne wobec dziecka, a ich nośnika-
mi stają się osoby znaczące. Przymus z ich strony oraz grożące sankcje za nieprze-
strzeganie reguł stają się podstawą rozwoju sądów moralnych (tamże, s. 113‒114). 
Według Kohlberga rozwój moralny należy rozpatrywać wraz z rozwojem zdolności 
poznawczych. Wyróżnia on trzy poziomy rozwoju rozumowania moralnego z podzia-
łem na dwa stadia w obrębie każdego z nich. Każdy z poziomów charakteryzuje się 
odmiennością w zakresie perspektywy społeczno-moralnej, poprzez którą następuje 
ujmowanie problemów moralnych w danym stadium (tamże, s. 115). Fakt, że dziecko 
staje się zdolne do ujmowania perspektywy innych w ocenie dylematów moralnych, 

1 Jak wskazuje Józefa Bałachowicz, wynika to z raportu Javiera Pereza de Cuellara Our creative diversity (1996) 
– Nasza twórcza różnorodność, gdzie oprócz odpowiedzialności jednostkowej wskazuje się na takie wartości, jak: 
prawa człowieka, ochronę praw i wolności, praworządność demokratyczną, budowanie pokoju, poszanowanie 
praw innych ludzi, solidarność między ludźmi, ochronę ekosystemu. Podaję za: Bałachowicz, 2016, s. 33.
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wynika z treści doświadczeń będących jego udziałem, a więc powtarzających się sy-
tuacji moralnych (Olek-Redlarska, 2015, s. 118–119). Dziecko w wieku przedszkol-
nym, zgodnie z koncepcją Kohlberga, znajduje się na pierwszym poziomie rozwoju 
moralnego (bardziej w pierwszym jego stadium), nazywanego moralnością przedkon-
wencjonalną (Trempała, Czyżowska, 2002, s. 115). W odniesieniu do wyróżnionych 
w jego obrębie stadiów: pierwszego i drugiego należy wskazać charakterystyczne 
cechy każdego z nich. Ukazują one zmiany jakościowe dokonujące się w strukturze 
rozumowania moralnego. Stadium pierwsze ujawnia silny egocentryzm w sposobie 
ujmowania problemów moralnych. Słuszne w związku z tym będzie postępowanie 
wyrażające posłuszeństwo wobec autorytetu oraz takie, które pozwala na uniknięcie 
sankcji (kary). Poziom rozumowania, na jakim znajduje się człowiek, nie pozwala 
na ocenę moralności czynu w kategoriach uwzględniających punkt widzenia innych. 
W stadium drugim, na skutek dokonujących się zmian w rozwoju poznawczym, spo-
łecznym oraz w wyniku ciągłego poszerzania kontaktów z problemami moralnymi, 
wyłania się perspektywa indywidualna jako punkt widzenia konkretnej osoby, która 
w aktualnym swoim doświadczeniu uwzględnia własne interesy, która ma na uwadze 
swoje potrzeby i zainteresowania. Zmiana jakościowa, o której mowa, dokonuje się 
wraz z nabywaniem świadomości, że inni ludzie też mogą mieć własne priorytety 
oraz że mogą one być zasadniczo sprzeczne z tymi, które prezentuje dana jednostka. 
Na tym tle rysuje się zmiana w pojmowaniu tego, co słuszne z perspektywy moral-
nej. Za słuszne uważa się to, co stanowi rezultat wymiany, co uwzględnia wzajemne 
korzyści (Trempała, Czyżowska, 2002, s. 115‒116; Olek-Redlarska, 2015, s. 119). 

