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Pedagogika społeczna wchodzi w skład pedagogiki ogólnej, aby zatem 

zrozumieć, czym owa pedagogika jest, należy przede wszystkim wyjaśnić 

znaczenie pojęcia „pedagogika”. Otóż pojęcie to ma dwa podstawowe zna-

czenia: „teoretyczne” oraz „praktyczne”. W znaczeniu „teoretycznym” 

oznacza ono teorię wychowania, a więc naukę o wychowaniu, której celem 

jest zrozumienie procesu wychowania oraz czynników wywierających 

wpływ na ten proces. W znaczeniu „praktycznym” przez „pedagogikę” 

rozumiemy ogół działań wychowawczych, stosowanych w celu kierowania 

procesem wychowawczym w pożądanym kierunku. Mówiąc o działaniach 

pedagogicznych, nie mamy rzecz jasna do czynienia z działaniami 

z dziedziny teorii wychowania, gdyż wówczas sformułowanie to byłoby 

wewnętrznie sprzeczne, lecz ogół umiejętności praktycznych stosowanych 

w codziennej pracy przez pedagogów – praktyków. Niektórzy autorzy 

rozróżniają terminy  “pedagogika” i „pedagogia”. Według A. Radziewicza-

Winnickiego, pojęcie „pedagogia” − to „zespół środków i metod wychowa-

nia stosowanych przez nauczycieli” i odnosi się do „paradygmatu eduka-
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cyjnego, który może przybierać postać doktryny pedagogicznej, ideologii 

edukacyjnej bądź ukrytego programu wychowawczego (np. szkoły)”. Z 

rozróżnienia tego wynika, że także wśród profesjonalistów zajmujących się 

zawodowo pedagogiką społeczną można dokonać podziału na teoretyków, 

czyli naukowców specjalizujących się w badaniach z dziedziny nauki o 

wychowaniu, oraz praktyków. Do tej drugiej grupy oprócz pedagogów 

zatrudnionych w różnych placówkach wychowawczych należy zaliczyć 

również nauczycieli, bowiem to właśnie oni poprzez szkoły mają istotny 

wpływ na funkcjonowanie dzieci i młodzieży w środowisku społecznym 

[Radlińska, 1961], [Kamiński, 1982], [Pilch, Lepalczyk, 1995], [Śliwerski, 

2006].  

Warto tu zwrócić uwagę, że niekiedy można się spotkać z definicją pe-

dagogiki określającą tę dyscyplinę jako naukę praktyczną (w taki sposób 

definiowała pedagogikę m.in. H. Radlińska). Zgodnie z tym podejściem, 

dziedzina ta różni się od innych nauk oraz od innych dyscyplin pedago-

gicznych właśnie czynnikiem prakseologicznym, zorientowaniem nie tylko 

na poznanie określonych aspektów rzeczywistości społecznej, lecz także 

na ich świadome i celowe kształtowanie. Sformułowanie to nie oznacza 

bynajmniej, że pedagogika jako nauka nie stawia sobie za główny cel zro-

zumienia procesu wychowania, wskazuje natomiast, że wychowanie jest 

działalnością praktyczną, a wiedza o wychowaniu stanowi podstawę tej 

właśnie działalności. Pedagogika nie jest pod tym względem wyjątkiem, 

ponieważ tego rodzaju „praktyczny” wymiar mają wszystkie nauki, których 

przedmiotem są ludzkie działania (np. ekonomia). 

Nazwa „pedagogika” pochodzi z języka greckiego, w którym oznaczała 

„prowadzenie” chłopca przez wychowawcę (gr. pais – chłopiec; ago – pro-

wadzę). Istotą pedagogiki jest więc wskazywanie kierunku, wytyczanie 

pewnego celu oraz udzielanie wsparcia w osiąganiu tego celu. Zakłada się 

tutaj, że ów cel zostaje zaakceptowany przez obydwie strony procesu wy-

chowania, czyli zarówno przez wychowanka, jak i przez wychowawcę, 

którego zadaniem w miarę postępów procesu wychowania staje się jedy-

nie „towarzyszenie” wychowankowi w osiąganiu celów, które wychowa-
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nek akceptuje jako własne. Skoro zatem pedagogika jako działalność prak-

tyczna polega na wytyczaniu kierunku rozwoju i udzielaniu wsparcia, to 

jak w takim razie odnieść tak rozumianą pedagogikę do społeczeństwa? 

Otóż celem pedagogiki społecznej jako praktyki nie jest prowadzenie bez-

pośredniej działalności wychowawczej, lecz rozwiązywanie określonych 

problemów związanych z życiem społecznym, takich jak problem ubóstwa 

czy wykluczenia społecznego. Dlatego szczególnym przedmiotem zaintere-

sowania pedagogiki społecznej jest pomoc społeczna, praca socjalna oraz 

szeroko rozumiana działalność opiekuńcza. 

Pedagogika społeczna jako dyscyplina naukowa nie jest rzecz jasna 

dziedziną jednorodną. Tak jak w każdej nauce ścierają się w niej różne 

koncepcje dotyczące zarówno zagadnień szczegółowych, jak i istoty samej 

pedagogiki społecznej, jej przedmiotu, metod i celów. Ów pluralizm bez 

wątpienia utrudnia stosowanie koncepcji wypracowanych przez teorety-

ków na gruncie praktycznym, praktyk zaś, chcąc stosować w praktyce no-

we teorie pedagogiczne, musi dokonać wyboru spośród wielu koncepcji, z 

których każda ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników 

[Frąckowiak, 1996]. Należy też pamiętać, że w pedagogice społecznej jako 

nauce dokonuje się stały postęp, wynikający z jednej strony z rozwoju 

samej tej nauki oraz nauk pokrewnych (tzn. pojawiania się nowych teorii i 

wyników badań), a z drugiej ze zmian zachodzących w samym społeczeń-

stwie, które to zmiany pedagogika musi uwzględniać [Cichosz, 2006], 

[Pilch, Lepalczyk, 1995].  

Istnieje też inne, węższe rozumienie pedagogiki społecznej, zgodnie 

z którym dziedzina ta jest tożsama z teorią pracy socjalnej. Definicja taka 

wydaje się o tyle uzasadniona, że pracę socjalną można potraktować jako 

całość działań zmierzających do zmiany sposobu funkcjonowania jedno-

stek lub grup w określonym otoczeniu społecznym, a więc de facto jako 

rodzaj działań wychowawczych. Również w tym znaczeniu zachowane 

zostaje rozróżnienie na pedagogikę społeczną jako teorię oraz jako prakty-

kę. Z drugiej strony pedagogika społeczna w sensie szerszym również sta-

wia sobie za cel zmianę społecznego funkcjonowania jednostek i grup, 
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chociaż bierze pod uwagę wszelkie rodzaje problemów związanych z funk-

cjonowaniem w społeczeństwie, nie zaś jedynie problemy socjalne. Teorię 

pracy socjalnej można zatem traktować jako jeden z elementów pedagogiki 

społecznej w sensie ogólnym. Do tak rozumianej pedagogiki społecznej 

należy ponadto zaliczyć te działy pedagogiki, które zajmują się specyficz-

nymi rodzajami problemów w funkcjonowaniu społecznym, a więc np. 

pedagogikę resocjalizacyjną czy pedagogikę rodziny [Murynowicz-Hetka, 

1998].  

