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Wychowanie do wartości jako praca

STRESZCZENIE

Celem opracowania było ukazanie procesu wychowania do wartości jako kategorii 
pracy. W niniejszej publikacji przedstawiono kilka ujęć kategorii pracy powiązanej 
z wychowaniem do wartości. Dorośli i dzieci uczestniczący w procesie całożyciowego 
uczenia się towarzyszą sobie wzajemnie w odkrywaniu i budowaniu świata wartości. 
Są to działania mające na celu pełny rozwój osoby. Działania wychowawcze spełniają 
kryteria definicyjne pracy, w szczególności pracy pedagogicznej. Specjalną sytuacją, 
w której jest realizowane wychowanie do wartości, jest towarzyszenie pedagogiczne. 
W sytuacji towarzyszenia dorosły i dziecko uczą się i odkrywają wartości pełniej niż 
w relacji formalnej. Dorosły w pracy z dziećmi uczy się: spontaniczności, szczerości, 
sprawiedliwości, konsekwencji, prostoty, umiejętności dostrzegania drobiazgów itp. 
Dziecko uczy się od dorosłego: pracowitości, samodzielności, precyzji, odpowiedzial
ności, radości z wykonywanej pracy, samodyscypliny, cierpliwości, posłuszeństwa, 
uważności w słuchaniu, zaufania, współdziałania, pokonywania trudności.

Słowa kluczowe: wartości, edukacja, praca, wsparcie, dorosły, dziecko.

Wprowadzenie

Przedmiotem analizy w artykule jest wychowanie, w szczególności wychowanie do war
tości rozumianej jako praca. Praca z dzieckiem to działanie złożone, zawierające w sobie 
wielokrotne relacje podmiotowe. W odniesieniu do dziecka w przedszkolu jest to relacja 
opiekuńcza i wychowawcza. Sformułowanie „praca z dzieckiem” zawiera w sobie doświad
czenie pozajęzykowe i przekonanie, że zajmowanie się dzieckiem to wychowanie i że jest 
ono pracą. Wychowanie dziecka to szczególny rodzaj zajęcia, któremu towarzyszy troska, 
a „troska jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” 1.

1 Jan Paweł II, O rodzinie. Tematyczny wybór tekstów papieża Jana Pawła II, Wydawnictwo M, 
Kraków 2011, s. 140.
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Praca ma charakter teoretyczny, jednakże w jednym z podrozdziałów publikacji przyta
czane są wartości, które są nabywane przez dorosłych i dzieci w procesie wzajemnego ucze
nia się. Katalog tych wartości został określony na podstawie wywiadu z grupą nauczycielek 
przedszkola z wieloletnim stażem w pracy pedagogicznej.

P raca z dzieckiem jako relacja wychowawcza

Praktyki społeczne budują narracje, które odnajduje się w utrwalonych formach językowych. 
„Praca z dzieckiem” ujawnia pewną tradycję obowiązujących paradygmatów, ideologii 
i stylów wychowawczych. Zakłada przy tym swoistą asymetrię wychowawczą polegającą 
na pełnym podporządkowaniu wychowanka nauczycielowi, wychowawcy, rodzicowi. Pod
porządkowanie takie, charakterystyczne dla pedagogiki konserwatywnej, jest jednoznaczne 
i bezwarunkowe. Lecz czy rzeczywiście „praca z dzieckiem” jest pedagogią jednokierun
kową? „Zero-jedynkowy” model współzależności między dorosłymi i dziećmi wydaje się 
być idealizacją pewnej mało prawdopodobnej sytuacji wychowawczej, ponieważ wychowa
nie dzieci w kontekstach rozwoju naukowo-technicznego, rozwoju komunikacji globalnej 
i mediów wizualnych wykracza poza istniejące schematy.

Współczesna pedagogika reprezentuje wiele nurtów, w tym nurt laicki, radykalno-emancy- 
pacyjny, technologiczno-funkcjonalny, steinerowski, humanistyczny, antypedagogiczny i inne. 
Każdy z tych nurtów ma własną koncepcję wychowania oraz roli wychowawcy i dziecka2. 
Szerszą perspektywę relacji wychowawczych prezentuje podejście personalistyczne, które 
akcentuje podmiotowość każdego uczestnika relacji oraz swoistą „niedoskonałość” objawia
jącą się tym, że człowiek nigdy nie jest „istotą gotową”, tylko znajduje się w nieustającej 
samorealizacji i jest to „bycie w drodze”3. Personalistyczna koncepcja wychowania człowieka 
jest szeroką platformą intelektualną jednoczącą nurty filozoficzne i antropologiczne, których 
wspólnym wyróżnikiem jest kategoria osoby, materialny i duchowy wymiar ludzkiej natury 
oraz wrażliwość wobec wartości, w tym wartości transcendentalnych4. Jeszcze inne ujęcia 
wychowania wyróżniają modernizm, ignorujący subiektywność jednostki, oraz postmoder
nizm, promujący subiektywność i relatywizm. Trendy te są źródłem kryzysu współczesnego 
wychowania, bowiem klasyczne wartości o charakterze uniwersalnym są przez nie wypierane.

