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Streszczenie: Dialog, będąc postacią relacji międzyludzkich, zajmuje szczególne miejsce w życiu 
ludzkim, społecznym, funkcjonowaniu człowieka, różnych zbiorowości ludzkich, wspólnot, 
instytucji. Strukturę dialogu konstytuują takie komponenty, jak: rozmowa, komunikacja 
międzyludzka; wzajemne otwarcie się podmiotów; rozumienie, zrozumienie rozmówcy; zbliże-
nie społeczno-emocjonalne; wzajemne wspomaganie się podmiotów. W tekście wyeksponowano 
znaczenie dialogu w procesie współpracy rodziców i nauczycieli oraz budowania poczucia bez-
pieczeństwa w środowisku życia. Relacjom tych zmiennych (dialog – współpraca, dialog – po-
czucie bezpieczeństwa) nadaje się tutaj charakter układu synergetycznego.

Słowa kluczowe: dialog, dialog edukacyjny, współpraca, poczucie bezpieczeństwa, spotkanie, 
środowisko życia, układ synergetyczny.

Relacje człowieka z innymi ludźmi – jak podkreślają psychologowie – są źródłem 

szczególnej wartości. Tadeusz Tomaszewski stwierdza: „współżycie z innymi ludźmi, 

uczestnictwo w ich życiu i dopuszczanie innych do uczestnictwa w życiu własnym, 

dzielenie się z innymi własnymi przeżyciami i myślami, podejmowanie wspólnych 

z innymi zadań, włączanie wyników własnej działalności do dorobku ogólnego – to 

dla człowieka jedno z najpotężniejszych źródeł wartości”1.
Trzeba też wziąć pod uwagę i to, że relacje społeczne w różnych generacjach 

oraz między generacjami są zarówno środkiem, jak też i efektem procesu socjalizacji 
szeroko rozumianej. Interakcje międzyludzkie sprzyjają uspołecznieniu człowieka, 
rozwinięciu takich cech osobowości, które gwarantują harmonijny rozwój różnych 
wspólnot, społeczeństw, narodów, a także całej ludzkości, nie można natomiast 
opierać istnienia świata na współzawodnictwie, rywalizacji. Prospektywne studia 
Klubu Rzymskiego doprowadziły do następującej konkluzji: „jeśli zależy nam na 
przeżyciu, jesteśmy zobowiązani do rozwijania nieograniczonego, dialogicznego 
i synergetycznego myślenia tak w sferze ekologicznej i ekonomicznej, jak i etycz-
nej”2.

1 T. Tomaszewski, Ślady i wzorce, Warszawa 1984, s. 207.
2 A. King, B. Schneider, Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać? Raport Klubu Rzymskie-

go, Warszawa 1992.
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Wymiary dialogu międzyludzkiego

Termin „dialog” wszedł do języka i praktyki życia ludzkiego w odległej prze-
szłości, prawie od zarania egzystencji człowieka w relacjach z człowiekiem. Może 
on być rozumiany trojako: jako metoda, proces i postawa społeczna3. „Metoda dia-

logu” to sposób komunikacji między ludźmi, drogą rozmowy (także przy użyciu 
innych środków) w celu wzajemnego zrozumienia się, zbliżenia do siebie, a także 
współdziałania. „Proces dialogowy” to droga prowadząca – za pośrednictwem roz-
mowy pozwalającej na rozumienie się partnerów (co do ich myślenia i tego, czym 
żyją) – do zbliżenia ich punktów widzenia i sposobu życia. „Postawa dialogowa” 
polega na stałej gotowości i dążeniu poprzez rozmowę (jak też inne środki) do zro-
zumienia innych ludzi, zbliżenia się do nich i w miarę możności współpracy z nimi; 
słowem jest to swoista cecha ludzkiej osobowości ujawniająca się nie tylko w od-
niesieniu do konkretnego partnera, ale także do każdego napotkanego człowieka.

Szeroki sens temu pojęciu nadaje „Słownik katolickiej nauki społecznej”4. 
Przez dialog rozumie się tutaj rozmowę mającą na celu wzajemną konfrontację 
i zrozumienie poglądów oraz współdziałanie w poszukiwaniu prawdy, w celu obro-
ny wartości ogólnoludzkich oraz współpracy dla sprawiedliwości i pokoju. Odwo-
łując się do Konstytucji „Gaudium et spes”, autor opowiada się za tym, aby dialog 
odnosić głównie do sfery życia społecznego i rozumieć przezeń wzajemne otwarcie 
się na siebie wielu ludzkich zbiorowości, zróżnicowanych pod względem światopo-
glądowym, religijnym, w celu wspólnego poszukiwania prawdy i tworzenia odpo-
wiednich warunków życia. Został położony tutaj akcent na wzajemne zrozumienie 
się uczestniczących podmiotów, ich otwarcie się na siebie oraz założone cele. Ła-
two zauważyć, że dialog przybiera tutaj formę ogólnoludzkiej egzystencji, której 
przyświeca rozległa gama celów.

Występują także inne ujęcia istoty dialogu i jego atrybucji. Joanna Rutkowiak 
rozpoznaje trzy znaczenia dialogu, traktując je jako odrębne kategorie: 1) dialog 
informacyjny, 2) dialog jako wymiana negocjacyjna i 3) dialog jako warunek moż-
liwości rozumienia. Autorka wyraźnie opowiada się za pojmowaniem dialogu jako 
warunku możliwości rozumienia. Chodzi tutaj – jej zdaniem – o „ciągłe konstytu-
owanie i przezwyciężanie sensów, dziejące się przez wymianę myśli, będące aktyw-
nością ustawiczną, ludzkim sposobem bycia; rozumienie nie oznacza tutaj więc 
odtwarzania ustalonych już znaczeń – jak się je zazwyczaj interpretuje w pedago-
gice”5. Dialog ten, inaczej mówiąc, jest ustawiczną formą „ruchu myśli”, ciągłym 
pytaniem, „pytajnością”.

3 Zob.: J. Tarnowski, Na czym polega dialog? „Edukacja i Dialog” 1990, nr 3; tenże, O użytecz-
ności niektórych kategorii personalistycznych dla pedagogiki, „Kultura i Edukacja”, 1993 nr 2.