Treść kategorii odpowiedzialności a uczenie się odpowiedzialności przez dziecko

Uczenie się odpowiedzialności wpisuje się w całokształt działań dziecka, które prowadzą 
do nabywania kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez cale życie. Ma miej-
sce w różnego rodzaju aktywnościach, które wchodzą w zakres kompetencji określanych 
jako umiejętność uczenia się, a także kompetencji społecznych i obywatelskich (Dudel, 
2013, s. 20‒21). Uczenie się odpowiedzialności to w równym stopniu nabywanie wiedzy 
o odpowiedzialności, kształtowanie umiejętności identyfi kowania jej przejawów oraz ro-
zumienia jej istoty. Uczenie się odpowiedzialności nie może przebiegać w oderwaniu od 
doświadczania odpowiedzialności w konkretnych sytuacjach życiowych. Wówczas ro-
zumienie tego, czym jest odpowiedzialność, będzie poprzedzone zrozumieniem, że to, co 
się robi, jest realizacją tej wartości (por. Joyce, Calhoun, Hopkins, 1999, s. 115). Kształ-
towanie postawy odpowiedzialności dokonuje się w środowisku przepełnionym warto-
ściami, umożliwiającym świadome dokonywanie wyborów i jednocześnie ponoszenie za 
nie odpowiedzialności. Bycie odpowiedzialnym tworzy poczucie bezpieczeństwa, staje 
się podstawą, fundamentem bezpiecznego przeżywania własnego życia, a także życia 
innych. Najpierw to odpowiedzialni inni dają poczucie bezpieczeństwa. Dzieci czują się 
bezpieczne, gdy w ich otoczeniu znajdują się odpowiedzialni rodzice. Tak rozumiana 
odpowiedzialność to zarówno odpowiedzialność za siebie (a więc w stosunku do samego 
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siebie), jak i odpowiedzialność za innych (a więc taka, która identyfi kowana jest w prze-
strzeniach relacji i interakcji). Poczucie bezpieczeństwa tworzą nie tylko osoby (prze-
strzeń osobowa), lecz także otoczenie fi zyczne (przestrzeń zorientowana) (Hornowska 
i in., 2014, s. 10). Stąd nawet w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym należy 
mówić o odpowiedzialności za siebie, odpowiedzialności za innych, jak i o poczuciu 
odpowiedzialności za otoczenie (por. Wilk, 2016, s. 131‒132, 141). 

Rozumienie tego, czym jest odpowiedzialność, może być różne w zależności od 
tego, co stanowi podstawę myślenia o odpowiedzialności. Może to być np. myślenie 
o tym, czym jest odpowiedzialne postępowanie i jak się ono przejawia w odniesie-
niu zarówno do czynów, jak i wypowiadanych słów. Rozumienie odpowiedzialności 
może być łączone bezpośrednio z człowiekiem (odpowiedzialny człowiek), a więc co 
to znaczy, że ktoś jest odpowiedzialny? Jak się taki ktoś zachowuje, co robi, dlacze-
go? Taki rodzaj odpowiedzialności może być określany jako odpowiedzialność „za” 
(por. Mizerek, 2017, s. 156). To odpowiedzialność w sferze działań i zaniechań za sie-
bie, za innych, za świat. Inny rodzaj odpowiedzialności to odpowiedzialność w ujęciu 
zewnętrznym w stosunku do człowieka. Może być określana jako odpowiedzialność 
„przed” (por. tamże, s. 156). Tego rodzaju odpowiedzialność jest sytuowana w kon-
tekście relacji człowieka do człowieka. Podobnie jak odpowiedzialność „za” również 
i ten rodzaj odpowiedzialności związany jest z człowiekiem. Dotyczy podmiotów, 
które pozostają ze sobą w określonych relacjach, np. matki i dziecka, nauczyciela 
i ucznia. Ów rodzaj odpowiedzialności przejawia się w dbaniu o relacje – ich poziom, 
zakres, jakość. Odpowiedzialność „przed”, to odpowiedzialność przed drugą stroną 
relacji (Kruszyński, 2015, s. 12). Dotyczy tego, jakie relacje ma dziecko, z kim i gdzie. 
Należy zatem uwzględnić również aspekt przestrzenny tych relacji. Ważne będzie ich 
miejsce oraz wszelkie interakcje (tamże, s. 13). Na tle tego rodzaju rozróżnień można 
mówić o odpowiedzialności dziecka w domu i poza domem, na placu zabaw, w miej-
scu publicznym, w przedszkolu, a także w innych miejscach, w jakich przebywa. 
Odpowiedzialność dziecka w wymiarze społecznym będzie się odnosić m.in. do sfery 
relacji rodzinnych. Będzie to rodzaj odpowiedzialności mającej relacyjny charakter 
(tamże, s. 12), mieszczącej się w relacji między dzieckiem i rodzicami, dzieckiem 
i jego rodzeństwem, dzieckiem i babcią czy dziadkiem. Relacje te mogą rozciągać 
się na dalszych krewnych i powinowatych, ale też na przyjaciół, koleżanki i kolegów. 
Wówczas odpowiedzialność będzie ujmowana w relacji między tymi podmiotami 
i dzieckiem. Odpowiedzialność, o której mowa, przejawia się również w przestrze-
ni publicznej, w instytucji (przedszkolu), na placu zabaw, w sklepie, w parku itp. 
Zawsze jednak to „umiejscowienie” dotyczy relacji do innego człowieka, do innych 
ludzi, do świata. Jest to odpowiedzialność w sensie obiektywnym, odpowiedzialność 
naturalna, ale też jest to odpowiedzialność w ujęciu systemowym – etyczna i prawna2 