Wyróżnia się przy tym szerokie, węższe i najwęższe rozumienie wychowania5. Naj
szersze definicje wychowania odnoszą się do wszelkich oddziaływań mających związek 
z kształtowaniem sfery osobowościowej, społecznej, emocjonalnej, intelektualnej, moty
wacyjnej, wolicjonalnej6. Najwęższe rozumienie wychowania obejmuje kształtowanie 
wybranych aspektów, takich jak postawy, wybrane umiejętności czy motywacje7. Szerokie

2 F. Adamski, Pedagogika chrześcijańska pedagogiką personalistyczną, „Pedagogia Christiana” 
2013, nr 1/31, s. 107-119.

3 Ibidem.
4 M. Łakomski, Aksjologiczny wymiar integralnego wychowania i profilaktyki w szkole, „Pedagogika 

Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2015, Vol. 3, 2(6), s. 41-49.
5 L. Lorenc, Wychowanie człowieka w ujęciu pedagogiki personalistycznej, „Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Humanistycznej Pedagogika” 2015, nr 10, s. 13-22.
6 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 

2008, s. 189.
7 Ibidem.
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i wąskie koncepcje wychowania rzutują również na koncepcje edukacji, w tym edukacji 
przedszkolnej, dążąc do kształtowania postaw zorientowanych wąsko lub szeroko na świat. 
W odniesieniu do szkolnictwa ponadpodstawowego wyraża się to w programach dążących 
do wykształcenia specjalistycznego lub zawodowego, w odróżnieniu od wykształcenia ogól
nego, którego jednym z ważniejszych celów jest wykształcenie możliwie szerokiej wiedzy
0 świecie oraz miękkich kompetencji.

Ważnym czynnikiem złożoności relacji „dorosły-dziecko” jest treść wychowania, która 
odnosi się nie tylko do wiedzy z obszaru nazywania przedmiotów, opisu ich cech oraz współ
zależności. To również sfera związana z kategoriami abstrakcyjnymi, jakimi są wartości. 
Wartości stanowią w życiu człowieka istotną kategorię, ponieważ wprowadzają w życie 
jednostek, funkcjonowanie grup i społeczeństw stałe systemy interpretacji, ocen i ewalua- 
cji, które skłaniają ludzi do przewidywalnych zachowań. Wartości są nie tylko niezbędne, 
ale i konieczne dla rozwoju człowieka w każdym wieku. Zadanie wychowawcze polega 
na wykształceniu w dziecku wrażliwości moralnej, która nie ujawnia się sama z siebie, tylko 
wymaga wielu złożonych i długotrwałych starań wychowawczych. Podmiotowe traktowa
nie dziecka w relacjach z dorosłym jest konsekwencją holistycznego traktowania dziecka
1 potrzeby jego traktowania jako aktywnego podmiotu nauczania i uczenia się8. Jednocześ
nie relacja wychowawcza powinna być twórcza9. Wychowanie do wartości jest zadaniem 
powiązanym z rozwojem psychospołecznym dziecka i dlatego podlega rygoryzmowi tem- 
poralnemu. Pominięcie uwarunkowań czasowych może znacząco utrudnić lub uniemożli
wić odkrywanie, budowanie, socjalizację oraz interioryzację przez dziecko świata wartości. 
Wiek przedszkolny jest okresem inicjacji rozwoju społecznego, czasem poznawania i kształ
towania wrażliwości etycznej i estetycznej. To swoiste „okno” czasowe, po przekroczeniu 
którego podatność na uczenie się wartości znacząco maleje10 11.