Przedmiotem pedagogiki społecznej jako nauki jest środowisko spo-

łeczne oraz mechanizmy, jakimi oddziałuje ono na rozwój jednostki. Nie 

każdy zatem aspekt funkcjonowania grupy społecznej stanowi przedmiot 

zainteresowania pedagoga społecznego, a jedynie te aspekty, które wywie-

rają wpływ na proces wychowania. Z uwagi na fakt, że najbardziej podatną 

na oddziaływania wychowawcze grupę wiekową stanowią dzieci i mło-

dzież, pedagogika społeczna dużo uwagi poświęca tym właśnie grupom 

wiekowym, interesując się przede wszystkim funkcjonowaniem dzieci i 

młodzieży w środowisku pozaszkolnym. Pedagogika społeczna traktuje to 

środowisko jako jeden z podstawowych czynników wychowawczych, 

przyjmując jednocześnie założenie, że możliwe jest racjonalne, planowe 

sterowanie bodźcami płynącymi z tego środowiska. Sukces i porażkę wy-

chowawczą uzależnia ona od wpływu tego środowiska, dlatego jej celem 

pozostaje niwelowanie negatywnych oddziaływań, zapobieganie powsta-

waniu trudności wychowawczych spowodowanych negatywnymi wpły-

wami środowiskowymi oraz wzmacnianie pozytywnych bodźców płyną-

cych ze środowiska.  

Według klasycznej definicji R. Wroczyńskiego, „pedagogika społeczna, 

opierając się na badaniach empirycznych, a więc na empirii, analizuje 

wpływy wychowawcze, których źródłem jest środowisko oraz ustala zasa-

dy organizowania środowiska z punktu widzenia potrzeb wychowania” 

[Wroczyński, 1966: 46]. 

Fakt, że pedagogika społeczna tak dużą wagę przykłada do wychowania 

dzieci i młodzieży, nie oznacza bynajmniej, że nie bierze ona pod uwagę 
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możliwości oddziaływania na osoby dorosłe. Wręcz przeciwnie, pedagogi-

ka stara się ujmować proces wychowania i możliwości oddziaływania na 

ten proces w perspektywie całego życia człowieka. Perspektywa ta jest 

szczególnie istotna w tych działach pedagogiki społecznej (np. teorii pracy 

socjalnej), których przedmiotem zainteresowania są możliwości opieki 

i wsparcia nad osobami nie będącymi w stanie prawidłowo funkcjonować 

w społeczeństwie. To z kolei sprawia, że jednym z zadań pedagogiki spo-

łecznej staje się analizowanie zmian zachodzących w różnych sferach życia 

społecznego, bez wiedzy o realnych przyczynach trudności w funkcjono-

waniu społecznym niemożliwe jest bowiem skutecznie niesienie pomocy. 

O zależności pomiędzy pedagogiką społeczną a aktualnym stanem społe-

czeństwa [por. Rodziewicz-Winnicki, 2008]. 

Pierwszym krokiem w badaniach nad środowiskiem społecznym jest za-

tem wyodrębnienie w obrębie tego środowiska poszczególnych czynników 

oddziałujących na proces wychowawczy i typowych sytuacji istotnych z 

punktu widzenia wychowania. Chodzi tu głównie o czynniki typowe, po-

nieważ sytuacje jednostkowe nie poddają się w tak dużym stopniu kontroli 

jak sytuacje powtarzalne. Należy jednak zaznaczyć, że niektóre zdarzenia o 

charakterze jednostkowym również wywierać mogą duży wpływ na roz-

wój jednostki, przy czym są to przede wszystkim zdarzenia oddziałujące 

negatywnie (np. śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, uczestnictwo w 

katastrofie itp.). Zadaniem pedagogiki społecznej jest więc również bada-

nie możliwości kompensacji tego rodzaju zdarzeń i stosowanie wypraco-

wanych wyników w praktyce.  

Ponieważ wiedza z zakresu pedagogiki społecznej ma służyć celom 

praktycznym, a cele takie można realizować w sposób systematyczny je-

dynie w wymiarze instytucjonalnym, konieczne jest zatem istnienie placó-

wek wychowawczych działających w oparciu o wiedzę pedagogiczną. Do 

placówek tych oprócz szkół zaliczyć należy różnego rodzaju instytucje 

opiekuńcze i wychowawcze, takie jak domy dziecka, rodziny zastępcze, 

pogotowia opiekuńcze i zakłady wychowawcze, świetlice, place zabaw, 

poradnie wychowawcze, a także zakłady opieki zdrowotnej. Podkreślić 
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należy, że instytucje te nie dążą do zastąpienia wychowawczych funkcji 

środowiska społecznego (rodziny, grupy rówieśniczej), nie byłyby zresztą 

w stanie funkcji tych w wystarczającym stopniu zrekompensować, ich 

zadaniem jest natomiast wspieranie podopiecznych w rozwoju i niesienie 

pomocy w przypadku wystąpienia trudności wychowawczych. 

Nie oznacza to jednak, że pedagogika potrafi sprostać wszelkich możli-

wych trudnościom wychowawczym i rozwiązać każdy problem [Pilch, 

2003], [Surzykiewicz, 2003]. 

Jak wspomniałem, pedagogika społeczna stanowi jedną z dyscyplin 

wchodzących w skład pedagogiki ogólnej. Skąd jednak wzięła się potrzeba 

wyodrębnienia jej jako samodzielnej subdyscypliny i czym różni się ona od 

innych subdyscyplin pedagogicznych? Jedną z przyczyn jest niewątpliwie 

prakseologiczny charakter pedagogiki społecznej. Dziedzina ta koncentru-

je się na problemach społecznych, a wiedzę teoretyczną traktuje jako na-

rzędzie pozwalające skutecznie rozwiązywać te problemy.  

Takie ujęcie sugeruje jednakże, że pozostałe działy pedagogiki nie sta-

wiają sobie celów praktycznych lub że cele te pełnią w nich rolę drugo-

rzędną. Tak jednak nie jest, a takie działy pedagogiki, jak pedagogika 

przedszkolna i szkolna, pedagogika opiekuńcza [Dąbrowski, 2006], peda-

gogika pracy, pedagogika resocjalizacyjna [Czapów, Jedlewski, 1971], [Pyt-

ka, 2001], pedagogika specjalna [Dykcik, 2001] itd., również traktują ak-

tywne modelowanie procesu wychowania jako cel nadrzędny. Okazuje się 

więc, że w ramach pedagogiki można wyodrębnić dwa rodzaje poszukiwań 

teoretycznych: pedagogikę ogólną, której przedmiotem jest proces wy-

chowania jako takiego, oraz pedagogikę szczegółową, zajmującą się po-

szczególnymi aspektami procesu wychowania lub też określonymi rodza-

jami trudności wychowawczych. Pedagogika społeczna należy do pedago-

giki szczegółowej, a jej przedmiotem jest środowisko społeczne i jego 

wpływ na proces wychowania. Możliwa jest tu także dalsza, bardziej 

szczegółowa klasyfikacja w zależności od stopnia szczegółowości przed-

miotu pedagogiki. Można np. wyodrębnić pedagogikę wojskową [Szczerba, 
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1966], pedagogikę turystyki [Matuszyk, 2008], a nawet pedagogikę muze-

alną. 

Pedagogika społeczna, jak zresztą inne dziedziny pedagogiki, nie jest 

dyscypliną samodzielną w tym sensie, że w znacznej części opiera się na 

ustaleniach innych nauk, przede wszystkim psychologii i socjologii, lecz 

także innych nauk społeczno – humanistycznych, a nawet biologicznych. 

Oznacza to także, że badania prowadzone w ramach pedagogiki społecznej 

wymagają często współpracy specjalistów różnych dziedzin. Nie wszystkie 

dziedziny psychologii czy socjologii mają dla pedagogiki społecznej jedna-

kowe znaczenie. Dla przykładu, psychoanaliza wydaje się niewiele wnosić 

do współczesnych dyskusji pedagogicznych, gdy tymczasem psychologia 

społeczna dostarcza obserwacji i uogólnień, które bezpośrednio dają się 

zastosować w procesie wychowania. Dzieje się tak dlatego, że psychologia 

społeczna również zajmuje się badaniem zachowania jednostek w kontak-

tach społecznych, stawia sobie jednakże wyłącznie cele teoretyczne, nie 

podejmując badań nad metodami zmieniania tych zachowań w pożądanym 

kierunku. „Psycholog społeczny – pisze E. Aronson – bada sytuacje spo-

łeczne, które wpływają na zachowanie się ludzi” [Aronson, 1997: 23]. 