2 O odpowiedzialności naturalnej oraz odpowiedzialności etycznej i prawnej pisze Rafał Jerzy Kruszyński, 
ukazując istotę odpowiedzialności.
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(tamże, s. 17, por. s. 9‒19). Taka odpowiedzialność jest rodzajem odpowiedzialności 
„za” – za postępowanie (a więc formy zachowania takie jak słowa i czyny). Odpo-
wiedzialność „za” jest też odpowiedzialnością danego podmiotu w sensie subiektyw-
nym. Jest to „moja” odpowiedzialność, to „ja” jestem odpowiedzialny(a), „ja” mam 
poczucie odpowiedzialności – tak należy tłumaczyć jej istotę. W codziennym życiu 
przedszkolaka może przejawiać się w sytuacjach sprzyjających nabywaniu poczu-
cia sprawstwa, mocy w odniesieniu do własnej osoby. Kształtowanie tego rodzaju 
odpowiedzialności wiąże się z koniecznością doświadczania przestrzeni wolności, 
swobody, w której pojawi się możliwość dokonania wyboru. Owa możliwość będzie 
dotyczyć postępowania w określonej sytuacji i będzie wynikać z mocy sprawczej – bo 
wiem, potrafi ę, kieruję się określonymi wartościami, mam zatem wybór (wolność wy-
boru). Jednocześnie jednak odpowiadam za dokonany przez siebie wybór odnośnie 
tegoż postępowania. Odpowiadam bez względu na to, co stanowi podstawę mojego 
wyboru. U dziecka w wieku przedszkolnym owa swoboda i wolność wyboru, mogą 
zaznaczyć się w wypowiedziach typu: Lubię być czasem sama w domu bez nikogo, 
albo: lubię czasem być sama, bo lubię się wygłupiać3.

Indywidualne i społeczne wyznaczniki konstruowania kategorii odpowiedzialności 
przez dziecko 

Odpowiedzialność dziecko łączy z obowiązkiem, albo z poczuciem obowiązku, swe-
go rodzaju powinnością. Sześciolatek lubi doświadczać samodzielności w działaniu, 
chce też samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania. Czuje się jednak znacznie 
pewniej, gdy widzi, że ktoś z boku czuwa i jest do jego dyspozycji , gdyby okazał się 
potrzebny. Gdy wie, że w danej sytuacji, kiedy pojawi się problem, może zwrócić się 
o pomoc i wsparcie. Daje to poczucie bezpieczeństwa, ale też powoduje, że gdy wy-
siłki dziecka stają się dostrzegalne przez otoczenie, wzmaga to zaangażowanie z jego 
strony. Dużo satysfakcji dostarcza dzieciom w tym wieku np. wypełnianie roli dyżurnej 
(dyżurnego). Z łatwością można zauważyć poczucie dumy w następstwie dobrze wy-
pełnionego obowiązku. Okazuje się ponadto, że dzieci potrafi ą identyfi kować obszary 
powinnego zachowania – zarówno w stosunku do siebie, jak też do innych. Zwracają 
uwagę na powinne zachowania np. osób im bliskich: Mama mnie ubiera tak, jak powin-
na. Oznacza to, że powinność dziecko łączy z odpowiedzialnością swoją, ale też innych. 