4 Słownik katolickiej nauki społecznej, [red.] W. Piwowarski, Warszawa 1993, s. 39.
5 J. Rutkowiak, O dialogu edukacyjnym. Rusztowane kategorie, [w:] Pytanie – dialog – wycho-

wanie [red.] J. Rutkowiak, Warszawa 1992, s. 40–41.
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Podmiotami dialogu edukacyjnego – według J. Rutkowiak – w układzie dia-
chronicznym są „autorzy zapisów przeszłości edukacyjnej, twórcy jej realiów 
w dniu dzisiejszym oraz ci, którzy wypowiadają się o perspektywicznych koncep-
cjach, planach edukacyjnych, wizjach”6. W układzie synchronicznym to organiza-
torzy różnych instytucji (także oświatowych), tworzących makroskalę ludzkiego 
bytowania oraz miejsce funkcjonowania jednostek (organizatorów i uczestników). 
Z tego zestawu uczestników dialogu wynika, że nie musi tutaj występować bezpo-
średnia styczność osób w określonym miejscu (tym samym) i czasie (tym samym).

Andrea Folkierska poszukuje sensu dialogu w perspektywie hermeneutycz-
nej. „Rzeczywisty dialog – stwierdza – jest otwarciem się obydwu stron dialogu na 
nowe doświadczenie. Nowe doświadczenie możliwe jest tylko wtedy, kiedy pytamy. 
Pytamy zaś wtedy, kiedy to, o co pytamy, jawi się nam jako problematyczne, nie-
jednoznaczne, pełne wątpliwości; takie na które nie ma ustalonej odpowiedzi”7. 
W dialogu tak pojmowanym kluczową sprawą jest stawianie pytań. Autorka uważa, 
że trudniej jest pytać niż odpowiadać, że nie ma żadnej metody uczenia się stawia-
nia pytań. Aby pytanie – jej zdaniem – było „rzeczywistym pytaniem – musi mieć 
sens. Sens pytania jest kierunkiem wyznaczającym odpowiedź, jeśli odpowiedź ma 
być znacząca, sensowna”8. W dialogu A. Folkierskiej niekoniecznie interlokutorem 
musi być osoba, ale może nim być jakiś tekst. „Wejście w dialog – podkreśla – z tek-
stem oznacza, że przyjmujemy wobec tekstu taką samą postawę, jak w bezpośred-
nim dialogu: tekst jest jakimś «ty», który mówi do mnie. Tak samo jak w bezpo-
średnim dialogu to, co tekst mówi, jest odpowiedzią na jakieś pytanie. Rozumienie 
tekstu polega na tym, że rozumiemy to pytanie. Jednak w dialogu z tekstem, inaczej 
niż w dialogu bezpośrednim, to my sami musimy zrekonstruować pytanie, na które 
tekst jest odpowiedzią”9. Powyższe ujęcie istoty dialogu znacznie wykracza poza 
klasyczne interpretacje, rozszerza jego ramy treściowe.

Wyraźnie zaznaczające się zróżnicowanie stanowisk spowodowane zostało 
chyba w głównej mierze tym, że autorzy podejmujący problem dialogu stoją na 
gruncie różnych orientacji naukowo-metodologicznych, a mianowicie personalizmu 
chrześcijańskiego, socjopedagogiki zorientowanej humanistycznie, hermeneutyki 
oraz pedagogiki tradycyjnej. Ten pluralizm kontekstowy analizy zjawiska, procesu 
dialogu sprzyja ukazaniu jego wielobarwności, złożoności, wielowymiarowości.

Dialog można rozpatrywać w różnych ramach społeczno-przestrzennych (od 
skali mikro do skali globalnej – ogólnoświatowej), czasowych (w czasie teraźniej-
szym, przeszłym i przyszłym), ze względu na charakter uczestników („ja”, inne oso-
by, wytwory – dzieła kultury, przyrody), ich liczebność (jedna osoba, dwie i więcej, 

6 Tamże, s. 27.
7 A. Folkierska, Kształcąca funkcja pytania. Perspektywa hermeneutyczna, [w:] Odmiany myśle-

nia o edukacji, [red.] J. Rutkowiak, Kraków 1995, s. 164.
8 Tamże, s. 164.
9 Tamże, s. 172.
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grupy społeczne, społeczeństwo), charakter relacji (werbalna i niewerbalna, bezpo-
średnia i pośrednia), zakładane i realizowane funkcje (komunikacyjna, socjaliza-
cyjna, integracyjna, poznawcza, wspomagająca...), formę relacji (rozmowa zwykła, 
dyskusja, mediacja, negocjacje, współdziałanie) oraz swoistości organizacyjno-so-
cjotechniczne (metoda, proces, postawa społeczna).

Można rozpatrywać dialog międzyludzki w węższym i szerszym znaczeniu. 
Dialog w węższym znaczeniu to rozmowa dwóch lub więcej osób, które nawzajem 
zadają sobie pytania i udzielają na nie odpowiedzi. Jest to zazwyczaj rozmowa 
ustna (choć może też mieć charakter niewerbalny), przeważnie krótkotrwała, mię-
dzy jej uczestnikami najczęściej ma miejsce bezpośrednia styczność fizyczna (ale 
może także występować więź pośrednia – na odległość). Rozmowa ta ma na celu 
uzyskanie określonych informacji, ich przekazanie lub zweryfikowanie, a także do-
prowadzenie partnerów do wspólnego stanowiska – stwierdzenia, sądu, poglądu 
w określonej kwestii.

Dialog w szerszym znaczeniu jest rozmową bardziej ambitną, rozbudowaną 
pod względem kategorii i liczebności podmiotów w niej uczestniczących, charakte-
ru, różnorodności i wielości styczności między nimi (werbalnych i niewerbalnych, 
bezpośrednich i pośrednich), zawartości treściowej oraz zamierzeń i skutków re-
alnych (celów założonych i rzeczywistych). Uczestnikami takiej rozmowy są nie 
tylko pojedyncze osoby, ale przede wszystkim różnego rodzaju grupy społeczne 
(mniej lub bardziej liczne), wspólnoty, społeczeństwo / społeczeństwa; organizacje 
lokalne i ponadlokalne, międzynarodowe; instytucje o różnym charakterze i zasię-
gu działania – krajowym i międzynarodowym. Uczestnicy takiego dialogu rozma-
wiają ze sobą w ramach bezpośredniej styczności wszystkich lub za pośrednictwem 
wybranych przez siebie przedstawicieli (wydelegowanych osób) lub też drogą po-
średnią – poprzez techniczne środki przekazu.

Uważniejsze przyjrzenie się ujęciom istoty dialogu w węższym i szerszym zna-
czeniu pozwala dostrzec, że jego treść znaczeniową konstytuują takie określenia, 
jak: 1) rozmowa, porozumiewanie się, komunikacja międzyludzka, 2) otwarcie się 
wobec „innego” (osoby, grupy społecznej...), 3) rozumienie, zrozumienie, 4) zbliże-
nie społeczno-emocjonalne, 5) wspomaganie się, wspólne działanie.

