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Ks. dr Zdzi sław Stru zik
Uni wer sy tet Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go

PRO GRAM WY CHO WAW CZY OPAR TY NA WAR TO ŚCIACH

ZA ŁO ŻE NIA PRO GRA MU WY CHO WAW CZE GO

Ce lem Pro gra mu Wy cho waw cze go1 jest przy go to wa nie ma te ria łu dy -
dak tycz ne go do pro ce su for ma cyj ne go i wy cho waw cze go uczniów
klas: I, II, III li ceum ogól no kształ cą ce go.2

Na tu ral nym obo wiąz kiem czło wie ka jest prze kazywanie for ma cji
z jed ne go po ko le nia – star sze go, na dru gie – młod sze. Obo wią zek ten wy -
ni ka nie ja ko z na tu ry ludz kiej i zo sta je roz po zna ny przez spo łe czeń stwo
oraz jest wy peł nia ny suk ce syw nie, sto sow nie do eta pu roz wo ju czło wie -
ka. Na prze strze ni ty się cy lat kształ to wa nia się róż nych kul tur i prze ka -
zy wa nia ich swo im, suk ce syw nie na stę pu ją cym po ko le niom, moż na
za ob ser wo wać ten den cje do od kry wa nia na tu ral nych war to ści po trzeb -
nych do cią gło ści ży cia, po czu cia bez pie czeń stwa i moż li wo ści roz wo ju.
Od kry wa ne w ten spo sób pod sta wo we war to ści: wol ność, spra wie dli -
wość, po kój, bez pie czeń stwo, so li dar ność – po wo li, ale sys te ma tycz nie
wpły wa ły na umac nia nie się okre ślo nych spo łecz no ści. Czło wiek na prze -
strze ni ty się cy lat sta rał się bu do wać zor ga ni zo wa ne struk tu ry ro dzin ne,
ple mien ne i na ro do we. Nie któ rym spo łecz no ściom uda ło się dojść
do utwo rze nia na ro du cha rak te ry zu ją ce go się jed nym ję zy kiem, jedną hi -
sto rią, re li gią i świa do mo ścią wspól no ty. Spoj rze nie na hi sto rię świa ta
i ludz ko ści po zwa la zyskać prze świad cze nie, że u pod staw an tro po lo -
gicz nych czło wie ka le ży umie jęt ność od kry wa nia war to ści oraz zdol ność
kie ro wa nia się ni mi.

Do od kry wa nia war to ści, pod trzy my wa nia ich w świa do mo ści i kul ty -
wo wa nia, nie ja ko na tu ral ną for mą prze ka zu sta wa ło się wy cho wa nie.
Z cza sem wy cho wa nie prze kształ ci ło się w wy kształ ce nie prze ka zy wa ne
i zdo by wa ne przez zor ga ni zo wa ne for my szkol nic twa.
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Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna152

Moż na za uwa żyć, że fun da men tem for ma cji, edu ka cji i kształ ce nia, we
wszyst kich je go zakresach, jest po sta wa życz li wo ści ja ko prze jaw mi ło ści
i po sza no wa nia dru gie go czło wie ka. Każ da cy wi li za cja, czy li zor ga ni zo -
wa na spo łecz ność ludz ka, wy ma ga kształtowania należących do niej
przed sta wi cie li – jed no stek ludz kich, tak, by kie ro wa li się na tu ral ną za sa -
dą czy nie nia do bra. Do bro to – prze ka zy wa ne dzie ciom i mło dzie ży – jest
pod sta wą eg zy sten cji, roz wo ju, po stę pu i wza jem ne go do sko na le nia.
Kształ tu je ono i utrwa la świa do mość in dy wi du al ną i spo łecz ną oraz
świad czy o pięk nie ludz kie go ży cia i dzia ła nia. Czło wiek do bry, szla chet -
ny, wy cho wa ny i wy kształ co ny, dą ży do osią gnię cia szczę ścia i pra gnie
tym szczę ściem po dzie lić się z in ny mi ludź mi, a na wet dzie lić swo ją ra -
dość z ota cza ją cym go świa tem, z ca łą przy ro dą oży wio ną i nie oży wio ną.