Możliwość doświadczania odpowiedzialności pojawia się również w sytuacjach 
dnia codziennego związanych z dbaniem o rzeczy (swoje, cudze, nasze). Dziecko 
wie, że takie postępowanie przynosi wymierne efekty: zapewnia ład i porządek, upo-
rządkowanie przestrzeni wokół, a w następstwie tego pojawia się zadowolenie i do-
bre samopoczucie. Doświadczany przez dziecko dobrostan ma związek z doznaniami 
estetycznymi, co w sposób naturalny wyzwala chęć utrzymania rzeczy w należytym 

3 Przytaczane w tekście wypowiedzi dzieci sześcioletnich pochodzą z badań własnych autorki.
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porządku. Chce ono wziąć odpowiedzialność za ich stan. Poczucie odpowiedzialności 
przejawia się w dbałości i trosce o porządek rzeczy i przedmiotów. Dziecko czuje 
się odpowiedzialne za ich stan, za ich wygląd, ale też za to, jak wygląda jego pokój 
oraz przestrzeń, w której przebywa. Tego rodzaju starania prowadzą też do nabywa-
nia poczucia odpowiedzialności za wizerunek własny jako osoby. Dzieci lubią mieć 
ładne rzeczy i w otoczeniu ładnych rzeczy przebywać, lubią też przebywać w ładnych 
pomieszczeniach. Czują się dumne z tego, że mogą przyczynić się do upiększenia 
przestrzeni wokół, do utrzymania porządku, bądź jego przywrócenia. 

Poznawanie tego, czym jest odpowiedzialność oraz doświadczanie odpowiedzial-
ności staje się możliwe, gdy dziecko podejmuje trud opiekowania się innymi. Wów-
czas odpowiedzialność pojawia się wraz z doświadczaniem sytuacji związanej z opie-
kowaniem się, koniecznością ochrony innych, troską o nich. Przejawy tak rozumia-
nej odpowiedzialności można dostrzec w opiekowaniu się zwierzętami, w dbałości 
o rośliny, o piękny ogród. Ponadto dzieci w wykreowanym przez siebie świecie chcą 
być bohaterami, chcą ratować ten świat i ludzi przed zagrożeniami, potworami. To też 
przejaw odpowiedzialności z ich strony i przejaw troski o innych. Uczenie się odpo-
wiedzialności jest też możliwe w relacjach z najbliższymi. W takiej sytuacji może się 
odnosić zarówno do kwestii dostrzegania „ich” odpowiedzialności (odpowiedzialności 
innych osób) – rodziców, dziadków, jak i kształtowania odpowiedzialności za jakość 
relacji w kontakcie z nimi. Odpowiedzialność może być też rozumiana jako robienie 
czegoś dobrego dla innych. Co ważne, chodzi tutaj o robienie czegoś nie w sposób 
wymuszony, lecz robienie czegoś z własnej woli, tylko dlatego że „mogę/chcę”, a nie 
„muszę”. Dziecko np. koloruje dla mamy obrazek (bo ją kocha); bawi się z koleżan-
kami/kolegami (bo to lubi); idzie do babci (bo lubi z nią przebywać i chce tego) itp. 
Odpowiedzialność to też niesienie pomocy, to pomaganie innym, gdy są w potrzebie. 
W tego rodzaju sytuacjach dziecko będzie mogło działać na tyle, na ile aktualnie jest to 
możliwe, będzie podejmowało tylko takie działania, jakie są w jego mocy i poczuciu 
sprawstwa (Tillman, Hsu, 2004, s. 79). Może np. pomagać przy sprzątaniu, albo innych 
czynnościach w gospodarstwie domowym, np. Lubię odkurzać dom babci, albo: Lubię 
pomagać mamie piec ciasta. Przejawy odpowiedzialności będą się zaznaczać również 
w odniesieniu do podejmowanych wyborów, do własnych decyzji (w kwestiach doty-
czących swojego postępowania). Dziecko samo będzie decydowało o swoim zacho-
waniu w odniesieniu do danej sytuacji. Decyzja związana będzie z tym, czy zachowa 
się w sposób akceptowany społecznie, czy wręcz przeciwnie, jego zachowanie będzie 
nietypowe, albo nawet nieprzyzwoite. Dzieci same mogą decydować i same ponoszą 
konsekwencje swoich decyzji oraz podjętych przez siebie wyborów. Jedne w związku 
z tym mogą np. zapraszać gości i się z nimi bawić, inne natomiast będą wolały łobu-
zować, dokuczać innym i broić. Jedne będą miłe i uprzejme w stosunku do innych, 
a niektóre użyją słów po to, aby kogoś zranić. Uczenie się odpowiedzialności w ta-
kich okolicznościach sprowadzać się będzie zarówno do kształtowania poczucia od-
powiedzialności, jak i podejmowania prób brania na siebie odpowiedzialności, czy też 
ponoszenia odpowiedzialności. Indywidualne i społeczne wyznaczniki konstruowania 
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odpowiedzialności stają się też identyfi kowalne w przestrzeni wspólnej, w której kon-
centrują się wysiłki dotyczące dbania o to, by świat był lepszy. W takich sytuacjach 
dziecko uczy się, że polepszanie świata zaczyna się od siebie samego, od własnego 
postępowania. W odniesieniu do świata dziecko może podejmować działania na miarę 
swoich możliwości, ale z punktu widzenia uczenia się odpowiedzialności będzie to 
miało ogromne znaczenie. Sytuacje sprzyjające doświadczaniu tak pojmowanej odpo-
wiedzialności są dostępne dziecku w codziennym życiu. Mogą to być np. miłe gesty, 
uczynki sprawiające radość innym, dziecięcy uśmiech, ale też np. działania mające 
na celu dbanie o środowisko naturalne (takie jak oszczędzanie energii czy rezygnacja 
z plastikowych toreb w gospodarstwie domowym). 