Rozmowa jest słownym porozumiewaniem się dwojga lub więcej osób i polega 
na wymianie myśli i uczuć. Każdy z jej uczestników nastawiony jest niemal w rów-
nej mierze na przekazywanie i na odbiór określonych informacji, niekoniecznie 
zwerbalizowanych”10. W dialogu międzyludzkim może ona przybrać postać „roz-
mowy bez końca”, czyli chodzi o to, „by nigdy nie miała ona swego definitywnego 
końca, żeby zawsze istniała możliwość powrotu do niej i otwarcia w niej na nowo 
tego, co wydawało się ostatecznie zamknięte”11.

10 M. Łobocki, Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Warszawa 1985, 
s. 36.

11 A. Folkierska, dz. cyt., s. 167.
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Porozumiewanie się polega na przekazywaniu, przesyłaniu wiadomości z jed-
nego miejsca do drugiego. W układzie tym występuje nadawca, odbiorca, obiekt, 
którego dotyczy wiadomość oraz określona forma przekazu. Często używa się tutaj 
zamiast terminu „wiadomości” wyrażenia „informacje”. Informacja to „właściwość 
wiadomości polegająca na redukowaniu niepewności na temat tego, jakiego desy-
gnatu wiadomość dotyczy i na temat właściwości tego desygnatu”12.

Zbliżonym znaczeniowo do „porozumiewania się” jest pojęcie komunikacja. 
Chodzi tutaj – najogólniej rzecz biorąc – o przekazywanie wiadomości, informacji, 
swoich myśli innej osobie lub utrzymywanie łączności między ludźmi za pośred-
nictwem technicznych środków przekazu. Leon Niebrzydowski przez „komuniko-
wanie się” rozumie interakcję, w której partnerzy mogą wzajemnie się obserwować 
lub porozumiewać, nadając i odbierając wzajemnie sygnały13. „Wszystkie przekazy 
mają pewną cechę wspólną, a jest nią fakt, że zwracają na coś uwagę odbiorcy. To, 
na co przekaz zwraca uwagę, nazywane jest desygnatem wiadomości”14, sygnały 
zaś to odpowiednie formy zachowania w trakcie bezpośredniego kontaktu partne-
rów – mogą one być słowne i niesłowne (natężenie i barwa głosu, mimika, ton oraz 
towarzyszące słowom zachowania ruchowe).

Otwartość, otwieranie się w psychologicznej literaturze zachodniej oznacza 
mówienie innym o sobie, ujawnienie siebie innym ludziom, głównie bliskim, zaufa-
nym, zaprzyjaźnionym. W języku polskim nadaje się temu pojęciu nieco szersze 
znaczenie. Otwartość bywa rozumiana jako cecha człowieka charakteryzującego 
się szczerością, brakiem obłudy, mówiącego szczerze o sprawach dotyczących jego 
osoby oraz wszelkich innych kwestiach, a także skłonnego do przyswajania sobie 
wszelkich nowości, żądnego wiedzy i poznania. Otwartość bywa też rozumiana jako 
rodzaj stosunku jednostki do innych ludzi. „W tym znaczeniu człowiek otwarty – 
zdaniem L. Niebrzydowskiego – to ten, któremu nie są obojętne potrzeby innych, 
żywo się nimi interesujący, gotowy do zmian w działaniu na ich rzecz, życzliwy”15. 
Wszystkie te znamiona otwartości człowieka korespondują z intencjami każdego 
dialogu międzyludzkiego.

Kolejny fundamentalny komponent dialogu to rozumienie, zrozumienie. Do-
brze kogoś zrozumieć to znaczy wiedzieć, „co ma na myśli”, trafnie domyślać się 
tego „co chciał przekazać”16. A. Folkierska, opierając się na Hansu-Georgu Gada-
merze, pisze o trzech znaczeniach rozumienia rozmówcy. W pierwszym wypadku 
rozumieć innego oznacza znać go, móc przewidzieć jego zachowania, a tym samym 

12 A. Janowski, Psychologia społeczna a zagadnienia wychowania, Wrocław 1980, s. 40.
13 L. Niebrzydowski, E. Płaszczyński, Przyjaźń i otwartość w stosunkach międzyludzkich, War-

szawa 1989, s. 49.
14 Tamże, s. 48.
15 Tamże, s. 67.
16 J. Mellibruda, Ja – ty – my. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, 

Warszawa 1986, s. 221.
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móc tę wiedzę wykorzystać do własnych celów17. W drugim „rozumienie innego 
oznacza rozumienie go jako osoby, ale zarazem w owym rozumieniu odnosimy 
innego do siebie, wciągamy go w obszar naszej refleksji [...] Nie pozwalamy wypo-
wiedzieć drugiemu jego własnego żądania, gdyż uważamy, że znamy jego żądanie 
lepiej, niż on sam je zna”18. Trzecie znaczenie rozumienia wiąże się z wzajemną 
otwartością na to, co inny chce powiedzieć, oznacza wzajemne słuchanie siebie. 
„Rozumienie «ty», w tym ujęciu, nie jest więc ani «przejrzeniem» go, ani – niemoż-
liwym w istocie – wczuciem się w jego psychikę, ale słuchaniem tego, co «ty» do 
mnie mówi”19; jest to najpełniejsza postać rozumienia drugiego człowieka.

Joanna Rutkowiak bardziej obrazowo określa rozumienie człowieka. Powiada, 
że rozumieć to „postawić siebie na miejscu kogoś innego, przeżyć w wyobraźni to, 
co ten ktoś przeżywa w rzeczywistości, odgadując w ten sposób, co znaczą obser-
wowane od zewnątrz zachowania się owego drugiego człowieka”20.

Zbliżenie społeczno-emocjonalne w zasadzie sprowadza się do utrzymywania 
między partnerami szerokich więzi (stosunków) społecznych wzbogaconych czyn-
nikiem empatii. Nieco inną treść nadają „stosunkowi społecznemu” socjologowie 
i psychologowie. Florian Znaniecki stwierdza, że każdy stosunek społeczny „jest 
unormowanym wzajemnym oddziaływaniem pewnych jednostek czy grup względ-
nie jednostki i grupy. Normy regulujące to oddziaływanie są wyraźnie lub domyślnie 
uznane przez obie strony, których wspólną intencją jest ich realizacja”21. Jan Szcze-
pański nieco modyfikuje powyższe określenie stosunku społecznego. Jego zdaniem 
„jest to system unormowanych wzajemnych oddziaływań między partnerami, na 
gruncie określonej platformy”22. W stosunku społecznym autor wyodrębnia nastę-
pujące elementy: dwóch partnerów (jednostki lub grupy), jakiś łącznik (platforma) 
oraz układ unormowanych czynności, które partnerzy powinni wobec siebie wy-
konywać. Łącznikiem, platformą może być wspólna sytuacja, interes, zbieżna po-
stawa, poglądy, uznawane wartości, przynależność do określonej społeczności etc.