Pro ces wy cho wa nia i kształ ce nia przy spie sza roz wój oso bo wo ści, po -
zwa la na przy swo je nie pod sta wo wych war to ści: praw dy, do bra, pięk na,
spra wie dli wo ści, mi ło ści i so li dar no ści, oraz stwa rza moż li wość ra cjo nal -
ne go i har mo nij ne go roz wo ju.

Wszyst kie wiel kie cy wi li za cje po wsta wa ły i roz wi ja ły się dzię ki nie -
stru dzo ne mu wy sił ko wi wy cho waw cze mu i for ma cyj ne mu. Współ cze -
sny świat, ze wzglę du na in ten syw ny roz wój kul tu ry, środ ków
prze ka zu oraz na ra sta ją cą glo ba li za cję, wy ma ga co raz lep szych pro gra -
mów wy cho waw czych uwzględ nia ją cych wszyst kie pod sta wo we war -
to ści ży cia ludz kie go.

Pod mio to wość w Pro gra mie Wy cho waw czym
Pro gram wy cho waw czy opar ty na kon cep cji, któ ra an ga żu je do głęb -

nie do brą wo lę, mo że być re ali zo wa ny tyl ko przy świa do mym i wol nym
udzia le tych wszyst kich, któ rzy w nim uczest ni czą. Nie mo że być ni ko mu
na rzu co ny na za sa dzie ce lów i za dań po mi ja ją cych do bro czło wie ka. Dla
urze czy wist nie nia go z ca łą wier no ścią, szko ła po win na móc li czyć na jed -
ność in ten cji i stałość w przekonaniu do te goż pro gra mu, któ ry bę dzie re -
ali zo wa ny przez wszyst kich człon ków wspól no ty szkol ne j.3

W sen sie ogól nym pod mio tem Pro gra mu Wy cho waw cze go jest czło -
wiek ja ko ta ki, dla te go że wy ma ga on nie ustan ne go sa mo wy cho wa nia
i sa mo kształ ce nia w każ dym mo men cie swe go ży cia. Wy cho wa nie ni -
gdy się nie koń czy, po nie waż sta le py ta my o sens na sze go ist nie nia
i dzia ła nia. Z chwi lą wy zna cze nia so bie okre ślo nych dzia łań na stę pu je
ko niecz ność po szu ki wa nia ade kwat nych środ ków do re ali za cji za mie -
rzo nych ce lów. Aby osią gnąć ce le ogól ne, spo łecz ne oraz in dy wi du al ne,
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Program Wychowawczy oparty na wartościach 153

oso bo we, mu si my wejść na dro gę po szu ki wa nia wła ści wych me tod
i pro gra mów wy cho waw czych.

Pod sta wo wym za da niem w me to do lo gii wy cho wa nia jest po zna wa -
nie wła sne go „ja” i po zna wa nie dru gie go czło wie ka, ro zu mia ne go ja ko
„dar”4 da ny dla nas i dla dru gich. Wza jem ne roz po zna nie się czło wie ka
z czło wie kiem (tak że roz po zna nie się jed nost ki ze spo łe czeń stwem) roz -
po czy na nie ustan ny dia log. Obie stro ny mu szą re ali zo wać się wza jem nie,
per so nal nie na sie bie od dzia ły wać, wza jem nie się kształ cić i wza jem nie
od no sić obo pól ne ko rzy ści mo ral ne. Nie ma w tym dia lo gu żad nej do mi -
na cji, wy nio sło ści jed ne go pod mio tu nad dru gim pod mio tem. Wy cho wy -
wa ny i wy cho wu ją cy ma ją tę sa mą god ność, war tość, in dy wi du al ność. Jest
wza jem ne po sza no wa nie, brak ja kiej kol wiek agre sji, zmu sza nia, czy po ni -
ża nia. Je dy nym mo ty wem wy cho wu ją ce go jest mi łość do wy cho wan ka,
po par ta au to ry te tem, ale ni gdy nie na du ży wa nym.