Szczególnym miejscem spotkania człowieka z człowiekiem jest przedszkole. Pierw
szy to nauczyciel, wychowawca, rodzic; drugi, to dziecko. Dorosły i dziecko spotykają się 
w przestrzeni przedszkola i odkrywają wartości. Dziecko posiada mniejszą wiedzę, niższe 
kompetencje społeczne i niewielkie doświadczenie życiowe. Dorosły posiada większą niż 
dziecko wiedzę, doświadczenie i kompetencje. Różnica ta nie ujmuje podmiotowości żadnej 
ze stron relacji wychowawczej, raczej ją  akcentuje i umacnia.

Wychowanie do wartości jako praca

Dualizm poznawczy w odkrywaniu świata wartości

Fraza „praca z dzieckiem” zawiera w sobie popularny pogląd, że wyłącznym promotorem 
aktywności wychowawczej, jej inicjatorem, liderem i kierownikiem jest osoba dorosłego. 
To prawda, że osoba dorosłego jest wielokrotnie bardziej doświadczona życiowo i posiada 
znacząco większą wiedzę oraz kompetencje. Jeżeli uznać, że odkrywanie wartości służy 
temu, żeby człowiek stawał się jeszcze bardziej człowiekiem11, to odkrywanie wartości

8 K. Jakubiak, Od idei poznania dziecka do pedeutologii jako nauki o dziecku, „Problemy Wczesnej 
Edukacji” 2015, nr 11/2(29), s. 15-22.

9 M. A. Stradowski, Wychowanie do wartości, „Fides et Ratio” 2014, nr 1(17), s. 26-34.
10 A. Wójcik, Pedagogika Montessori -  ciągle aktualne wyzwanie dla współczesnej pedagogiki, 

„Edukacja-Technika-Informatyka” 2018, nr 1/23, s. 264-270.
11 Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO (2.06.1980) [w:] Jan 

Paweł II, Nauczanie papieskie, 111/1, Pallotinum, Poznań-Warszawa 1985, s. 731.
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musi być wydarzeniem obowiązującym w jednakowym stopniu wszystkich uczestników 
odkrywania. Założenie, że tylko dzieci mają odkrywać wartości, ogranicza rolę nauczycieli 
do „aktorów” znających jeszcze przed spotkaniem z dzieckiem treść, formy i znaczenie 
odkrycia. Taka postawa może być podstawą do sformułowania wątpliwości natury etycznej, 
lecz zasadne jest pytanie, czy istnieje inna strategia odkrywania świata wartości? Nauczyciel, 
wychowawca występuje jako „aktor” edukacyjny, odtwarzający rolę na zadany temat. Przy 
założeniu, że jest to prezentacja pewnej wiedzy, konwencja edukacyjnego „aktorstwa” jest 
uzasadniona i usprawiedliwiona. Jednakże w sytuacji obustronnego odkrywania, wychowa
nie do wartości przyjmuje formę wspólnego poszukiwania wartości przez dziecko i doro
słego, a konwencja lepiej wiedzącego dorosłego może budzić wątpliwości natury etycznej.

Relacja asymetryczna sugeruje poznawczą jednostronność, która polega na tym, że wie
dza i doświadczenie są zawsze przekazywane od dorosłego do dziecka. Odkrywanie 
wartości może przyjąć w takiej sytuacji postać pewnego edukacyjnego dualizmu, ponie
waż wychowawca jest świadomy uczestniczenia w procesie edukacyjnym zmierzającym 
do odkrycia przez dziecko świata wartości, z drugiej zaś strony prawdziwym odkrywcą 
wartości jest właśnie dziecko, szczere w swoim odkrywaniu, rozumieniu i nierozumieniu 
świata. Zniesienie dualizmu poznawczego jest możliwe przy założeniu, że proces nauczania 
i przekazywane wzajemnie treści przyjmują charakter spontaniczny oraz niezaplanowany 
i odnosi się to w równym stopniu do dzieci i dorosłych. Wykazanie, że w procesie odkry
wania wartości w jednakowym stopniu uczestniczą dzieci i dorośli, jest istotne dla uzasad
nienia, że wszystkie podmioty procesu edukacyjnego uczestniczą w działaniach, które jest 
pracą. Nie jest przy tym celem niniejszej analizy określenie proporcji między odkrywaniem 
wartości przez dorosłego i przez dziecko. Celem jest określenie rodzaju pracy towarzyszącej 
odkrywaniu wartości.