Jeśli chodzi o wspomaganie się wzajemne, to należy mieć na uwadze – zdaniem 
psychologów – działania, zachowania pomocne, czyli realnie czynione wysiłki dla 
dobra drugiej osoby, przekazywanie jej różnymi drogami jakichkolwiek własnych 
zasobów – m.in. informacji, dóbr materialnych, pieniędzy, różnych usług, miłości 
i innych pozytywnych uczuć, swojego statusu społecznego23. Pedagodzy jeszcze do-

17 A. Folkierska, dz. cyt., s. 162.
18 Tamże, s. 163.
19 Tamże, s. 164.
20 J. Rutkowiak, Dialog pedagogiczny jako warunek możliwości rozumienia, „Ruch Pedagogicz-

ny” 1989, nr 5–6, s. 43–44.
21 F. Znaniecki, Socjologia wychowania. Urabianie osoby wychowanka, t. II, Warszawa 1973, 

s. 134.
22 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 190.
23 Zob.: K. Otrębska-Popiołek, Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyj-

mowania i udzielania pomocy, Katowice 1991, s. 10–11.
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dają, że jest to działanie na rzecz drugiego człowieka, znajdującego się w sytuacjach 
trudnych, do których m. in. zaliczyć można sytuacje konfliktowe, stany niedosta-
tecznej wydolności fizycznej i psychicznej, zagrożenia różnego rodzaju, stany stre-
sowe i deprywacji. Helena Radlińska wspomaganie odnosi do sił ludzkich i uważa, 
że dokonuje się ono przez „usuwanie przeszkód hamujących ich rozwój, przez do-
starczanie podniet rozwoju, udostępnianie dorobku i uczenia sprawności”24.

Dialog edukacyjny w procesie współpracy rodziców i nauczycieli

Współpraca rodziców i nauczycieli jest procesem o ważkich walorach społecz-
no-edukacyjnych. Przyczynia się bez wątpienia do pogłębienia i rozszerzenia ich 
wiedzy oraz umiejętności społeczno-pedagogicznych. Chodzi tutaj zarówno o wie-
dzę ogólną z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii oraz innych dyscyplin, 
dotyczącą procesu rozwoju dzieci i młodzieży, procesu edukacji i opieki oraz jego 
uwarunkowań, jak też wiedzę konkretną, czyli o uczniach danej szkoły, ich rodzi-
nach, realizacji przezeń funkcji opiekuńczo-wychowawczej, a także funkcjonowa-
niu szkoły.

Ważnym także zjawiskiem – na które zwraca uwagę Mieczysław Łobocki – jest 
osłabianie się, w wyniku tych relacji, u nauczycieli, a nieraz i u rodziców nastawień 
dogmatycznych (poczucia nieomylności, jednej racji) i kształtowanie się refleksji 
krytycznej, myślenia twórczego. Zbliżenie do siebie nauczycieli i rodziców, wspólne 
działanie sprzyja też wypracowaniu i przyswojeniu nowych umiejętności socjope-
dagogicznych25. W sumie walory poznawczo-kształcące współpracy lokalizujące się 
w rodzicach i nauczycielach wyraźnie korzystnie rzutują na poziom, skuteczność 
działalności opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej szkoły i rodziny26.

Współpraca rodziców i nauczycieli odgrywa też szczególną rolę w tworzeniu 
właściwej atmosfery wychowawczej w szkole i w domu przez to, że korzystnie rzutu-
je na czynniki atmosferotwórcze, tj. stosunki interpersonalne (rodzice – nauczycie-
le, rodzice – dzieci, nauczyciele – uczniowie, uczniowie – uczniowie, rodzice – ro-
dzice, nauczyciele – nauczyciele etc.); osiągnięcia uczniów w nauce i zachowaniu; 
stan emocjonalny rodziców i nauczycieli związany z realizacją swoich powinności 
pedagogicznych, uwzględnianie w procesie edukacyjnym wartości humanistycz-
nych. Właściwa atmosfera wychowawcza w szkole i w domu rodzinnym dziecka 

24 H. Radlińska, Pedagogika społeczna, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961, s. 369.
25 M. Łobocki, dz. cyt., s. 22–23.
26 Zob.: R. Pachociński, Oświata XXI wieku – kierunki przeobrażeń, Warszawa 1999; S. Kawu-

la, Studia z pedagogiki społecznej, Olsztyn 1996; W. Segiet, Rodzice – nauczyciele. Wzajemne stosunki 
i reprezentacje, Poznań 1999.
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jest podstawowym gwarantem powodzenia w pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wy-
chowawczej, poprawnego rozwoju biofizycznego i psychospołecznego dziecka27.

Zakorzenianie w świadomości uczniów idei współpracy międzyludzkiej i roz-
wijanie ich umiejętności w tym zakresie ma szczególne znaczenie z dydaktyczno-
-wychowawczego punktu widzenia. Uczniowie – konstatuje Ryszard Pachociński 
– uzyskują więcej wiedzy i zdobywają więcej umiejętności w trakcie relacji opartych 
na współpracy, niż na współzawodnictwie i pracy indywidualnej. „Uczniowie któ-
rzy mają bogate doświadczenia współpracy ze sobą są bardziej zdolni do spojrze-
nia na wiele spraw z perspektywy innych ludzi; są bardziej pozytywnie nastawieni 
w przypadku brania udziału w konwersacjach; mają bardziej rozwinięte umiejęt-
ności interakcji i mają bardziej pozytywne oczekiwania co do pracy z innymi niż 
uczniowie pracujący na zasadach indywidualnych”28.

Badania ujawniają jeszcze inny walor współpracy rodziców i nauczycieli 
w aspekcie edukacyjnym. Występuje – w świetle tych badań – zależność dodatnia 
pomiędzy poziomem współpracy a osiągnięciami szkolnymi uczniów. Wyższy po-
ziom współpracy rodziców i nauczycieli jest jednym z istotnych czynników gene-
rujących wyższe rezultaty pracy dydaktycznej uczniów, stymulujących aktywność 
pozalekcyjną uczniów i ich zaangażowanie w życie swojej klasy, a także całej spo-
łeczności uczniowskiej, wyraźnie przyczyniających się do większego uspołecznie-
nia uczniów, osłabiających trend narastania trudności wychowawczych w szkole 
oraz w domu, a także ułatwiających działania nakierowane na przezwyciężanie, 
rozwiązywanie problemów wychowawczych w klasie. Badania Stanisława Kawu-
li wskazują na istnienie współzależności między powiązaniami rodziny ze szkołą 
a osiągnięciami dydaktycznymi uczniów, oraz poziomem powiązań opiekuńczo-
-wychowawczych rodziny i szkoły a aspiracjami szkolno-zawodowymi uczniów29.