W sen sie szcze gó ło wym pod mio tem Pro gra mu Wy cho waw cze go i ca -
łe go pro ce su wy cho waw cze go jest uczeń klas I, II, i III li ceum. Je go
wszech stron ny roz wój po wi nien znaj do wać się w cen tral nym punk cie
pra cy edu ka cyj nej. Uczeń, li ce ali sta jest naj waż niej szym pod mio tem, któ -
ry pod le ga pro ce so wi wy cho wa nia, a jed no cze śnie ja ko byt ro zum ny, sam
sie bie wy cho wu je po przez sa mo kształ ce nie. Wszyst kie in ne pod mio ty
wy cho wu ją ce peł nią wo bec ucznia funk cje po moc ni cze, wspie ra ją ce, do -
star cza jąc od po wied nich tre ści wy cho waw czych oraz przy kła dów pro ce -
sów wy cho waw czych poddanych kryterium prawdy.

Szcze gól ną ro lę w wy cho wa niu peł ni śro do wi sko ro dzi ny, z któ rej
po cho dzi uczeń. Ro dzi ce ma ja pierw sze i pod sta wo we pra wo do wy cho -
wy wa nia swo ich dzie ci.5 Otrzy mu ją to pra wo na za sa dzie zro dze nia, jest
ono nie po wta rzal ne, je dy ne, peł ne i au to no micz ne.

W sen sie spe cjal nym pod mio tem Pro gra mu Wy cho waw cze go jest pe -
da gog, wy cho waw ca kla sy, mo ral nie i za wo do wo od po wie dzial ny za swo -
ich uczniów. Każ dy wy cho waw ca kształ tu je swo ich pod opiecz nych
zgod nie z wła snym su mie niem, ufor mo wa nym wcze śniej i zwe ry fi ko wa -
nym przez ży cie. Dzie je się tak dla te go, że to czło wiek wy cho wu je czło -
wie ka, w at mos fe rze mi ło ści i zgod nie z praw dą.

W pro ce sie wy cho waw czym ma my do czy nie nia z wza jem nym od -
dzia ły wa niem oso bo wo ści ludz kich ja ko zja wi skiem psy cho lo gicz nym.
Wy szcze gól nio ne pod mio ty: każ dy czło wiek, uczeń, wy cho waw ca oraz
ro dzi ce ucznia, two rzą śro do wi sko przy ja zne i do bre dla kształ to wa nia
no wej, mło dej in dy wi du al no ści i oso bo wo ści. W pro ce sach wza jem ne go
od dzia ły wa nia na le ży uwzględ nić tak że in ne śro do wi ska i zbio ro wo ści:
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ro dzi nę dal szą, spo łecz ność szkol ną, gru pę po dwór ko wą, miej sco wość,
w któ rej mło dy czło wiek ży je, re gion z wła sną kul tu rą, pań stwo oraz część
świa ta (np. wspól no ta eu ro pej ska).

Przed mio to wość w Pro gra mie Wy cho waw czym
Pro gram opie ra się na za ło że niach fi lo zo ficz nych, psy cho lo gicz nych

(psy cho lo gia roz wo jo wa dziec ka) i dy dak tycz nych, za war tych m.in. w Kon -
sty tu cji Rzeczypospolitej Polskiej6, do ku men tach Ko ścio ła Ka to lic kie go7,
Ko dek sie ro dzin nym i opie kuń czym z dnia 25 lu te go 1964 (Dz. U. z 1964 r.,
nr 9 poz. 59 z późn. zm.) 8, Kon wen cji o pra wach dziec ka z dnia 20 li sto pa -
da 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526), li te ra tu rze fa cho wej (dy dak -
tycz nej i wy cho waw czej), a po nad to na do brej prak ty ce pe da go gicz nej.