s. Mariola Bach CSFN, Maciej Maciejewski

Odkrywanie wartości jako praca

Pojęcie pracy jest terminem wieloznacznym, odmiennie definiowanym w różnych dyscy
plinach wiedzy. W ujęciu psychologicznym praca jest kategorią społecznie konstruowaną, 
to znaczy, że „to, co uważamy za pracę, jest definicyjną kategorią społecznej użyteczno
ści, subiektywnego doświadczenia oraz kulturowej normy” 12. W takie rozumienie pracy 
wpisuje się praca jako „system czynności wyróżnionych i ukierunkowanych na przekształ
cenie otoczenia, wykonywanych względnie stale, gdy jej wykonawca ma odpowiednie 
kwalifikacje” 13. W pedagogicznym definiowaniu pracy zwraca się uwagę na jej znaczenie 
wychowawcze. Z pracą związany jest rozwój fizyczny, psychiczny, duchowy i moralny. 
W pracy ujawnia się dwoistość natury ludzkiej jako bytu indywidualnego i społecznego. 
Społeczna wartość pracy ujawnia się w tym, że praca jest wykonywana dla drugiego czło
wieka, jest wykonywana wespół z drugim człowiekiem i ogniskuje życie społeczne14.

12 A. Bańka, Psychologia pracy [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 3. Jednostka w spo
łeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, 
s. 294.

13 Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Wyd. Edukacja, Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno- 
ekonomiczna, Warszawa 1998, s. 654.

14 K. Chałas, Aksjologiczne wymiary pracy ludzkiej -  zarys zagadnienia [w:] Praca człowieka jako 
kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów-Warszawa 2007, s. 72-80.



133

W prakseologii przez pracę rozumie się „wszelki układ czynów, w których przeważają 
czyny o charakterze udręki” 15. Motywacja do działania sprawia jednak, że działania te 
dotyczą istotnych celów: „[...] dotyczą zadań poważnych, a poważne jest zadanie zawsze 
wtedy i tylko wtedy, jeżeli niewykonanie grozi złem tej miary, co utrata życia, zdrowia, źró
deł utrzymania, wolności osobistej, pozycji społecznej, czci, spokoju sumienia, życzliwości 
istot kochanych, radości życia itp.” 16.

W nurcie personalistycznym została zdefiniowana kategoria pracy przez Jana Pawła II, 
według którego pracą jest „każda działalność człowieka, którą za pracę uznać można i uznać 
należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany przez swoją 
naturę, poprzez samo człowieczeństwo” 17.

Odkrywanie wartości przez człowieka jest pracą. Jest wysiłkiem, który prowadzi do okre
ślonej zmiany przejawiającej się w postawie przenikniętej oczekiwanymi wartościami. 
W procesie wychowania charakter i rodzaj oczekiwanej zmiany jest znaczący, bowiem idea 
wychowania do wartości zakłada przejście od stanu z niższym stanem wiedzy, umiejętności, 
kompetencji i wartości do stanu, w którym wiedza, umiejętności, kompetencje i wartości 
przyjmują wyższy poziom. Cechą wartości jest możliwość rangowania i ustalania ważności, 
co umożliwia określanie wartości wyższego i niższego rzędu, a to daje możliwość przyję
cia obowiązującego porządku wartości18. Do najwyższych wartości należą wartości podsta
wowe: dobro, prawda i piękno. Pełnia tych wartości ujawnia się w obecności innej wartości, 
która posiada cechę wartości organizującej wartości podstawowe. Wartością o charakterze 
prymarnym jest miłość. Miłość zbliża wartości do człowieka, zapobiegając ich absolutyzacji 
i deformacji. Każda z podstawowych wartości może być zagrożeniem dla człowieka w sytu
acji dominacji jednej wartości nad innymi. Miłość jako wartość moderuje, koordynuje i har
monizuje wartości podstawowe, przyczyniając się również do budowania postaw wzajemnej 
życzliwości i empatii.

Wartości wpisane są w celową działalność wychowawczą, ponieważ „stanowią cel 
ludzkich dążeń i czynnik integracji osobowościowej, pozwalają zrozumieć wychowanka, 
pozwalają poznać dążenia, zachowania i działania wychowanka, określają treść celów 
wychowania [...]” 19.

Ważną przestrzenią obecności wartości jest kultura, która w dominującym stopniu 
ma charakter duchowy, nawet jeżeli odnosi się do artefaktów materialnych. Będąc nieusta
jącym odkrywaniem granic osobistej wolności w konkretnych życiowych sytuacjach, kul
tura ujawnia się najpełniej w decyzjach i aktach osobowej miłości20. Miłość w relacjach 
wychowawczych rodzicielskich odgrywa przy tym istotną rolę w kształtowaniu osobowości 
dziecka i samego dorosłego21.