Wprawdzie również odkrycia i teorie psychologii społecznej znajdują za-

stosowanie praktyczne, pod tym względem jednak dyscyplina ta nie różni 

się od wszelkich innych dziedzin nauki, które również, w przeciwieństwie 

do pedagogiki, nie czynią metod wpływania na zachowania jednostek 

przedmiotem swego zainteresowania. Do problemów psychologii społecz-

nej należy m. in. kwestia wyobrażeń, oczekiwań i emocji powstających w 

kontaktach społecznych, kwestia zachowania jednostki w otoczeniu innych 

jednostek (agresja, konformizm, zaufanie itp), kwestia zachowania więk-

szych grup społecznych, wpływ środków masowego przekazu na zacho-

wania społeczne, powstawanie i rola stereotypów itd. 

Ponadto pedagogika społeczna opiera się na określonych założeniach 

dotyczących społecznej natury człowieka, których nie jest w stanie uza-

sadnić metodami empirycznymi. Założenia te należą do sfery filozofii, w 

której pozostają przedmiotem nieustannych sporów, toteż możliwa jest 
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klasyfikacja koncepcji pedagogicznych w zależności od założeń filozoficz-

nych leżących u podstaw tych koncepcji. Warto też zwrócić uwagę, że 

pewne zagadnienia dotyczące życia społecznego są ujmowane przez peda-

gogikę (a także inne nauki społeczne) z różnych perspektyw: o ile nauki 

starają się badać przede wszystkim aktualny stan społeczeństwa, określać 

obiektywnie istniejące, niezaspokojone potrzeby i poszukiwać możliwości 

ich zaspokojenia, o tyle filozofia zastanawia się głównie nad tym, jakie 

społeczeństwo powinno być, jaki rodzaj relacji społecznych leży w ludzkiej 

„naturze”, gdzie należy wytyczyć granicę pomiędzy interesami jednostki a 

interesami wspólnoty itd.  

Potrzeba wyodrębnienia pedagogiki społecznej jako odrębnej subdys-

cypliny w obrębie pedagogiki ogólnej wynika z faktu, że środowisko spo-

łeczne oddziałuje na człowieka innymi drogami i warunkuje jego rozwój 

w odmienny sposób niż bezpośrednie oddziaływanie wychowawcy na 

wychowanka. Chcąc zatem zrozumieć mechanizmy, przy pomocy których 

środowisko społecznej oddziałuje na jego rozwój człowieka, należy posłu-

żyć się odmiennymi metodami badawczymi niż te, które stosuje się w pe-

dagogice ogólnej.  

Celem pedagogiki społecznej jako praktyki jest ukształtowanie jednostki 

w taki sposób, aby była ona zdolna do życia w społeczeństwie, a więc na-

wiązywania prawidłowych więzi społecznych oraz zaspokajania własnych 

potrzeb bez popadania w konflikt w wartościami akceptowanymi przez to 

społeczeństwo. Aby ów cel osiągnąć, w procesie wychowania jednostka 

powinna przyswoić sobie określony zestaw wartości zasad moralnych i 

obyczajowych, nauczyć się skutecznej komunikacji w grupie, przyswoić 

sobie określony światopogląd, nabyć zdolności realizowania celów itd. 

Powstaje w związku z tym pytanie o podmiot, który mógłby rozstrzygać o 

tym, które z wartości etycznych i obyczajowych powinny stać się celem 

wychowania, jaki rodzaj światopoglądu jest możliwy do zaakceptowania w 

procesie wychowania, jaki zaś uznać należy za szkodliwy itd. Nawet naj-

bardziej otwarte i tolerancyjne społeczeństwo nie jest wszak w stanie za-

akceptować istnienia instytucji wychowawczych wpajających dzieciom i 
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młodzieży, np. światopogląd nazistowski, uczący nienawiści, okrucieństwa 

itd. Oznacza to, że pedagogika społeczna nie może pozostawać obojętna 

wobec celów wychowania i choć nie jest jedyną dziedziną uprawnioną do 

określania tych celów, to jednak nie może pozostać neutralna wobec pro-

blemu wartości i zasad wpajanych w procesie wychowania.  

Pedagogika społeczna jako nauka posługuje się tymi samymi metodami, 

którymi posługują się również inne dziedziny pedagogiki a także nauki 

społeczne, a więc badaniem ankietowym, obserwacją uczestniczącą, wy-

wiadem i badaniem dokumentów. Można niekiedy spotkać się z zarzutem, 

że nie istnieje w pedagogice jednolita, powszechnie akceptowana metodo-

logia badawcza, a te same pojęcia w różnych publikacjach występują często 

w różnych znaczeniach. Zarzut ten wydaje się słuszny przy założeniu, że 

brak ściśle opracowanej i sformalizowanej metodologii stanowi o słabości 

danej dyscypliny, teza taka budzi jednak wątpliwości. Zauważyć też należy, 

że także inne nauki społeczne nie dysponują jednolitą metodologią, co 

bynajmniej nie świadczy o bezwartościowości wyników uzyskiwanych 

przez te nauki.  

Jedną z metod stosowanych w pedagogice społecznej jest metoda mo-

nograficzna. Według definicji A. Kamińskiego, metoda ta polega na opisie 

instytucji wychowawczej, przy czym przez instytucję wychowawczą rozu-

mieć należy instytucję posiadającą strukturę formalną. Do metod często 

stosowanych w pedagogice społecznej należą też: eksperyment psycholo-

giczny, metoda indywidualnych przypadków, analiza tekstu itp. Niektórzy 

autorzy odróżniają metody badań od technik badawczych, przy czym nie 

istnieje konsensus co do tego, co jest metodą a co techniką badawczą. Zwy-

kle do technik zalicza się badanie ankietowe, wywiad, obserwację, techniki 

projekcyjne itp. [Wroczyński, Pilch, 1974]; [Łobocki, 2006]. 

Właściwe sobie metody działania stosuje również pedagogika społeczna 

jako praktyka. Jej celem jest rozwiązywanie określonego rodzaju proble-

mów, toteż należałoby raczej mówić o diagnostyce pedagogicznej niż o 

metodzie badawczej. I w tym przypadku rozróżnienie to ma jednak charak-

ter umowny, ponieważ w praktyce pedagodzy posługują się na ogół tymi 
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samymi metodami, które stosuje się też w badaniach teoretycznych, a więc 

wywiadem, ankietą itd. [Lepalczyk, Badura, 1987]; [Jarosz, Wysocka, 

2006].  

Pedagogika społeczna nie dysponuje w zasadzie odrębną od pedagogiki 

ogólnej aparaturą pojęciową, ponadto zaś niektóre podstawowe pojęcia, 

którymi się ona posługuje, występują w języku innych nauk społecznych. 

Dzieje się tak właśnie dlatego, że pedagogika opiera się na ustaleniach tych 

nauk dotyczących tak podstawowych kwestii, jak rozwój psychofizyczny 

jednostki, powstawanie więzi społecznych, reakcje emocjonalne itd. Za-

gadnienia te nie stanowią przedmiotu badania pedagogiki (ani tym bar-

dziej pedagogiki społecznej), zaś opierając się na koncepcjach takich dzie-

dzin, jak psychologia i socjologia, pedagogika przejmuje również aparaturę 

pojęciową tych nauk, adaptując ją co najwyżej do własnych potrzeb.  