Wszyst kie wy żej wy szcze gól nio ne źró dła są zbio rem au to ry ta tyw -
nym, któ ry po wstał na ba zie dzia łań ob ser wa cyj nych, na pod sta wie do -
świad czeń oraz zo stał sfor mu ło wa ny nor ma tyw nie, w in te re sie do bra,
ja ki ma przy no sić pro ces wy cho waw czy. Do bro pro ce su wy cho waw cze -
go jest naj waż niej szym czyn ni kiem ukie run ko wa nym na czło wie ka in -
dy wi du al ne go i spo łecz ne go. Po wszech ność źró deł: osią gnię cia na uko we
pe da go gi ki i dy dak ty ki, Kon sty tu cja RP, Ko ściół ka to lic ki, Ko deks ro dzin -
ny i opie kuń czy, Kon wen cja o pra wach dziec ka, li te ra tu ra fa cho wa oraz
prak ty ka pe da go gicz na, mo gą i po win ny gwa ran to wać wła ści wą przed -
mio to wość pro ce su wy cho waw cze go. One, te wła śnie źró dła, są gwa ran -
tem po praw no ści, ce lo wo ści i sku tecz no ści. Przed mio to wość pro ce su
wy cho waw cze go nie mo że być pod żad nym po zo rem my lą ca, nie mo że
też wpro wa dzać w błąd, nie mo że mieć tak że cha rak te ru eks pe ry men tal -
ne go. Tyl ko na uka pew na (dy dak ty ka i pe da go gi ka), mo ral nie słusz na,
spraw dzo na i opar ta na war to ściach mo że być za pro po no wa na wy cho -
wy wa ne mu czło wie ko wi. Ze wzglę du na god ność, oso bo wość, nie po wta -
rzal ność i uni kal ność ży cia ludz kie go pro po no wa ne wy cho wa nie
re ali zu je się tyl ko raz i po zo sta wia nie za tar ty ślad w czło wie ku. Z te go też
po wo du do pro po no wa nych pro gra mów wy cho waw czych na le ży pod -
cho dzić z wiel ką ostroż no ścią, kie ru jąc się wie dzą i do świad cze niem, za -
wsze ma jąc na uwa dze do bro wy cho wan ka.

Treść Pro gra mu Wy cho waw cze go
Tre ścią pro gra mu są war to ści9 ogól no ludz kie: fi lo zo ficz ne, in te lek tu -

al ne, mo ral ne i in for ma cyj ne, nie zbęd ne do od kry wa nia sen su ży cia ludz -
kie go i po stę po wa nia zgod nie z nor ma mi mo ral ny mi przy ję ty mi w na szej
kul tu rze na ro do wej i chrze ści jań skiej.
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Pro gram jest zło żo ny z trzech czę ści, do sto so wa nych do wie ku ucznia.
Pierw sza część (kla sa I) do ty czy re la cji mię dzy ludz kiej „ja – spo łecz ność”,
dru ga (kla sa II) re la cji „ja – ty”. Trze cia część (kla sa III) oma wia re la cje „ja –
wo bec sa me go sie bie”. Za pro po no wa ny po dział uwzględ nia sys te ma tycz -
ny roz wój oso bo wo ści ucznia, je go wzra sta nie i doj rze wa nie fi zycz ne
i psy chicz ne oraz po stęp w ro zu mie niu ota cza ją ce go świa ta i sie bie sa me go.

War to ści omó wio ne w czę ści pierw szej (re la cja „ja – spo łecz ność”) ma -
ją za za da nie po móc ukształ to wać po sta wę życz li wo ści wzglę dem in nych
lu dzi. Czło wiek z na tu ry jest by tem spo łecz nym, jest czę ścią spo łecz no -
ści, w któ rej ży je, w niej się najpierw ro dzi, roz wi ja, do ra sta, uczy się
i kształ tu je, a na stęp nie wcho dzi w krąg spo łecz nych re la cji, ta kich jak:
na uka, pra ca, dzia łal ność w peł nie niu okre ślo nych ról spo łecz nych, wy -
peł nia nie za dań zgod nych z wy kształ ce niem i po wo ła niem. Od spo łecz -
no ści czło wiek otrzy mu je po czu cie bez pie czeń stwa, gwa ran cje by to we
i eko no micz ne, za bez pie cze nie spo łecz ne i zdro wot ne. Re la cja „ja – spo -
łecz ność” nie ustan nie trwa, po wo du je wza jem ny roz wój, wspól ne do sko -
na le nie się, a ce lem tej re la cji są osią ga ne i wpro wa dza ne w ży cie war to ści.