Wychowanie do wartości jako praca

15 T. Kotarbiński, Dzieła wszystkie. Prakseologia, część I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
i Wydawnictwo PAN, Wrocław 1999, s. 144.

16 T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973 s. 88.
17 Jan Paweł II, Laborem exercens [w:] Jan Paweł II, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, 

Wyd. św. Stanisława B M, Kraków 1996, s. 103.
18 A. Sobczak, Epistemologia wartości Maxa Schelera jako podstawa myślenia pedagogicznego, 

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2017, Vol. XXX, 3, Lublin, s. 17-26.
19 K. Chałas, op. cit., s. 14-15.
20 B. Boużyk, Miłość jako wartość: aktualność klasycznej teorii cnót, „Podstawy Edukacji” 2013, 

nr 6, s. 187-207.
21 K. Chałas, op. cit.
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Odkrycie wartości może być również związane z czasem refleksji, medytacji lub uczest
niczeniem w wydarzeniach lub praktykach religijnych. Aktywności takiego odkrywania 
towarzyszy wysiłek zrozumienia oraz interioryzacji, ten całokształt działań podmiotu można 
określić jako pracę twórczą związaną z doskonaleniem podmiotowości własnej i wycho
wanka. To praca pedagogiczna, w której znaczącą rolę odgrywa wprowadzenie dzieci przed
szkolnych w świat wartości22.

Odkrywanie i budowanie świata wartości jest pracą, ponieważ dąży do wykreowania oso
bistych i społecznych przestrzeni aksjologicznych23. W dążeniu tym zawarta jest aktywność 
zmierzająca do utworzenia osobistej hierarchii wartości, co powinno być stałym wyzwaniem 
dla współczesnego przedszkola, szkoły i uniwersytetu24. Interesujące określenie pracy for
mułuje Stanisław Kunowski, stwierdzając, że „praca człowieka wymaga ciągłej mobiliza
cji świadomości, siły woli, poczucia obowiązku, aby działanie związane z pracą rozpocząć 
i doprowadzić zgodnie z planem do końca” 25 26. Jest to też związane ze społeczną użytecznoś
cią pracy. Daje się przy tym zauważyć formalna zbieżność między właściwościami pracy 
i wartościami. Parafrazując słowa Stefana Kunowskiego, można powiedzieć, że życie ludz
kie w swojej złożoności wymaga ciągłej mobilizacji wartości, uważności i delikatności, tro
ski i miłości, żeby własne, dorosłe życie i życie powierzonych nam dzieci prowadzić ku 
pięknemu życiu (przyp. -  A. B. i M. M.).

s. Mariola Bach CSFN, Maciej Maciejewski

Towarzyszenie pedagogiczne jako praca

Z odkrywaniem świata wartości i wychowaniem jest związana kategoria towarzyszenia. 
Towarzyszenie w procesie wychowania jest spotkaniem współdziałających ze sobą osób
0 różnych doświadczeniach i kompetencjach, oparte na wiedzy, wartościach i celach. Szcze
gólnym rodzajem towarzyszenia jest towarzyszenie pedagogiczne, będące indywidualnym 
projektem twórczej współobecności wychowawcy i wychowanka, zwróceniem się ku sfe
rze wiedzy i wartości, w których szczególną rolę zajmują prawda, dobro i piękno26. Rela
cja towarzyszenia ma charakter zwrotny, to znaczy, że osoby towarzyszą sobie wzajemnie. 
Towarzyszenie oparte na idei personalizmu zakłada poszanowanie wolności i autonomii pod
miotów będących jego uczestnikami. Jest odpowiedzialną aktywnością nauczyciela, men
tora, przewodnika, opiekuna, rodzica, skierowaną na dziecko lub dorosłego bez względu 
na różnicę wieku, co oznacza, że nauczyciel towarzyszy dziecku, a dziecko towarzyszy 
nauczycielowi. Wzajemne towarzyszenie jest jednocześnie wzajemnym uczeniem i ucze
niem się: dorosły uczy dziecko, a dziecko uczy dorosłego oraz dorosły uczy się od dziecka
1 dziecko uczy się od dorosłego. W powyższych relacjach każdy podmiot realizuje funkcje

22 K. Żuchelkowska, Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną, Wydawnictwo UKW, 
Bydgoszcz 2012, s. 106 s. 106.

23 W. Furmanek, Praca jako wartość w pedagogice współczesnej [w:] Praca człowieka jako kategoria 
współczesnej pedagogiki..., s. 27-49.