W procesie współpracy, uwzględniając wymogi natury organizacyjnej złożo-
nego i wielopodmiotowego działania, można wyodrębnić następujące „kroki” po-
stępowania: etap inicjowania współpracy: wyłonienie się grupy inicjatywnej, okre-
ślenie celów i zadań realizacyjnych, sformułowanie zasad wspólnego działania, 
upowszechnianie zamysłu i zjednanie doń współrealizatorów; etap planowania: dia-
gnoza potrzeb w dziedzinie wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą, potrzeb 
rodziny i szkoły – w tej dziedzinie, diagnoza sił społecznych czyli możliwości reali-
zacyjnych, opracowanie planu działania, dokonanie podziału zadań;  etap realizacji 

zadań przez poszczególne zespoły wykonawcze rodziców i nauczycieli;  etap anali-

zy rezultatów działania zespolonego i ich uwarunkowań; etap ewentualnej korekcji 
w działaniu: wprowadzenie niezbędnych zmian usprawniających.

Skorelowanie komponentów dialogu z etapami współpracy pozwala unaocznić 
szczególne walory dialogu w procesie współpracy rodziców i nauczycieli (rys. 1).

27 Zob.: M. Łobocki, dz. cyt., s. 25–26.
28 R. Pachociński, dz. cyt., s. 14.
29 S. Kawula, Studia z pedagogiki…, dz. cyt., s. 353.
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Rys. 1. Synergiczny układ dialogu i współpracy rodziców i nauczycieli

Rysunek ukazuje fundamentalne swoistości dialogu i jego niezwykłe znaczenie 
w procesie współpracy międzyludzkiej. Widać wyraźnie, że rozmowa rozumiana 
jako przede wszystkim forma bezpośredniej wymiany informacji (nadawanie – od-
bieranie) między osobami (co najmniej dwiema) stanowi nieodłączny składnik 
każdego wymiaru dialogu (informacyjno-poznawczego, społeczno-emocjonalnego 
i działaniowego), a dokładniej rzecz biorąc – niezbędny warunek i zarazem środek 
do uzyskania, wykreowania określonych znamion – rezultatów dialogu w postaci 
rozszerzenia i pogłębienia przez jego uczestników wiedzy – informacji, otworzenia 
się „do wewnątrz” i „na zewnątrz” (dośrodkowego i odśrodkowego), wzajemnego 
zrozumienia (rozumienia) siebie, zbliżenia społeczno-emocjonalnego osób oraz 
pomocniczości wobec siebie. Poprzez rozmowę i dzięki niej wzbogacamy zasób 
swoich wiadomości oraz czynimy je bardziej wiarygodnymi, bardziej poznajemy 
i trafniej odczytujemy naszego interlokutora, stajemy się bardziej szczerzy i otwar-
ci wobec siebie oraz żądni nowości i głębszego poznania otaczającej nas rzeczy-
wistości (społecznej, kulturowej, przyrodniczej) – bliższej i dalszej, zbliżamy się 
do siebie pod względem społecznym (zagęszcza się sieć naszych styczności i kon-
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taktów, znajdujemy wspólną platformę poznawczą aksjologiczną) emocjonalnym 
(współodczuwamy i współprzeżywamy), podejmujemy wobec siebie działania 
o charakterze pomocniczo-wspierającym. We wszystkich tych wymiarach – rezulta-
tach szeroko rozumianego dialogu ludzkiego bezpośrednia werbalna i niewerbalna 
komunikacja (ruch informacji) stanowi ich organiczny składnik, podłoże i zarazem 
środek skuteczności.

Rysunek uwypukla też znaczenie dialogu we współpracy rodziców i nauczy-
cieli, z udziałem uczniów. Jego poszczególne wymiary stają się szczególnymi wa-
runkami poprawności prakseologicznej i skuteczności organizacyjno-edukacyjnej 
poszczególnych etapów procesu współpracy. W fazie inicjowania współpracy nie 
może się obejść bez sprawnego przepływu informacji między animatorami tego 
przedsięwzięcia, dotyczących: zapotrzebowania na tego rodzaju działalność, zesta-
wu celów i zadań, podstawowych zasad wspólnego działania. Nie może dojść do 
konsensusu w tych kwestiach bez zachowania pełnej otwartości (szczerego mówie-
nia o problemach edukacji, funkcjonowania opiekuńczo-wychowawczego szkoły 
i rodziny oraz innych instytucji i placówek środowiskowych, własnych poczyna-
niach i problemach w tym zakresie etc.), wzajemnego zrozumienia (trafnego od-
czytywania myśli, zamierzeń, postępowania współuczestników grupy inicjatywnej), 
utrzymywania licznych bezpośrednich kontaktów, wzajemnego oddziaływania na 
siebie i zachowania bliskości emocjonalnej. Nie można w tej fazie obejść się też bez 
pewnych obustronnych działań pomocniczych w postaci np. doradzania, instru-
owania, pośredniczenia, poręczenia, usuwania przeszkód i utrudnień.

Nie sposób też poprawnie zaplanować wspólnego działania bez ciągłego po-
rozumiewania się między jego uczestnikami, ich otwartości wobec siebie, wzajem-
nego zrozumienia, bliskości społeczno-emocjonalnej, a także prezentowania wo-
bec siebie postawy pomocniczości (ukierunkowania na przekazywanie własnych 
zasobów w celu wzmocnienia sił społecznych partnerów i polepszenia warunków 
ich życia). Powyższa konstatacja w pełni odnosi się do pozostałych faz procesu 
współpracy edukacyjnej rodziców i nauczycieli, tj. fazy realizacji zadań edukacyj-
nych (także tworzenia odpowiednich warunków w szkole, rodzinie i środowisku 
lokalnym w tym zakresie), etapu analizy rezultatów współpracy i ich uwarunkowań 
oraz korekcji tej zespolonej działalności.

Znaczenie dialogu edukacyjnego ujawnia się też w wypracowanej przez peda-
gogikę społeczną socjotechnice kształtowania (przekształcania) środowiska wycho-
wawczego30. Dialog wkomponowany w proces organizowania środowiska wycho-
wawczego można chyba nazwać „środowiskowo-edukacyjnym”.