W czę ści dru giej (re la cja „ja – ty”) pro gram kształ tu je po praw ne i mo -
ral nie do bre po sta wy wo bec dru gie go czło wie ka spo ty ka ne go w ro dzi nie,
w szko le, w na rze czeń stwie, w mał żeń stwie, a tak że w szko le, pra cy i pod -
czas wy po czyn ku. Po ziom, za kres, in ten syw ność i ce lo wość re la cji „ja –
ty”, świad czy o spo so bie re ali za cji wła sne go ży cia. Ta re la cja wpły wa

na wza jem ne uspo łecz nie nie się, zbu do wa nie wła sne go śro do wi ska opar -
te go na ak cep ta cji, za ufa niu i po zy tyw nych związ kach uczu cio wych.

Część trze cia (re la cja „ja – wo bec sa me go sie bie”) po ma ga w po praw -
nym po zna wa niu swo ich za let, a tak że sła bo ści cha rak te ru, oraz uka zu je
moż li wo ści sa mo do sko na le nia się 10 i bu do wa nia oso bo wo ści na kie ro wa -
nej na do bro, spra wie dli wość, pięk no i mi łość. W pro ce sie wy cho wa nia te
pod sta wo we war to ści po win ny być przez ucznia (wy cho wan ka) roz po -
zna ne, we wnętrz nie za ak cep to wa ne, a na stęp nie kul ty wo wa ne na prze -
strze ni ca łe go ży cia.

For ma Pro gra mu Wy cho waw cze go
Pro gram zbu do wa ny jest na za sa dzie do ku men tu spi sa ne go w spo sób

lo gicz ny, z za sto so wa niem za sad ogól nie przy ję tych w li te ra tu rze po pu lar -
no nau ko wej. Spe cy fi ka przed mio tu wy ma ga wy ko rzy sta nia wie dzy oraz
do świad cze nia sto so wa nych w pro gra mach na ucza nia obo wią zu ją cych
w szkol nic twie pol skim. For mę za sto so wa ną w ni niej szym pro gra mie
w pew nym sen sie moż na uwa żać za ro dzaj kon spek tów skon cen tro wa nych
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wo kół da nych war to ści. Na każ dy po ziom na ucza nia (I, II, III kla sa li ceum)
za pro po no wa no oko ło 35 te ma tów -war to ści. Nie któ re war to ści są te ma -
tycz nie bar dzo zbli żo ne do sie bie i two rzą blo ki, któ re gru pu ją się wo kół
ja kie goś szer sze go za gad nie nia, np. świa to po glą du, re la cji mię dzy ludz -
kich, pra cy, za ba wy, czy spor tu.

Każ da z opra co wa nych war to ści za wie ra 14 sta łych ele men tów: ce le
wy cho waw cze (ogól ne, szcze gó ło we i wy cho waw cze), pro po no wa ne te -
ma ty, za da nia dla ucznia (sa mo wy cho wa nie), za da nia dla ro dzi ców, za -
da nia dla szko ły (wy cho waw cy), spo sób re ali za cji, osią gnię cia i efek ty,
za gro że nia, na ucza nie pa pie skie, tek sty Pi sma św., Ka te chizm Ko ścio ła
Ka to lic kie go. Ostat nim ele men tem jest li te ra tu ra do ty czą ca da ne go za gad -
nie nia wy cho waw cze go. Na sa mym koń cu książ ki za miesz czo no in extenso
ze bra ną i po sze rzo ną li te ra tu rę, aby za in te re so wa nym uła twić do stęp
do ma te ria łu dy dak tycz ne go.

Miej sce re ali za cji Pro gra mu Wy cho waw cze go
Wy cho wa nie obej mu je ca łe – bliższe i dalsze – śro do wi sko, w któ rym

ży je czło wiek: dom ro dzin ny, szko łę, pra cę, miej sca roz ryw ki, środ ki ma -
so we go prze ka zu itd. Każ de z tych śro do wisk in ten syw nie od dzia łu je
na nie go i stwa rza moż li wość dy na micz ne go współ dzia ła nia, a to współ -
dzia ła nie jest jed no cze śnie wy cho wa niem.