24 I. Oleksa, A. Szabała-Walczak, Wychowanie do wartości pracy ogniwem współczesnej szkoły, 
„Scientific Bulletin of Chełm -  Selection of Pedagogy” 2010, nr 1, s. 39-48.

25 J. Karczewska, Wychowanie do pracy według Stefana Kunowskiego, „Studia pedagogiczne. Prob
lemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 2003, nr 14, s. 309-323 s. 313.

26 A. Bach, Piękno jako obszar towarzyszenia wychowawczego [w]: Służyć (z) miłością, red. R. Cegla- 
rek, Z. Marek, N. Pikuła, A. Walulik, Wydawnictwo Regina POLONIAE, Częstochowa 2019, s. 403-414.
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nauczyciela i ucznia. Uczenie skierowane jest ku Innemu, natomiast uczenie się -  ku Sobie. 
Bogactwo bilateralnych odniesień prezentuje refleksja Marii Montesori, że „Dziecko i doro
sły to dwie różne części ludzkości, które nawzajem wpływają na siebie i przy obopólnej 
pomocy powinny współistnieć w harmonii. To nie jest więc tylko tak, że dorosły musi poma
gać dziecku, ale także dziecko musi pomagać dorosłemu” 27. Ważne jest przy tym w działal
ności rozwijania u wychowanków zdolności widzenia wartości -  na to zwraca uwagę Ewa 
Ogrodzka-Mazur, -  żeby nauczyciel pielęgnował własną, indywidualną wrażliwość aksjo
logiczną, która daje możliwość urzeczywistniania tych wartości w życiu28. Troska o indy
widualną wrażliwość aksjologiczną wskazuje na potrzebę starannego doboru kandydatów 
do zawodu nauczycielskiego i na potrzebę renesansu jego społecznego prestiżu i autorytetu. 
Sytuację towarzyszenia pedagogicznego można zatem traktować jako właściwość relacji 
nauczyciela i wychowanka w procesie pracy nad wychowaniem do wartości.

W towarzyszeniu wychowawczym świat wartości jest odkrywany wspólnie przez doro
słego i dziecko. Ze względu na różnice wiekowe i wynikające z nich odmienności bio
graficzne dziecko i dorosły znajdują się na odmiennych etapach rozwojowych. Dorosły 
doskonali nabytą wcześniej wiedzę i umiejętność pracy oraz realizuje kolejne etapy procesu 
całożyciowego uczenia się. Wartości, które dorosły nabywa w pracy z dziećmi, to najczęś
ciej: spontaniczność, szczerość, bezpośredniość, sprawiedliwość, konsekwencja, wywiązy
wanie się z zobowiązań, dotrzymywanie danego słowa, prostota, umiejętność dostrzegania 
drobiazgów, konieczność odpoczynku, podnoszenie się po upadku. W odróżnieniu od doro
słego dziecko rozpoczyna drogę całożyciowego uczenia się. Zdobywa przy tym pierwsze 
doświadczenia związane z narzędziami, technologią i odkrywaniem wartości. Dziecko uczy 
się od dorosłego m.in. takich wartości jak: pracowitość, samodzielność, precyzja, odpo
wiedzialność, radość z wykonywanej pracy, motywacja, samodyscyplina, bezpośredniość, 
cierpliwość, posłuszeństwo, uważność w słuchaniu, wdzięczność, zaufanie, współdziałanie, 
pokonywanie trudności, umiejętność przyjmowania porażek, zaufanie, wiara we własne 
możliwości, aktywność, kreatywność, wyrozumiałość, komunikatywność, współdziałanie, 
solidarność, pomoc, akceptacja. Kategorie te zostały określone przez autorów publikacji 
na podstawie przeprowadzonego wywiadu z grupą nauczycielek przedszkola z wieloletnim 
stażem pracy pedagogicznej.

Wychowanie do wartości jako praca

Podsumowanie

Wcześniejsze rozważania dotyczące pracy wychowawczej przy odkrywaniu świata warto
ści skłaniają do przyjęcia dwukierunkowego modelu edukacyjnego. Sformułowaniu „Praca 
(dorosłego -  przyp. A. B. i M. M.) z dzieckiem w odkrywaniu świata wartości” towarzyszy 
równoważne stwierdzenie „Praca (dziecka -  przyp. A. B. i M. M.) z dorosłym w odkrywaniu 
świata wartości”. Praca realizowana przez dorosłego na rzecz dziecka byłaby tutaj warun
kowana sprawnością dorosłego w realizacji funkcji wychowawczych i dydaktycznych oraz 
możliwościami organizacyjnymi i metodyką ewaluacji efektów tej pracy. Praca realizowana

27 M. Miksza, Zrozumieć Montessori, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004, s. 21.
28 E. Ogrodzka-Mazur, Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium 

porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 
2007, s. 27.
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przez dziecko byłaby jego indywidualnym wysiłkiem związanym ze rozumieniem dorosłego 
i otaczającej rzeczywistości.