Proces kształtowania (przetwarzania) środowiska wychowawczego polega – 
jak twierdzą niektórzy pedagodzy społeczni - na usubiektywnieniu elementów śro-
dowiska obiektywnego oraz na kreowaniu jego nowych elementów i ich nowym 

30 Zob.: M. Winiarski, Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, 
Warszawa 2000, s. 32–40.
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ustrukturalizowaniu, bardziej funkcjonalnym w zakresie zaspokajania potrzeb ludz-
kich i internalizacji wartości humanistycznych. W procesie tym można wyodrębnić 
następujące etapy (kroki) realizacyjne:

1) opracowanie modelu – wzorca środowiska wychowawczego (założeń aksjo-
logiczno-organizacyjnych), 2) diagnoza kompleksową (przedmiotem jej potrzeby 
i siły społeczne realnego środowiska), 3) planowanie operacyjne, 4) działanie reali-
zacyjne (edukacyjne), 5) ocena i działanie korekcyjne.

We wszystkich tych etapach kreowania szkolnego i rodzinnego środowiska 
wychowawczego uwzględnia się zasadę dialogowości, czyli komunikacja między-
osobowa przybiera postać relacji dialogowej, charakteryzującej się: a) współrzęd-
nością (stosunkiem symetrycznym) uczestniczących w niej podmiotów osobowych, 
b) wzajemną tolerancyjnością (poszanowanie odmienności w myśleniu i postępo-
waniu) podmiotów, c) otwartością wobec siebie, szczerością, d) wzajemnym rozu-
mieniem się podmiotów relacji poprzez wysiłek empatyczny, e) zbliżeniem spo-
łeczno-emocjonalnym do siebie uczestników relacji (nawet przybierającym nieraz 
postać przyjaźni), f) poszukiwaniem przez partnerów i dochodzeniem do wspól-
nego stanowiska (konsensusu), g) podejmowaniem i rozwijaniem na tym podłożu 
wielostronnej współpracy.

W wyniku nadania procesowi kreowania szkolnego i rodzinnego środowiska 
wychowawczego charakteru dialogu społeczno-pedagogicznego, proces ten staje się 
bardziej humanistyczny i skuteczny, jest na miarę potrzeb społeczności rodziców 
i nauczycieli oraz ich możliwości realizacyjnych. Uczestnikami dialogu środowisko-
wego, a zarazem procesu kształtowania środowiska wychowawczego, są nie tylko 
dorośli (wychowawcy profesjonalni i nieprofesjonalni), ale także wychowankowie 
(dzieci i młodzież). Środowisko wychowawcze kreowane w ten sposób stwarza wy-
chowankowi optymalne możliwości w zakresie formowania swojego systemu warto-
ści i kierowania się nim w trakcie własnej podmiotowej aktywności.

Zmierzając do całościowego ujęcia podstawowych czynników, warunków roz-
woju dialogu – rozmowy nauczycieli i rodziców, należałoby uwzględnić cztery gru-
py czynników. Są to: a) przygotowanie się do rozmowy, b) cechy osobowe i  zacho-
wanie rozmówców, c) socjotechnika prowadzenia samej rozmowy, d) zapewnienie 
odpowiedniego kontekstu społeczno-przestrzennego dla przebiegu rozmowy.
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Dialog różnych generacji a poczucie bezpieczeństwa 

w środowisku życia

Mam tutaj na uwadze dialog środowiskowy, który może być rozumiany dwo-
jako:

a) jako swoisty sposób życia i funkcjonowania grupy społecznej (np. rodziny, 
grupy sąsiedzkiej, wspólnoty wyznaniowej), konkretnej placówki i instytu-
cji środowiskowej, całej społeczności lokalnej, charakteryzujący się wyso-
kim poziomem kultury stosunków interpersonalnych (ludzie komunikują 
się ze sobą, otwierają się wzajemnie, starają się siebie zrozumieć, tolerują 
inność, zbliżają się emocjonalnie do siebie – darzą siebie miłością chrześci-
jańską, poszukują wspólnych rozwiązań problemów lokalnych i wspólnie 
je realizują mając na względzie swoje i społeczne dobro, podejmują współ-
pracę w różnych sferach życia ludzkiego; wysoko cenią kontakty, więzi spo-
łeczne i komunikację międzyludzką uważając je za najbardziej godny ludz-
ki sposób bycia, styl życia gwarantujący ustawiczny rozwój indywidualny 
i zbiorowy w skali lokalnej i szerszej);

b) jako metoda (strategia) o wyraźnym obliczu „ludzkim” (preferująca war-
tości humanistyczne, chrześcijańskie i uwzględniająca specyfikę natury 
ludzkiej), kreowania środowiska wychowawczego w ramach danej gru-
py społecznej (np. rodziny), placówki, instytucji edukacyjnej (np. szkoły 
środowiskowej, ośrodków kultury) i w ramach terytorialnych (np. osiedla 
mieszkaniowego, wsi, małego i średniego miasta), lub rozwiązywania jakie-
goś problemu edukacyjnego w mikrośrodowisku (np. problemu opóźnienia 
uczniów w nauce szkolnej) lub w skali lokalnej (np. problemu niszczenia 
przez młodzież mienia zbiorowego).

W pierwszym wypadku mamy do czynienia ze środowiskowym dialogiem 
społecznym (szersze znaczenie), w drugim zaś – środowiskowym pedagogicznym 
(węższe znaczenie); ten typ dialogu jest przedmiotem szczególnego zainteresowa-
nia pedagogiki społecznej.

Dialog środowiskowy pozostaje w istotnym związku z poczuciem bezpieczeń-
stwa człowieka w środowisku jego życia. Na zjawisko bezpieczeństwa (poczucia 
bezpieczeństwa) należy spojrzeć przez pryzmat potrzeby bezpieczeństwa i jej 
zaspokajania. Takie podejście do kwestii bezpieczeństwa pozwala ująć je w sposób 
bardziej pogłębiony i bardziej „ludzki”, gdyż odwołuje się ono do fundamentalnych 
i gatunkowych cech mechanizmów funkcjonowania człowieka.