Ze wzglę du na dy dak tycz no -wy cho waw czy cha rak ter pro gra mu, miej -
scem, w którym pro po nu je się je go re ali za cję jest szko ła, na to miast prze -
strzeń od dzia ły wa nia bę dzie roz cią gnię ta na wszyst kie wspo mnia ne sfe ry
ży cia i dzia łal no ści ucznia – li ce ali sty.

Szko ła ja ko jeden z głów nych „wy cho waw ców” po win na or ga ni zo wać
z in ny mi pod mio ta mi wy cho waw czy mi od po wied nie po la od dzia ły wań,
za cho wu jąc swo ją kom pe ten cje i od po wie dzial ność. Szcze gól nym po lem
współ pra cy dla szko ły po win na być ro dzi na ucznia, po nie waż w ro dzi nie
do ko nu je się pod sta wo we wy cho wa nie, i to wła śnie na ro dzi nie spo czy -
wa ją głów ne i za sad ni cze pra wa wy cho waw cze. 11

ME TO DO LO GIA

Za ło że nia Me to do lo gicz ne
Ogól nym me to do lo gicz nym za ło że niem Pro gra mu Wy cho waw cze go

jest za pro po no wa nie spój ne go pro jek tu pra cy wy cho waw czo -dy dak tycz -
nej z mło dzie żą li ce al ną I, II i III kla sy. Pro gram prze wi dzia ny jest do re -
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ali za cji w for mie jed no stek lek cyj nych. Na każ dy rok na uki szkol nej prze -
wi dzia no ok. 35 te ma tów (war to ści), nu me ro wa nych licz ba mi rzym ski mi.
Roz dzia ły i pod roz dzia ły nu me ro wa ne są licz ba mi arab ski mi. Do po szcze -
gól nych za gad nień po da wa na jest li te ra tu ra po moc ni cza (m.in. do ku men -
ty na ucza nia pa pie skie go, pu bli ka cje fa cho we, pra sa, fil my).

Pe da gog re ali zu ją cy Pro gram Wy cho waw czy mo że do wol nie wy brać
za pro po no wa ne te ma ty, zre du ko wać je lub zmie nić, uwzględ nia jąc moż -
li wo ści cza so we, per cep cję uczniów, su ge stie ro dzi ców oraz ma te ria ły dy -
dak tycz ne, ja ki mi dys po nu je. Ucznio wie mo gą wpro wa dzać do Pro gra mu
Wy cho waw cze go swo je su ge stie, po my sły i in no wa cje w za leż no ści od ak -
tu al nych za in te re so wań i po trzeb. Dy na micz na współ pra ca po mię dzy na -
uczy cie lem a uczniem ma uczy nić z Pro gra mu Wy cho waw cze go
sku tecz ne na rzę dzie for ma cji mo ral nej i in te lek tu al nej, re ali zo wa nej na te -
re nie szko ły oraz w śro do wi sku ro dzin nym i spo łecz nym.

Ro dzi ce ucznia ma ją za za da nie ak tyw nie włą czyć się w re ali za cję Pro -
gra mu Wy cho waw cze go, aby pro ces wy cho waw czy na stę po wał w spo -
sób in te gral ny. Na po cząt ku ro ku szkol ne go pe da gog do star czy ro dzi com
ogól ne za ło że nia i treść Pro gra mu Wy cho waw cze go ze szcze gól nym
uwzględ nie niem tych czę ści, któ re do ty czą prak tycz nej je go re ali za cji
w do mu ro dzin nym.

W ra mach oma wia nia po szcze gól nych war to ści, Pro gram Wy cho waw -
czy pro po nu je od ręb ne za da nia dla każ dej z grup, do któ rej jest ad re so wa -
ny: ZA DA NIA DLA UCZNIA, ZA DA NIA DLA NA UCZY CIE LA,
ZA DA NIA DLA RO DZI CA.