Inna perspektywa badawcza ujmuje pracę jako wartość. Takie znaczenie pracy polega 
na traktowaniu samej pracy jako wartości. Praca jest działaniem właściwym jedynie człowie
kowi, ponieważ jedynie człowiek jest świadomy tej formy swojej aktywności. Osobowy cha
rakter ludzkiej pracy zawarty jest nie tyle w rodzaju wykonywanej czynności, ile w samym 
fakcie, że jej wykonawcą jest człowiek. Praca wykonywana przez zwierzęta i urządzenia 
mechaniczne jest traktowana jako praca jedynie na zasadzie analogii29.

Kolejną perspektywą badawczą pracy towarzyszącej odkrywaniu świata wartości jest 
koncentracja na procesie odkrywania. Odkrywanie jest rodzajem aktywności pedagogicz
nej, która wydobywa istotne treść z niebytu. Niebyt jest zanurzony w niewiedzy, braku 
doświadczenia lub nieobecności kompetencji. Nauczanie jest w znaczącej swojej części 
odkrywaniem nieznanego. Musi przy tym spełniać szereg kryteriów prawdziwościowych, 
metodologicznych i metodycznych, wynikających z dorobku nauk pedagogicznych, nauk 
społecznych i nauk o człowieku w szczególności. Interesującą formą odkrywania warto
ści są innowacje pedagogiczne, w których nauczyciel, wykorzystując swoją kreatywność 
i zdolności twórcze, podejmuje nowatorskie działania przyczyniające się do powstania 
nowych jakości.

Ostatnia perspektywa badawcza pracy towarzyszącej odkrywaniu świata wartości jest 
związana z budowaniem odniesień do transcendentaliów (dobro, prawda, piękno oraz 
miłość). Zbiór wyznawanych wartości tworzy hierarchiczny system wartości. System ten 
jest integralną częścią tożsamości osoby i wpływa u człowieka na spostrzeganie i rozumie
nie świata. Decyduje o rodzaju podejmowanych decyzji i działań w życiu jednostki i całych 
społeczności. Praca w wychowaniu przez wartości i do wartości jest twórczym aktem two
rzenia, bo -  jak pisze Karol Wojtyła: „Sprawczość ludzka zdaje się być jakąś twórczością. 
Jest to ta twórczość, dla której pierwszym tworzywem jest sam człowiek. Człowiek przez 
działanie kształtuje przede wszystkim samego siebie” 30.

Czy zatem odkrywanie i kształtowanie wartości jest pracą? Odpowiedź jest pozytywna. 
Odkrywaniu i kształtowaniu wartości towarzyszy intencjonalność i spojrzenie do wewnątrz 
dorosłego i dziecka. Jest to więc praca odnosząca się do kształtowania wartości i tego 
wszystkiego, co niesie ze sobą doświadczenie ludzkości, z drugiej zaś strony jest to troska, 
żeby wartości znalazły stałe miejsce w przestrzeni wrażliwości etycznej i estetycznej wycho
wawcy i wychowanka.

s. Mariola Bach CSFN, Maciej Maciejewski

Bibliografia

Adamski F., Pedagogika chrześcijańska pedagogiką personalistyczną, „Pedagogia Chri
stiana” 2013, nr 1/31, s. 107-119.

Bach A., Piękno jako obszar towarzyszenia wychowawczego [w]: Służyć (z) miłością, 
red. R. Ceglarek, Z. Marek, N. Pikuła, A. Walulik, Wydawnictwo Regina POLONIAE, 
Częstochowa 2019, s. 403-414.

29 K. Święs, Jana Pawła II  spojrzenie na pracę, „Verbum Vitae” 2014, nr 25, s. 203-226.
30 K. Wojtyła, Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969, s. 17-20, s. 73.



Wychowanie do wartości jako praca 137

Bańka A., Psychologia pracy [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3. Jednostka 
w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psycho
logiczne, Gdańsk 2000.