Od pojęcia pedagogiki należy odróżnić pojęcie dydaktyki. Obydwa te po-

jęcia odnoszą się wprawdzie do procesu wychowania, dotyczą jednakże 

nieco innych jego aspektów. Tradycyjnie pedagogikę można określić jako 

teorię wychowania, a dydaktykę jako teorię nauczania, pamiętając jednak-

że, że rozróżnienie pomiędzy wychowaniem a nauczaniem ma charakter 

umowny i nie da się tutaj wytyczyć ścisłej granicy. Nauczanie, czyli przeka-

zywanie wiedzy „teoretycznej”, stanowi wszak nieodłączny element wy-

chowania, trudno bowiem wyobrazić sobie proces wychowania, w którym 

wychowanek nie otrzymuje od wychowawcy żadnych informacji o otacza-

jącym go świecie.  

Również dydaktykę można podzielić na ogólną i szczegółową. Dydakty-

ka ogólna zajmuje się metodami kształcenia jako takiego, natomiast dydak-

tyki szczegółowe badają optymalne metody kształcenia w ramach po-

szczególnych przedmiotów (języków obcych, matematyki, muzyki itd.). 

Przedmiotem zarówno dydaktyki ogólnej, jak i dydaktyk szczegółowych są 

jest nie tylko nauczanie (przekazywanie wiedzy), lecz także uczenie się 

(zdobywanie wiedzy).  

Na początku niniejszego artykułu wspomniałem o rozróżnieniu pomię-

dzy teorią a praktyką pedagogiki społecznej oraz o ścisłym związku łączą-
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cym te dwie dziedziny. Na ów związek należy jednak spojrzeć z szerszej 

perspektywy, ponieważ stosowanie w praktyce rozwiązań wypracowa-

nych przez teorię pedagogiczną jest możliwe jedynie w wymiarze instytu-

cjonalnym, a więc w ramach polityki społecznej prowadzonej przez pań-

stwo. Wprawdzie istnieją dość głębokie różnice pomiędzy modelami poli-

tyki społecznej w różnych krajach, a sektor organizacji pozarządowych 

może niekiedy odgrywać znaczącą rolę, jednakże we wszystkich rozwinię-

tych krajach rządy prowadzą określoną politykę społeczną, polegającą na 

wdrażaniu w życie spójnego, opartego na wybranych koncepcjach teore-

tycznych modelu wsparcia społecznego.  

O istnieniu ścisłego związku pomiędzy pedagogiką społeczną a aktualną 

sytuacją polityczno – społeczną świadczyć może chociażby porównanie 

prac z zakresu pedagogiki społecznej powstałych przed 1989 r. oraz prac 

publikowanych w okresie późniejszym. Na początku lat dziewięćdziesią-

tych podstawowym problemem było wypracowanie takiego modelu poli-

tyki społecznej, który z jednej strony odpowiadałby nowym wyzwaniom 

i zagrożeniom, częściowo przynajmniej łagodząc negatywne skutki trans-

formacji ustrojowej, a z drugiej nie powielał błędów i słabości właściwych 

dla okresu PRL (a więc np. nie wyzwalał postawy roszczeniowej, nie uza-

leżniał jednostki od instytucji państwowych, nie był nadmiernie scentrali-

zowany itd.).  

Mimo zasadniczego przełomu w sposobie realizowania polityki spo-

łecznej, nieuzasadnione byłoby jednak stwierdzenie, że w latach 90. nale-

żało budować pedagogikę społeczną od nowa, odrzucając cały wcześniej-

szy dorobek teoretyczny. Polska pedagogika społeczna w okresie trans-

formacji ustrojowej stanowi w dużym stopniu kontynuację badań prowa-

dzonych w okresie wcześniejszym, choć oczywiście w związku z transfor-

macją pojawiły się nowe problemy społeczne i nowe obszary badań. Nie 

było też możliwe zastąpienie istniejących przed 1989 r. instytucji pomocy 

społecznej całkowicie nowym systemem, toteż w okresie transformacji 

ustrojowej działały w Polsce te same instytucje wychowawcze i pomoco-

we, które istniały również przed 1989 r. 
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Z analizy tematyki publikacji z dziedziny pedagogiki społecznej, jakie 

ukazały się w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, wynika, że pol-

skiej pedagogice społecznej dominuje problematyka zmiany społecznej, 

ubóstwa i wykluczenia społecznego niewydolności wychowawczej, reso-

cjalizacji a także interwencji kryzysowej, wsparcia społecznego. [Radzie-

jowicz-Winnicki, 2008: 169]. 

Pedagogika społeczna jest dziedziną, w której zachodzi stały postęp 

spowodowany z jednej strony przyrostem wiedzy (obserwacji empirycz-

nych oraz ich uogólnień w postaci teorii wyjaśniających poszczególne zja-

wiska), a z drugiej zmianami zachodzącymi w społeczeństwie. Zmiany te 

sprawiają, że pewne problemy z biegiem czasu tracą na aktualności i waż-

ności, a inne nabierają znaczenia. Przykładem zjawiska, które do niedawna 

stanowiło jeden z głównych problemów badawczych w naukach społecz-

nych, była urbanizacja, która obecnie, jako proces z grubsza rzecz biorąc 

ukończony, znalazła się na marginesie zainteresowania tychże nauk. Pro-

blemem często poruszanym w pracach z dziedziny pedagogiki społecznej 

stało się natomiast rozwarstwienie społeczne i związane z nim ubóstwo 

i wykluczenie.  

Podstawowym pojęciem pedagogiki społecznej (jak zresztą każdej dzie-

dziny pedagogiki) jest pojęcie wychowania, przez które należy rozumieć 

świadome i celowe oddziaływanie wychowawcze przez wychowawcę na 

wychowanka. „Najczęściej – pisze R. Wroczyński – w literaturze przedmio-

tu wychowanie określa się jako proces, zmierzający do osiągania określo-

nych efektów lub jako efekt tych działań, zabiegów” [Wroczyński, 1966: 

75]. Wprawdzie w języku potocznym można niekiedy spotkać się z okre-

śleniem „wychowanie” w odniesieniu do wszystkich możliwych wpływów 

społecznych oddziałujących na rozwój jednostki, takie określenie wycho-

wania wydaje się jednak zbyt szerokie. Jedynie takie oddziaływanie na 

rozwój jednostki nazwiemy zatem wychowaniem, któremu towarzyszy 

świadomość możliwych skutków stosowania określonych metod wycho-

wawczych na rozwój wychowanka.  
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Pojęcie wychowania zakłada dwa inne podstawowe pojęcia: wycho-

wanka, czyli jednostki, która ma zostać ukształtowana w określany spo-

sób, i wychowawcy, który sam osiągnął już określony etap własnego roz-

woju, a jego celem pozostaje takie kierowanie rozwojem wychowanka, by 

również jemu umożliwić osiągnięcie tego etapu. Wychowawcę, czyli pod-

miot, który wie, w jakim kierunku powinien przebiegać rozwój jednostki, 

oraz wychowanka, który nie jest w stanie kierować własnym rozwojem, 

łączy szczególna relacja, zwana relacją wychowania.  

Z pojęciem wychowania jako celowego wpływania na rozwój jednostki 

wiąże się istotny problem etyczny, należy bowiem odpowiedzieć na pyta-

nie o moralne prawo wychowawcy do narzucania własnych celów, wła-

snego systemu wartości, przekonań i poglądów wychowankowi. Dlatego 

wychowania nie należy traktować jako przymusu narzucanego przez ro-

dzinę lub instytucje wychowawcze jednostce, lecz co najwyżej jako pewną 

propozycję czy też zestaw szans, z których jednostka może skorzystać lub 

nie. Zawraca na to uwagę m. in. A. Tchorzewski: „wychowanie jest usta-

wiczną propozycją wychowujących skierowaną na wychowanka, którą 

może on zaakceptować lub odrzucić, akceptując tym samym poszanowanie 

prawa podmiotu do wolności, autonomii, szacunku” [Danilewicz, Izdebska, 

Krzesińska-Żach, 1995: 14]. 