W psychologii, pedagogice i socjologii nadaje się szczególną rangę potrzebie 
bezpieczeństwa, gdyż należy ona do grupy potrzeb pierwotnych, podstawowych, 
zaspokojenie których warunkuje przede wszystkim zachowanie życia, a także zdro-
wia i rozwój jednostki. Spotykamy różne spojrzenia na istotę tej potrzeby ludzkiej. 
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Jej cechy trafnie eksponuje Zdzisław Dąbrowski31. Potrzeba bezpieczeństwa – we-
dług Dąbrowskiego to „właściwość człowieka (wrodzona lub nabyta) polegająca na 
tym, że normalność jego psychofizycznego funkcjonowania zależy od nieistnienia 
dotyczących go sytuacji zagrożenia, a także innych sytuacji trudnych niosących 
zagrożenie jego dóbr”32. Inaczej mówiąc, to właściwość człowieka sprowadzająca 
się do unikania sytuacji zagrażających jemu i jego dobrom w kontekście jego relacji 
z otoczeniem. Są to sytuacje dwojakiego rodzaju: a) sytuacje zagrożeń, czyli wią-
żące się z brakiem możliwości zaspokojenia potrzeb ludzkich i b) sytuacje trudne, 
wiążące się z niemożliwością normalnego funkcjonowania psychofizycznego.

Do czynników zagrażających bezpieczeństwu człowieka Z. Dąbrowski zali-
cza: brak stabilności i możliwości przewidzenia sytuacji, nienormalność sytuacji 
życiowej; brak uznania, akceptacji i życzliwości; antycypowanie braku pomocy, 
oparcia i solidarności; niedoznawanie przyjaźni, brak kolegów i przynależności 
do podmiotów znaczących; świadomość ograniczoności własnych możliwości 
w zakresie ochrony swych dóbr; poczucie złej perspektywy i istnienia zagrożeń; 
brak powodzenia w życiu i działalności; brak sprawiedliwości, ładu i porządku; 
choroba, stany traumatyczne; nagłe zerwanie więzi z osobami bliskimi; poczucie 
utraty podstaw egzystencji; ostra rywalizacja o utrzymanie godziwego statusu spo-
łecznego; przemoc, agresja i gwałt ze strony ludzi; ujemne, katastroficzne zjawiska 
przyrodnicze33.

Istotne znaczenie z punktu widzenia kreowania i poszerzania zakresu bezpie-
czeństwa w środowisku ma działalność edukacyjna, sprowadzająca się w głównej 
mierze do: rozszerzania, wzbogacania zasobu wiedzy z różnych dziedzin nauki, 
techniki, kultury i sztuki, a także samowiedzy – o samym sobie, swoim środowisku 
lokalnym i regionalnym; kształtowania umiejętności instrumentalnych związanych 
z praktycznym działaniem w różnych sferach życia ludzkiego; rozwijania predys-
pozycji osobowościowych jak: zainteresowania, zdolności, postawy prospołeczne; 
zakorzeniania i rozwijania motywacji i postawy ukierunkowanej na uprawianie edu-
kacji permanentnej (głębsze poznawanie rzeczywistości, zachodzących procesów 
w różnych dziedzinach, ustawiczne doskonalenie się); przybliżania i internalizacji 
wartości uniwersalnych, chrześcijańskich, narodowych, regionalnych i lokalnych.

Opieka ludzka w środowisku lokalnym może przybierać trojaką postać:
a) opieki międzyludzkiej, czyli działalności, aktywności opiekuna (jednostki, 

grupy opiekunów profesjonalnych i nieprofesjonalnych) ukierunkowanej na 
zaspokajanie potrzeb ponadpodmiotowych podopiecznych (potrzeb, któ-
rych oni nie są w stanie samodzielnie zaspokajać i regulować), dokonującej 

31 Zob.: Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, cz. 1, Olsztyn 2000, s. 75 i n.
32 Z. Dąbrowski, Potrzeba bezpieczeństwa a opieka, [w:] Bezpieczeństwo dziecka w okresie trans-

formacji ustrojowej, [red.] H. Górecka, Olsztyn 1997, s. 17.
33 Tamże, s. 17 – 18.
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się w ramach stosunku opiekuńczego i przybierającej charakter ciągły, bez-
interesowny i oparty na odpowiedzialności opiekuna za podopiecznych34. 

b) opieki ludzi nad własnymi wytworami, czyli elementami kultury material-
nej i duchowej (o walorach uniwersalnych, lokalnych i regionalnych);

c) opieki człowieka (jednostek, grup społecznych, całej społeczności lokalnej) 
nad elementami przyrody, czyli środowiskiem przyrodniczym życia i funk-
cjonowania wspólnoty lokalnej.

Działalność pomocowa polega w zasadzie na zasilaniu jednostki i jej rodziny, 
znajdującej się w sytuacji trudnej, problemowej, mając na względzie przezwycię-
żenie tych trudności lub też zapobieżenie im. Rzecz sprowadza się przeważnie do 
przekazywania własnych zasobów w postaci: informacji, środków materialnych i fi-
nansowych, różnych usług, doradztwa i wstawiennictwa, uczuć, więzi społecznej, 
statusu społecznego.

Zbliżony charakter do działalności pomocowej ma wsparcie społeczne o szcze-
gólnych walorach humanitarnych. Polega ono na wzmacnianiu jednostki lub grupy 
społecznej (np. rodziny) w sytuacjach trudnych, stresowych, przełomowych, a któ-
rych bez wsparcia innych nie jest w stanie przezwyciężyć35. Wyróżnia się nastę-
pujące rodzaje wsparcia społecznego: informacyjne, instrumentalne (świadczenie 
usług, dostarczanie środków, załatwianie spraw), emocjonalne (okazywanie uczuć, 
podtrzymywanie na duchu), wartościujące (dowartościowywanie, uwypuklanie wa-
lorów osobowościowych) i duchowe (psychiczno-rozwojowe)36.

Liczne analizy i badania empiryczne socjopedagogiczne i psychologiczne 
dostarczają wielu argumentów przemawiających za tym, aby uznać za niezbędne 
warunki optymalizacji działalności edukacyjnej, opiekuńczej, pomocowej i wspie-
rającej w środowisku lokalnym takie czynniki, jak:

1. Wysoka wrażliwość ludzi na problemy innych (jednostek, grup) oraz pro-
blemy całego środowiska życia, dotyczące funkcjonowania społeczności lo-
kalnej oraz jej dobra wspólnego.

2. Społeczne zbliżenie ludzi do siebie (bezpośrednie styczności, wzajemne 
komunikowanie się, porozumiewanie się, otwieranie się ku sobie, szukanie 
i podzielanie wspólnych wartości itd.).