Boużyk B., Miłość jako wartość: aktualność klasycznej teorii cnót, „Podstawy Edukacji” 
2013, nr 6, s. 187-207.

Chałas K., Aksjologiczne wymiary pracy ludzkiej -  zarys zagadnienia [w:] Praca człowieka 
jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów-Warszawa 2007,
s. 72-80.

Chałas K., Edukacja aksjologiczna i wychowanie ku wartościom podstawą budowania 
szkoły jako wspólnoty życia, pracy i służby, „Prima Educatione” 2018, Vol. 2, s. 11-22.

Encyklopedia psychologii, red. Szewczuk W., Wyd. Edukacja, Innowacja. Wyższa Szkoła 
Społeczno-Ekonomiczna, Warszawa 1998.

Furmanek W., Praca jako wartość w pedagogice współczesnej [w:] Praca człowieka jako 
kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 
Rzeszów-Warszawa 2007, s. 27-49.

Jakubiak K., Od idei poznania dziecka do pedeutologii jako nauki o dziecku, „Problemy 
Wczesnej Edukacji” 2015, nr 11/2(29), s. 15-22.

Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w siedzibie UNESCO (2.06.1980), 
[w:] Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, III/1, Pallotinum, Poznań-Warszawa 1985.

Jan Paweł II, Laborem exercens [w:] Jan Paweł II, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II,
t. 1, Wyd. św. Stanisława B M., Kraków 1996, s. 103-150.

Jan Paweł II, O rodzinie. Tematyczny wybór tekstów papieża Jana Pawła II, Wydawnictwo 
M, Kraków 2011.

Karczewska J., Wychowanie do pracy według Stefana Kunowskiego, „Studia pedagogiczne. 
Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne” 2003, nr 14, s. 309-323.

Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Prakseologia, część I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
i Wydawnictwo PAN, Wrocław 1999.

Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Prakseologia, część II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
i Wydawnictwo PAN, Wrocław 2003.

Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.
Lorenc L., Wychowanie człowieka w ujęciu pedagogiki personalistycznej, „Zeszyty Naukowe 

Wyższej Szkoły Humanistycznej Pedagogika” 2015, nr 10, s. 13-22.
Łakomski M., Aksjologiczny wymiar integralnego wychowania i profilaktyki w szkole, 

„Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” 2015, Vol. 3, nr 2(6), s. 41-49.
Miksza M., Zrozumieć Montessori, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 

Warszawa 2008.
Ogrodzka-Mazur E., Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Stu

dium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2007.

Oleksa I., Szabała-Walczak A., Wychowanie do wartości pracy ogniwem współczesnej 
szkoły, „Scientific Bulletin of Chełm -  Selection of Pedagogy” 2010, nr 1, s. 39-48.



138 s. Mariola Bach CSFN, Maciej Maciejewski

Sobczak A., Epistemologia wartości Maxa Schelera jako podstawa myślenia pedagogicznego, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2017, Vol. XXX, 3, Lublin, s. 17-26. 

Stradowski M. A., Wychowanie do wartości, „Fides et Ratio” 2014, nr 1(17), s. 26-34. 
Święs K., Jana Pawła II spojrzenie na pracę, „Verbum Vitae” 2014, nr 25, s. 203-226. 
Wojtyła K., Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969, s. 17-20. 
Wójcik A., Pedagogika Montessori -  ciągle aktualne wyzwanie dla współczesnej pedago

giki, „Edukacja-Technika-Informatyka” 2018, nr 1/23, s. 264-270.
Żuchelkowska K., Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną, Wydawnictwo 

UKW, Bydgoszcz 2012.

SUMMARY

s. Mariola Bach CSFN, Maciej Maciejewski

Education to the value of work

The aim of this study was to show the process of education to values as a category 
of work. This publication presents several views on the category of work associated with 
upbringing to values. Adults and children participating in the lifelong learning process 
accompany each other in discovering and building a world of values. These are actions 
aimed at the full development of the person. Educational activities meet the definition 
criteria for work, in particular pedagogical work. A special situation in which the up
bringing to values is carried out is a pedagogical accompaniment. In an accompanying 
situation, an adult and a child learn and discover values more fully than in a formal 
relationship. Adults working with children learn spontaneity, honesty, justice, consist- 
ency, simplicity, ability to see things, etc. The child learns from the adult how to be 
diligent, independent, precise, responsible, engaged, self-disciplined, patient, obedient, 
attentive, trusting, cooperative, skillful at overcoming difficulties.

Key words: values, education work, support, adult, child.
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