Wychowanie można definiować poprzez określenie celów, ku którym 

zmierza proces wychowania, oraz metod osiągania tych celów. Pojęcie celu 

wychowania nastręcza jednakże szeregu problemów teoretycznych. Nale-

ży tu przede wszystkim rozstrzygnąć, jaki rodzaj wychowania bierzemy 

pod uwagę (wychowanie w rodzinie, w szkole, w grupie rówieśniczej) oraz 

do jakieś dziedziny życia indywidualnego i społecznego odnosimy owe 

cele. Można wprawdzie przyjąć, iż celem wychowania jest określony ideał 

człowieka, jednak charakterystyka owego ideału również uwzględniać 

musi szereg rozmaitych aspektów człowieczeństwa (sferę moralną, inte-

lektualną, psychologiczną itd.).  

Ponieważ pedagogika w skali całego społeczeństwa jest w stanie realnie 

oddziaływać jedynie na cele wychowania w wymiarze instytucjonalnym, 
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zatem w literaturze przedmiotu pojęcie celów wychowania odnosi się 

przede wszystkim do systemu oświaty. Cele te zostają precyzyjnie okre-

ślone w programach kształcenia przewidzianych dla poszczególnych grup 

wiekowych i typów szkół, przy czym należy pamiętać, że system oświaty 

realizuje także cele, których nie sposób w sposób formalny uwzględnić 

w programach kształcenia, bowiem ich osiągnięcie uzależnione jest od 

pracy nad sobą, czyli od samokształcenia i samowychowania. W ramach 

kształcenia formalnego w placówkach oświatowych możliwe jest co naj-

wyżej zarysowanie tych celów i wskazanie ogólnego kierunku, w jakim 

przebiegać powinien rozwój jednostki (funkcję taką pełnią różnego rodza-

ju wzorce osobowe i autorytety). 

Określając cele wychowania należy wystrzegać się zarówno nadmierne-

go utylitaryzmu, jak i nadmiernej utopijności. Przez utopijność celów wy-

chowania należy tu rozumieć zarówno formułowanie celów niemożliwych 

do zrealizowania lub tez możliwych do zrealizowania jedynie przez nie-

liczne jednostki (cele takie starano się realizować w krajach komunistycz-

nych), jak i stawianie wychowankowi zbyt wielu wymagań. Z nadmiernym 

utylitaryzmem celów wychowania mielibyśmy natomiast do czynienia 

wówczas, gdyby system oświaty został podporządkowany doraźnym po-

trzebom politycznym czy ekonomicznym (wychowanie idealnych konsu-

mentów, idealnych patriotów itd.).  

Formułowanie celów wychowania powinno również uwzględniać po-

trzeby psychofizyczne wychowanka oraz przygotowywać go do pełnienia 

określonych ról społecznych. Warto też zwrócić uwagę, że istnieją cele 

uniwersalne, do których powinien dążyć każdy system oświaty oraz każda 

jednostka w ramach samowychowania oraz cele indywidualne, możliwe do 

osiągnięcia jedynie przez jednostki dysponujące odpowiednimi zdolno-

ściami.  

Poszukiwanie celów wychowania, których zrealizowanie przygotowy-

wałoby wychowanka do życia w społeczeństwie, a jednocześnie umożli-

wiało mu zaspokajanie własnych potrzeb i rozwijanie indywidualnych 

dyspozycji jest jednym z głównych zadań pedagogiki. Należy jednak pamię-
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tać, że wybór owych celów, zwłaszcza celów nadrzędnych, związanych z 

ideałem człowieka (wzorcem osobowym) jest zawsze w pewnym zakresie 

przedmiotem arbitralnej decyzji wychowawcy (np. twórców programów 

kształcenia i wychowania).  

Innym istotnym pojęciem jest określenie „środowisko społeczne”. 

W literaturze przedmiotu znaleźć można wiele różnych definicji pojęcia 

środowiska społecznego a także pewną ilość określeń o podobnym zna-

czeniu, takich jak środowisko lokalne lub społeczność lokalna. Pojęcia te 

nie mają ściśle ustalonego znaczenia, jednak ogólne rzecz biorąc odnoszą 

się do najbliższego otoczenia społecznego jednostki. Należy przez nie ro-

zumieć grupę lub grupy społeczne, do których należy jednostka, wraz 

z relacjami panującymi pomiędzy członkami grupy. Różni autorzy kładą 

większy lub mniejszy nacisk na spójność tak pojętego środowiska, jego 

względną izolację od zewnętrznego otoczenia, obowiązujące w nim normy 

i wartości kulturowe, stopień wewnętrznego zróżnicowania (ekonomicz-

nego, kulturowego, religijnego) itd. Istnieją różnorodne grupy, do których 

człowiek w ciągu życia należy, takie jak rodziny lub grupa rówieśnicza, i z 

których może w sposób dobrowolny lub mimowolny zostać wyłączony. 

Jednakże rezygnując z przynależności do konkretnych grup społecznych, 

człowiek nie rezygnuje z przynależności do otoczenia społecznego, zawsze 

bowiem pozostaje zależny od społeczności, w obrębie której egzystuje.  

W pedagogice społecznej istnieje wiele mniej lub bardziej szczegóło-

wych klasyfikacji środowisk społecznych. Klasyfikacje te oparte są na ta-

kich kryteriach, jak wiek członków grupy (dzieci, młodzież itd.), miejsce jej 

funkcjonowania (miasto, wieś), stopień wewnętrznego zorganizowania 

(grupy utworzone celowo, grupy powstałe samoistnie), rodzaj zawodu 

(pracownicy fizyczni, inteligencja) itp. Niektóre z tych kryteriów stosują 

się jednocześnie do jednej i tej samej grupy (np. ośrodek wychowawczy dla 

dzieci funkcjonujący na wsi). 

Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej typowymi środowiskami społecznymi 

w Polsce jest miasto i wieś. Można w związku z tym zadać pytanie, które z 

tych środowisk jest bardziej sprzyjające dla rozwoju człowieka, które zaś 
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rozwoju tego nie wspomaga lub wręcz działa na niego hamująco. Odpo-

wiedź zależy tu rzecz jasna od tego, jakie elementy ludzkiej życia uznajemy 

za istotne. Zarówno środowisko wiejskie, jak i miejskie charakteryzują się 

określonymi cechami, które w zależności od przyjętych kryteriów oceny 

możemy uznać za korzystne lub szkodliwe dla jednostkowego rozwoju. 

Środowisko miejsce cechuje się bogactwem instytucji i grup, w których 

można uczestniczyć, bogactwem możliwości rozwoju zawodowego i awan-

su społecznego, większą otwartością i tolerancją wobec odmienności, bra-

kiem rygorystycznej kontroli, jednocześnie jednak więzi społeczne są po-

wierzchowne, rzeczowe i anonimowe, przez co osłabieniu ulega poczucie 

przynależności do danego miejsca, mniejsza jest rola autorytetów, zmniej-

sza się wpływ rodziny na życie indywidualne, zanikają również więzi są-

siedzkie, które zostają zastąpione więziami w miejscu pracy. Środowisko 

stanowi z kolei grupę niewielką, względnie zamkniętą i odizolowaną od 

zewnętrznego otoczenia oraz stosunkowo mało zróżnicowaną. Mimo nie-

wątpliwe wpływu środków masowego przekazu na świadomość miesz-

kańców wsi wciąż większą rolę pełnią w środowiskach wiejskich tradycyj-

ne autorytety, mniejsza jest tolerancja wobec odmienności, silne pozostają 

więzi społeczne, istotną rolę w funkcjonowaniu środowisk odgrywają róż-

ne rodzaje konfliktów, a miejscowe instytucje wychowawcze i pomocowe 

pełnią o wiele ważniejszą rolę niż w mieście [Wirth, 1938].  