Uwagi końcowe

Uczenie się odpowiedzialności przez dziecko wpisuje się w zadania edukacji XXI 
wieku. Znajduje to odzwierciedlenie w obowiązujących aktach prawnych. W arendzie 
do Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2018, poz. 996, 1000, 
1290, 1669) wskazuje się, że: „Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u mło-
dzieży poczucia odpowiedzialności […]”. Dziecko w wieku przedszkolnym uczy się, 
czym jest odpowiedzialność w różnorodnych sytuacjach życia codziennego. Można 
jednak wskazać pewne obszary funkcjonowania w świecie, które bardziej niż inne, 
biorąc pod uwagę specyfi kę życia dziecka w tym wieku, przesycone są możliwościa-
mi poznawania i doświadczania odpowiedzialności. Do takich z pewnością należą 
obszary związane z wykonywaniem określonych obowiązków i powierzonych zadań; 
związane z dbałością o porządek (wokół siebie oraz w odniesieniu do siebie), o rzeczy 
(swoje, cudze, wspólne); związane z niesieniem pomocy (pomaganie innym, poma-
ganie tym, którzy pomocy potrzebują), z opiekowaniem się (ludźmi, zwierzętami, 
roślinami), albo też obszary związane z określonym postępowaniem (odpowiednie 
zachowanie się), czy z dbałością i troską o świat (Tillman, Hsu, 2004, s. 79). Zazna-
cza się w związku z tym sfera niezwykle odpowiedzialnego działania ze strony osób 
dorosłych – rodziców i nauczycieli, których zadaniem jest tworzenie warunków, aby 
dzieci mogły doświadczać takich sytuacji jak najwięcej.
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LEARNING RESPONSIBILITY BY A PRE-SCHOOL CHILD

Abstract
In the article, responsibility is treated as a basic category of education and a special individual and 
social value. Attention is paid to the nature of learning responsibility by a pre-school child. The aim 
of the article is to identify individual and social determinants of constructing a category of responsi-
bility by a child. Their expressions visible in language, emotions and behavior are treated as carriers 
of the meanings of specifi c content. They point to certain situations in the child’s life that are con-
ducive to learning responsibility. This makes it easier to recognize what is a responsibility from the 
child’s point of view and how children experience responsibility in everyday life. The basis for the 
analyzes are the theoretical references concerning the sources of responsibility, while the direction 
and scope is determined by the analysis of the content of the category of responsibility.

Keywords: responsibility, content of responsibility, responsibility as an educational category, 
child, learning