3. Wysokie poczucie odpowiedzialności przybierającej postać podmioto-
wo-kompensacyjną, a w szczególności funkcjonalno-przedmiotową. Od-
powiedzialność podmiotowo-kompensacyjna polega na dobrowolnym: 
a) ponoszeniu następstw egzystencji i funkcjonowania współmieszkańców 
nie w pełni samodzielnych z różnych względów, b) decydowaniu za nich 
w sprawach ich dotyczących, c) reprezentowaniu ich dobrze pojętego in-

34 Zob.: Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, cz. 1, wyd. IV, Olsztyn 2006, s. 87.
35 Zob.: S. Kawula, Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej, „Problemy 

Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, nr 1.
36 Zob.: S. Kawula, Spirala życzliwości – od wsparcia do samorozwoju, [w:] Wsparcie społeczne 

w różnych układach ludzkiego życia, [red.] E. Kantowicz, Olsztyn 1997, s. 12.
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teresu, natomiast odpowiedzialność funkcjonalno-przedmiotowa przejawia 
się przede wszystkim w rzetelnym zaangażowaniu i poważnym traktowaniu 
swojej roli członka wspólnoty lokalnej, rodzica, uczestnika samorządu lo-
kalnego, przedstawiciela jakiejś grupy zadaniowej rozwiązującej jakiś pro-
blem lokalny37.

4. Aktywne uczestnictwo i wielostronna współpraca w rozwiązywaniu proble-
mów lokalnych dotyczących różnych sfer życia i funkcjonowania społeczno-
ści lokalnej lub jej określonych grup, kategorii, jednostek.

5. Rozbudowa lokalnej infrastruktury organizacyjnej i instytucjonalnej (edu-
kacyjnej, opiekuńczej, socjalnej, rekreacyjno-sportowej, usługowej etc.).

6. Współpraca z placówkami, instytucjami, organizacjami paralokalnymi.
7. Odpowiednia regulacja prawna i jej sprawne, konsekwentne egzekwowanie 

przez organa administracji lokalnej i ponadlokalnej oraz służby porządkowe.
Dialog międzypokoleniowy odgrywa ważną rolę w procesie budowania życia 

bezpiecznego w środowisku zamieszkania. Jego różne wymiary stają się szczegól-
nymi warunkami poprawności prakseologicznej i skuteczności organizacyjno-spo-
łecznej etapów procesu współpracy, która jest czynnikiem bezpieczeństwa szcze-
gólnej rangi. W fazie inicjowania współpracy nie może się obejść bez sprawnego 
przepływu informacji między animatorami tego przedsięwzięcia a dotyczącymi 
zapotrzebowania na tego rodzaju działalność, zestaw celów i zadań, podstawowych 
zasad wspólnego działania. Nie może dojść do pewnego wspólnego konsensusu 
w tych kwestiach bez zachowania pełnej otwartości (szczerego mówienia w ogóle 
o problemach środowiska lokalnego – ekonomicznych, edukacyjnych, socjalnych, 
opiekuńczych, rekreacyjnych, a także poczynaniach społeczności lokalnej w tym 
zakresie etc.), wzajemnego zrozumienia (trafnego odczytywania myśli, zamierzeń, 
postępowania współuczestników grupy inicjatywnej), utrzymywania licznych bez-
pośrednich kontaktów, wzajemnego oddziaływania na siebie i zachowania bliskości 
emocjonalnej. Nie można w tej fazie obejść się też bez pewnych obustronnych dzia-
łań pomocniczych w postaci np. doradzania, instruowania, pośredniczenia, porę-
czenia, usuwania przeszkód i utrudnień.

Nie sposób też poprawnie zaplanować wspólne działanie bez ustawicznego po-
rozumiewania się między jego uczestnikami, ich otwartości wobec siebie, wzajem-
nego zrozumienia, bliskości społeczno-emocjonalnej, a także prezentowania wobec 
siebie postawy pomocniczości (ukierunkowania na przekazywanie własnych zaso-
bów w celu wzmocnienia kondycji partnerów i polepszenie warunków ich życia). 
Powyższa konstatacja w pełni odnosi się do pozostałych faz procesu współpracy 
środowiskowej, tj. fazy realizacji wspólnie ustalonych celów i zadań, etapu analizy 
rezultatów współpracy i ich uwarunkowali oraz korekcji tej zespolonej działalności.

37 Zob.: Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, cz. 1, wyd. VI, Olsztyn 2006, 
s. 83 – 84.
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Widoczna jest zbieżność niektórych elementów dialogu społecznego i warun-
ków niezbędnych życia bezpiecznego w środowisku. Dotyczy to w głównej mierze 
takich czynników jak: „zbliżenie społeczno-emocjonalne” (wymiar dialogu), „wraż-
liwość społeczna i zbliżenie ludzi do siebie” (niezbędny warunek bezpieczeństwa) 
oraz „wspomaganie się wzajemne” (uczestnictwo i współpraca środowiskowa). 
Oznacza to, że dialog przez swoją formę konstytutywną kreuje niektóre warunki 
bezpieczeństwa lokalnego, przyczyniając się wydatnie do jego wzmocnienia.

Znaczenie dialogu społecznego w ramach lokalnych widoczne jest także 
w kontekście tworzenia infrastruktury materialnej, organizacyjnej i instytucjonal-
nej, a także sprawnego funkcjonowania organizacji społecznych, placówek i insty-
tucji środowiskowych, co pozostaje w bezpośrednim związku z poczuciem bezpie-
czeństwa społeczności lokalnej.

Zamykając te rozważania, trzeba podkreślić, iż dialog między generacjami po-
zostaje w ścisłym bezpośrednim związku ze zjawiskiem bezpieczeństwa lokalnego: 
generuje jego wyższy poziom, czyni je szczególną wartością w życiu społeczności 
lokalnej oraz wyraźnie przyczynia się do tego, że ta społeczność właśnie staje się 
jego głównym kreatorem.
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THE DIALOGUE AND ITS SOCIAL 

AND EDUCATIONAL CONTEXT

Summary: The dialogue as the basic form of interpersonal relations is of fundamental signifi-
cance in the life of the individual and the complexity of society, is an indispensable necessity 
for the proper functioning of the single human being, formal and informal groups, societies and 
institutions. The components constituting the structure of a dialogue can be classified as fol-
lows: a) conversation, inter-personal communication; b) the mutual opening-up of the dialogue-
partners; c) mutual understanding of the interlocutors; d) social and emotional rapprochement; 
e) mutual assistance of the conversation-partners. This paper discusses the role of the dialogue 
in the cooperation process parents-teachers and its importance in the development of the sense 
of security within the settings of life. It is assumed that the relations between these variables 
(dialogue- cooperation; dialogue- sense of security) underlie the same rules as components of a 
self-organizing (synergetic) system.

 Key words: dialogue, educational dialogue, cooperation, sense of security, encounter, settings of 
life, self-organizing system.