Zróżnicowanie to oznacza dla pedagogiki społecznej konieczność posłu-

giwania się odmiennymi metodami badawczymi a także stosowania innych 

metod diagnostycznych w przypadku obydwu tych środowisk. Ponadto 

cechy tych środowisk sprzyjają powstawaniu określonych rodzajów pro-

blemów, co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu instytucji wycho-

wawczych działających w mieście i na wsi [Grzędzińska, Majdzińska, Su-

lowska-Bramasol, 2010]. 

Ważnym określeniem jest również pojęcie urbanizacji, oznaczające 

m.in. proces migracji ludności ze wsi do miast. Podkreślić należy, że urba-

nizacja jest pojęciem odnoszącym się do całych społeczeństw, nie zaś tylko 

do społeczności miejskich, a tzw. współczynnik urbanizacji pokazuje ilo-
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ściowy stosunek mieszkańców miast do mieszkańców wsi w danym społe-

czeństwie. Przez społeczeństwo należy tu rozumieć mieszkańców określo-

nego terytorium, a więc ludność danego regionu, kraju, większą ilość kra-

jów tworzących pewną wyodrębnioną strukturę (np. UE), wreszcie ludność 

całego świata.  

W skali całego świata mamy obecnie do czynienia z gwałtownym wzro-

stem urbanizacji. Świadczy o tym m. in. fakt, że pomiędzy rokiem 1990 a 

2000 ilość metropolii liczących powyżej miliona mieszkańców wzrosła z 

298 do około 400 [Węgliński, 2002: 275]. 

Pojęcie to ma kilka znaczeń, bowiem przebiega zarówno w wymiarze 

społecznym, jak i ekonomicznym i demograficznym, w pedagogice spo-

łecznej oznacza ono jednak przede wszystkim kształtowanie stylu życia 

według wzorców typowych dla środowiska miejskiego. Innymi słowy, w 

pedagogice pojęcie urbanizacji oznacza nie tyle przenoszenie się ludności 

ze wsi do miast, lecz przede wszystkim zmiany w strukturze społecznej 

oraz powstawanie nowych grup społecznych. Te nowe grupy składają się z 

jednostek pochodzących z różnych środowisk, w pierwszym pokoleniu 

oderwanych od swoich rodzin, dysponujących różnym poziomem wy-

kształcenia, wykonujących różne zawody, często wyznających odmienne 

światopoglądy i systemy wartości, wydaje się zatem oczywiste, że w obrę-

bie tego rodzaju heterogenicznych zbiorowości więzi społeczne są znacz-

nie słabsze niż w obrębie względnie jednorodnych społeczności wiejskich.  

Zmiany stylu życia są wprawdzie bezpośrednim skutkiem przenoszenia 

się mieszkańców wsi do miast, należy jednak zwrócić uwagę, że pod 

wpływem nowoczesnych środków masowej komunikacji pewne zjawiska 

typowe dla procesów urbanizacji dostrzec można także wśród mieszkań-

ców wsi. Takie czynniki, jak mechanizacja rolnictwa, dzięki której współ-

czesny mieszkaniec wsi dysponuje bez porównania większą ilością czasu 

wolnego niż dysponowałby jeszcze kilkadziesiąt lat temu, lub upowszech-

nienie się telewizji pokazującej nowe wzorce zachowania i style życia, 

sprawiło, że ludzie więcej czasu spędzają w domach, skutkiem czego osła-

bieniu ulegają więzi sąsiedzkie, kontakty międzyludzkie stają się powierz-
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chowne, a tym samym zmniejsza się kontrola społeczna, wzrasta tolerancja 

wobec odmienności itp. [Ziółkowski, 1965].  

Pojęcie społeczności lokalnej, często występujące w literaturze socjo-

logicznej, budzić może kontrowersje ze względu na jego niejednoznacz-

ność. Niektórzy autorzy za warunek uznania pewnego grupy ludzi za spo-

łeczność lokalną uznają istnienie bezpośrednich relacji pomiędzy wszyst-

kimi jednostkami grupy, inni z kolei określają społeczność lokalną jako 

grupę zajmującą określone terytorium (wieś, dzielnicę, osiedle itp.). Z 

pierwszej definicji wynika, że społeczność lokalna nie musi zamieszkiwać 

wspólnego obszaru, bowiem warunek wystarczający stanowi samo istnie-

nie bezpośrednich kontaktów, co rodzi określone problemy związane, np. z 

rozwojem nowoczesnych technik komunikacji oraz kłóci się z intuicyjnym 

rozumieniem określenia „lokalny”. Wadą drugiej definicji wydaje się z kolei 

być fakt, iż nie bierze ona pod uwagę istnienia więzi pomiędzy członkami 

społeczności, traktując jako społeczność lokalną każdą grupę ludzką za-

mieszkałą na wspólnym obszarze, nawet jeżeli nie tworzy ona społeczno-

ści w ścisłym tego słowa znaczeniu (a więc pomiędzy członkami grupy nie 

istnieją żadne stałe relacje). W związku z tym niektórzy autorzy wprowa-

dzają rozróżnienie pomiędzy społecznością lokalną a grupą lokalną lub 

zbiorowością terytorialną.  

„Zbiorowości terytorialne – pisze B. Szacka – są skupiskiem zatomizo-

wanych jednostek, których skład bywa płynny i zmienny, co dodatkowo 

utrudnia tworzenie się więzi społecznych” [Szacka, 2003: 97]. 

Innym określeniem jest pojęcie środowisko wychowawcze. Oznacza 

ono ogólne otoczenie, w jakim następuje rozwój jednostki, a więc zarówno 

otoczenie społeczne, jak i warunki geograficzne, ekonomiczne, kulturowe 

itd. W literaturze spotkać można wiele mniej lub bardziej ścisłych definicji 

tego pojęcia. Niektóre z nich kładą nacisk na powtarzalność i typowość 

pewnych sytuacji, co stanowić ma warunek ich wychowawczego oddzia-

ływania na jednostkę, inne z kolei biorą pod uwagę jedynie te czynniki, 

które wywierają wpływ na rozwój jednostki [Durka, 2009]. Należy tu jed-

nak podkreślić, że pojęcie środowiska wychowawczego jest zbyt szerokie i 



Paweł Czarnecki 

Społeczeństwo i Edukacja - Międzynarodowe Studia Humanistyczne Nr 1/2012 

407 

wieloznaczne, by możliwe było sformułowanie jego ścisłej definicji. Na 

rozwój jednostki wpływa wszak nie tylko jej najbliższe otoczenie, lecz 

także kultura danego społeczeństwa, poziom rozwoju techniki w danym 

momencie czasowym (upowszechnienie się Internetu sprawiło, że wycho-

wanie przebiega obecnie w całkowicie odmiennych warunkach niż jeszcze 

dwie dekady temu), sytuacja polityczno – ekonomiczna w kraju (np. po-

ziom bezrobocia wśród młodzieży) itd.  

Szczególne znaczenie w pedagogice społecznej ma pojęcie rodziny. Ro-

dzina stanowi najbliższe otoczenie człowieka, toteż odgrywa ona decydu-

jącą rolę w procesie wychowawczym. To właśnie rodzina wprowadza 

dziecko w świat więzi społecznych, uczy nawiązywania bliskich kontak-

tów, przekazuje podstawowe wiadomości dotyczące świata społecznego, 

wreszcie stanowi rodzaj łącznika pomiędzy dzieckiem a światem doro-

słych. Żadna placówka wychowawcza nie jest w stanie zastąpić wycho-

wawczej funkcji rodziny, a pedagogika społeczna może co najwyżej poszu-

kiwać metod częściowego kompensowania niedoborów wychowawczych 

wynikłych z wadliwego funkcjonowania rodziny [Łapińska, 1966: 139]. 

Kolejnym ważnym pojęciem jest pojęcie socjalizacji [Łobocki, 2008: 

41]. Oznacza ono proces nawiązywania więzi społecznych, przyswajania 

sobie społecznych wzorców komunikowania się, wartości i norm. Proces 

ten dokonuje się w pewnej części nieświadomie, poprzez internalizację 

(czyli przyjęcie określonych wartości, norm, postaw i przekonań jako wła-

snych), a częściowo w sposób świadomy, poprzez uczenie się. Bodźce, 

które oddziałują na proces socjalizacji, określa się mianem wpływów spo-

łecznych. Można je podzielić na wpływy jednostkowe (tzn. osoby 

o specjalnym znaczeniu dla rozwoju jednostki, np. rodzice), wpływy insty-

tucjonalne (instytucje i organizacje powołane w celu wspomagania jed-

nostki w jej rozwoju) oraz wpływy kulturowe (wartości, normy, tradycje, 

stereotypy, wyobrażenia, poglądy itp. akceptowane w danej grupie spo-

łecznej). Podział ten odpowiada mniej więcej rozróżnieniu na środowisko 

społeczne (oddziaływanie jednostek i instytucji) i środowisko kulturowe 

(oddziaływanie idei). Z kolei H. Radlińska określała owe wpływy (wraz ze 
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zdolnością jednostki do ulegania im w określony sposób) mianem sił twór-

czych. 

Należy jednak pamiętać, że w literaturze z zakresu pedagogiki społecz-

nej pojęcie socjalizacji pojawia się w różnych znaczeniach. W szerokim 

znaczeniu odnosi się ono do samoczynnego procesu przyswajania sobie 

zachowań, postaw, wartości i idei akceptowanych w grupie społecznej, 

w której rozwija się jednostka. W znaczeniu węższym z kolei „socjalizacja” 

odnosi się do celowego sterowania procesem przyswajania sobie owych 

zachowań, postaw, wartości i idei przez wychowawcę, a więc świadome 

realizowanie określonego wychowawczego akceptowanego w danej grupie 

społecznej. W jeszcze węższym znaczeniu mówimy o socjalizacji, gdy ma-

my na myśli proces wychowania zmierzający do realizacji określonego 

ideału wychowawczego akceptowanego przez wychowawcę (rodzinę, 

szkołę), nie zaś przez społeczeństwo. Jak więc widać, pojęcie socjalizacji w 

dwóch ostatnich znaczeniach jest w zasadzie tożsame z pojęciem wycho-

wania, które możemy zdefiniować jako zbiór świadomych i celowych od-

działywań na proces socjalizacji.  

Wspomnieć też warto o pojęciu identyfikacji (utożsamienia). Często 

można spotkać się z takimi określeniami, jak „identyfikacja z grupą”, „iden-

tyfikacja z osobą”, „identyfikacja z organizacją” itd. Termin ten jest po-

krewny określeniu „uspołecznienie”, jego znaczenie wydaje się być jednak 

węższe, informuje on bowiem, o jaki rodzaj uspołecznienia chodzi, a więc 

wskazuje konkretne grupy lub osoby będące reprezentantami grupy, które 

rozwijająca się jednostka uznaje za wzorcowe [Rodziewicz-Winnicki, 

2008].  

Innym ważnym określeniem jest pojęcie metody wychowawczej. Me-

toda do pewnego stopnia zależy od celu wychowania. Innymi metodami 

należy posłużyć się, kiedy pragnie się wychować jednostki zdolne do sa-

mopoświęcenia w imię dobra kolektywu, innymi, gdy pragnie się, aby wy-

chowanek stał się w przyszłości asertywnym indywidualistą zaintereso-

wanym w pierwszym rzędzie zaspokajaniem własnych potrzeb. Wśród 

innych czynników wpływających na dobór metody należy wymienić wieku 
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rozwojowy wychowanka, poziom przyswojonych przez niego kompetencji, 

otoczenia społecznego, w którym się on rozwija, rodzaj pozytywnych i 

negatywnych bodźców wpływających na jego rozwój itp. 

Kolejnym ważnym określeniem jest pojęcie ubóstwa i wykluczenia 

społecznego. „Ubóstwo” oznacza zarówno stan biedy, czyli braku material-

nych środków pozwalających na zaspokojenie elementarnych potrzeb 

biologicznych, jak i pewien problem społeczny wymagający rozwiązania. 

Pojęcie wykluczenia społecznego ma natomiast znacznie szerszy zasięg 

znaczeniowy, wskazuje bowiem na pewną ogólną niemożność nawiązywa-

nia więzi społecznych oraz pełnego wykorzystania możliwości korzystania 

z określonych dóbr, spowodowaną różnymi czynnikami. Ubóstwo jest 

wprawdzie jedną z głównych przyczyn wykluczenia społecznego, wskazać 

można jednak również inne przyczyny (stygmatyzację, nietolerancję itp.). 

Zauważyć też należy, że niekiedy zależność przyczynowo – skutkowa bywa 

odwrotna i to właśnie wykluczenie społeczne staje się przyczyną material-

nego niedostatku.  

Ubóstwo można rozpatrywać z perspektywy ekonomii lub też ujmować 

je jako problem psychospołeczny, będący przedmiotem zainteresowania 

nauk społecznych. W kategoriach czysto ekonomicznych jest ono wypad-

kową takich parametrów, jak stopień rozwoju gospodarczego danego kra-

ju, koniunktury gospodarczej, poziom i rodzaj kwalifikacji zawodowych, 

wysokość bezrobocia itd. Są to wszystko czynniki o charakterze obiektyw-

nym, na które pedagogika społeczna nie ma żadnego wpływu. Jednakże 

problem ubóstwa można ujmować także w kategoriach psychologicznych i 

socjologicznych, które odnoszą się do zjawisk, które, przynajmniej w mi-

kroskali, pozwalają się stosunkowo łatwo kształtować. Nauki społeczne 

ujmują problem ubóstwa z tego właśnie punktu widzenia, starając się usta-

lić, czym jest ubóstwo, jakie przybiera formy w rozwiniętych społeczeń-

stwa a także jakie są jego przyczyny i skutki społeczne. Przedmiotem pe-

dagogiki społecznej są ponadto możliwości rozwiązywania zarówno same-

go problemu ubóstwa, jak i jego skutków w życiu społecznym.  
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A. Radziewicz-Winnicki zwraca uwagę, iż ze względu na złożoność pro-

blemu ubóstwa, jego ujęcie w ramach jednej dyscypliny badawczej jest 

niemożliwe: „Kompleksowa i wyczerpująca analiza podjętych kwestii w 

zasadzie nie jest możliwa. Wymagałaby interdyscyplinarnego poszerzenia 

o specyfikę spojrzenia z perspektywy bardzo wielu subdyscyplin, takich ja: 

pedagogika społeczna, psychologia społeczna, polityka społeczna, socjolo-

gia wychowania, socjologia zróżnicowania społecznego, socjologia życia 

gospodarczego, socjologia zdrowia i medycyny, gerontologia i wiele in-

nych” [Radziewicz-Winnicki, 2008: 235]. Z tezą ta trudno się nie zgodzić, 

jednak te same zarzuty można wysunąć pod adresem większości, o ile nie 

wszystkich, głównych zagadnień pedagogiki społecznej. 

Zwrócić też należy uwagę na pojęcie zmiany społecznej, oznaczające 

przejście grupy społecznej od jednego stanu do innego. Pojęcie zmiany 

społecznej pełni w pedagogice społecznej bardzo istotną funkcję ze wzglę-

du na fakt, że celem praktyki pedagogiki społecznej jest wszakże inicjowa-

nie określonych zmian społecznych. Zmianę możemy rozpatrywać z punk-

tu widzenia jednego wybranego kryterium, możemy też brać pod uwagę 

wiele różnych kryteriów. Ponadto zmiana może dotyczyć zjawisk powierz-

chownych i nie mających istotnego wpływu na strukturę społeczną lub też 

zachodzić w obrębie samej tej struktury, prowadząc do wyłaniania się 

nowych systemów społecznych [Sztompka, 2002: 437].  

Pojęcie zmiany warto odróżnić od pojęcia postępu czy też rozwoju, któ-

re wprawdzie również oznaczają zmianę społeczną, jednocześnie jednak 

wyrastają z przekonania, że owe zmiany mają charakter kierunkowy, a 

więc tworzą pewien ciąg zmierzający do określonego celu. Pogląd ten za-

kłada, że proces zmian społecznych przypomina wznoszenie się czy też 

przechodzenie na kolejne szczeble, z których każdy następny stan jest 

„wyższy” czy też „lepszy” niż stan poprzedni. Z takiego rozumienia pojęcia 

zmiany społecznej wynikają dwie istotne konsekwencje. Po pierwsze, in-

terpretacja ta prowadzi do konkluzji, że społeczeństwa dawniejsze były 

„gorsze” od istniejących obecnie, nie przeszły bowiem jeszcze wszystkich 

istotnych szczebli „rozwoju” („postępu”). Druga konsekwencja wydaje się 
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być jeszcze poważniejsza. Skoro bowiem społeczeństwa różnią się między 

sobą, to można założyć, że różnice te wynikają ze stopnia rozwoju społecz-

nego i że w związku z tym społeczeństwa działają się na bardziej lub mniej 

rozwinięte. To samo odnieść zresztą można do poszczególnych grup spo-

łecznych w obrębie społeczeństwa jako całości (uznając np. społeczności 

wsi za mniej rozwinięte od społeczności miast).  

Jak więc widać, że pojęcie zmiany społecznej wiąże się z ogólnymi prze-

konaniami dotyczącymi podstaw funkcjonowania społeczeństw. Kierun-

kowość zmian społecznych nie jest zresztą jedyną kwestią budzącą spory. 

Kontrowersje dotyczą m. in. przyczyn zmian społecznych, a więc tego, czy 

zachodzą one w sposób samoistny, są nieuchronne i wynikają z ludzkiej 

potrzeby do poznawania rzeczywistości i przekształcania jej w sposób jak 

najbardziej dla siebie korzystny, czy też przeciwnie, zostają wyzwolone 

przez procesy nie związane immanentnie z życiem społecznym i zależne 

od naszych decyzji, możliwości sterowania owymi zmianami na poziomie 

mikro- i makrospołecznym, ocena skutków owych zmian dla życia zbioro-

wego itd.  

Niezależnie od tego, który z powyższych poglądów akceptujemy, po-

szczególne zmiany społecznej możemy poddawać ocenie w zależności od 

powodowanych przez nie skutków dla poszczególnych grup społecznych, 

pamiętając jednakże, że większość zmian pociąga za sobą zarówno skutki 

pozytywne, jak i negatywne. Dla przykładu, zmiany społeczne związane z 

transformacją ustrojową w krajach postkomunistycznych sprawiły, że 

wiele grup społecznych utraciło dotychczasową, względnie wysoką pozy-

cję w społeczeństwie, co z kolei przyczyniło się do ich pauperyzacji i spo-

łecznego wykluczenia (np. byli pracownicy Państwowych Gospodarstw 

Rolnych i ich rodziny).  

Warto też wspomnieć o zjawisku globalizacji, które często traktowane 

bywa jako źródło negatywnych przemian społecznych, zachodzących 

w dodatku w skali całego świata. Przez globalizację można rozumieć pro-

cesy prowadzące do ujednolicenia społeczeństw na całym świecie pod 

wybranymi względami, bądź też sam efekt tego procesu. Jednym ze zjawisk 
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związanych z globalizacją jest zmniejszanie się roli państw narodowych 

i lokalnych rządów na rzecz organizacji ponadnarodowych. Zjawisko to 

uznać należy za potencjalnie niebezpieczne, ponieważ prowadzenie polity-

ki społecznej leży właśnie w gestii państw, nie zaś struktur ponadpań-

stwowych, jeżeli więc rola państwa w życiu społecznym ulega osłabieniu, 

to tym samym zmniejszone zostają możliwości prowadzenia skutecznej 

polityki społecznej.  

Globalizacja nie pozostaje bez wpływu także na pedagogikę społeczną. 

Jest to z jednej strony wpływ pośredni, bowiem wskutek procesów globali-

zacyjnych pojawiają się określone problemy w wymiarze społecznym, a z 

drugiej wpływ bezpośredni, jako że dzięki globalizacji możliwe jest przeni-

kanie idei i koncepcji dotyczących procesu wychowania. Pewnym zagroże-

niem wydaje się być tutaj fakt, że owo przenikanie idei zachodzi na ogół 

jednokierunkowo, tzn. rozwiązania wypracowane w krajach uznawanych 

za wiodące są traktowane jako wzorcowe i przejmowane w sposób, jak się 

wydaje, zbyt mało krytyczny. Ponadto globalizacja prowadzi do odpływu 

wysoko wykwalifikowanych kadr z krajów mniej rozwiniętych do bardziej 

rozwiniętych, co rzecz jasna dotyczy także pedagogiki społecznej oraz 

pracy socjalnej. Zjawisko to staje się tym bardziej masowe, im większemu 

ujednoliceniu podlega system dedykacyjny w skali całego świata i im bar-

dziej jednolite wymagania stawiane są specjalistom w poszczególnych 

dziedzinach.  

Wspomnieć też należy o pojęciu kompensacji, czyli redukowaniu nega-

tywnych bodźców środowiskowych poprzez odpowiednie działania wy-

chowawcze. Pojęcie to odgrywa ważną rolę właśnie w pedagogice społecz-

nej, której celem nadrzędnym jest rozwiązywanie problemów związanych 

z funkcjonowaniem jednostek i grup w społeczeństwie. 

Nie są to oczywiście wszystkie pojęcia, jakimi posługuje się pedagogika 

społeczna. Jak wspomniałem, dziedzina ta obficie korzysta z dorobku ta-

kich dyscyplin, jak socjologia i psychologia, adaptując do swoich potrzeb 

pojęcia wypracowane przez te nauki. Stąd do podstawowej aparatury po-

jęciowej pedagogiki społecznej należy zaliczyć takie określenia, jak „społe-
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czeństwo”, „relacja społeczna”, „osobowość”, „charakter”, „emocje” itd. 

Znaczenia tych pojęć na gruncie pedagogiki społecznej nie są ściśle ustalo-

ne, a ich interpretacja zależy od koncepcji psychologicznych i socjologicz-

nych akceptowanych przez poszczególnych autorów. 

Summary 

Showing the direction, setting a certain aim and giving support to achieve 

it, is the essence of pedagogy. Here it is assumed that both sides of the up-

bringing process have accepted this aim, that is, both charge and tutor whose 

task is, as the upbringing process proceeds, only to “accompany” his charge 

in achieving aims which he accepts as his own. Running direct educational 

activities is not an aim of social pedagogy in practice, but solving definite 

problems connected with a social life, such as problems of poverty and social 

exclusion. That is why the special object of interest of social pedagogy is so-

cial assistance, social work and broadly comprehended social protective 

activities. 
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