Za da nia dla ucznia po le ga ją na za po zna niu się z od po wied ni mi dla
oma wia nej war to ści nor ma mi i za sa da mi po stę po wa nia. Uczeń sta ra się je
usys te ma ty zo wać i re ali zo wać w ży ciu co dzien nym.

Za da nia dla ro dzi ców po le ga ją na wspól nej z dziec kiem re ali za cji za -
ło żeń Pro gra mu Wy cho waw cze go w śro do wi sku do mo wym oraz wspar -
ciu na uczy cie li re ali zu ją cych pro gram na te re nie szko ły. Ro dzi ce bądź
opie ku no wie czyn nie uczest ni czą w ca łym pro ce sie wy cho waw czym. Po -
win ni oni ze szcze gól nym za an ga żo wa niem i po świę ce niem pra co wać wy -
cho waw czo ze swo im dziec kiem.

Za da nia dla na uczy cie li i wy cho waw ców obej mu ją rów nież dy rek cję
szko ły, dy dak ty ka, pe da go ga, psy cho lo ga, opie ku na na wy ciecz ce lub wy -
po czyn ku wa ka cyj nym, czy li tych wszyst kich, któ rzy ma ją przy go to wać,
za pro po no wać i re ali zo wać Pro gram Wy cho waw czy w cią gu trzy let nie go
po by tu ucznia w li ceum.
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SPÓJ NOŚĆ PRO GRA MU WY CHO WAW CZE GO

Przy oma wia niu ko lej nych war to ści moż na za pro po no wać je den lub wię -
cej te ma tów, do re ali zo wa nia ja ko jed nost ki lek cyj ne. W każ dym te ma cie
wy róż nia my nor my12, któ re po twier dza ją roz po zna ną war tość lub war to ści,
ich ak cep ta cję, czy li przy ję cie za swo je oraz ich prak tycz ne za sto so wa nie.
Sposób po stę po wa nia ma cha rak ter nor ma tyw ny i au to ry ta tyw ny i jego źró -
dłem jest pra wo daw ca po zy tyw ny lub pra wo na tu ral ne, któ re czło wiek roz -
po zna je ja ko pod sta wę swo je go ży cia in dy wi du al ne go i spo łecz ne go. Bez
sto so wa nia tych norm trud no so bie wy obra zić ja kie kol wiek współ ist nie nie
i współ dzia ła nie ga tun ku ludz kie go. Bez sto so wa nia ogól nie przy ję tych
norm do cho dzi naj czę ściej do pa to lo gii za cho wań, do po wsta wa nia ne ga -
tyw nych sub kul tur, do wal ki spo łecz nej, a nie kie dy do kon flik tu zbroj ne go.
W zor ga ni zo wa nych spo łecz no ściach źró dłem norm jest wła dza usta wo -
daw cza, któ ra re spek tu jąc pra wo na tu ral ne, swo im au to ry te tem usta na wia
nor my (Kon sty tu cja, Pra wo Cy wil ne) i zo bo wią zu je do ich sto so wa nia.

Do norm, wy ni ka ją cych z war to ści, na le ży do sto so wać od po wied nie
za sa dy po stę po wa nia13, dzię ki któ rym czy ny ludz kie – for mal ne (we -
wnętrz ne) i ma te rial ne (ze wnętrz ne) – otrzy mu ją hie rar chię war to ści, zo -
sta ją pod da ne mo ral nej oce nie oraz sku tecz nie funk cjo nu ją. W pro ce sie
wy cho wa nia czło wiek uczy się za sad, przyj mu je je za swo je i wpro wa dza
w ży cie. Im wię cej tych za sad bę dzie funk cjo no wa ło, tym spo łe czeń stwo
bę dzie re pre zen to wać wyż szą kul tu rę, ła twiej się bę dzie wszyst kim ży ło
i pra co wa ło. Po więk szać się bę dzie tak że za kres po czu cia bez pie czeń stwa,
a nor ma spra wie dli wo ści bę dzie po wszech nie sto so wa na.

Za rów no nor my, jak i za sa dy po stę po wa nia (dzia ła nia), wza jem nie
się prze ni ka ją i uzu peł nia ją w pro ce sie re ali za cji od po wied nich war to ści.
War to ści, nor my oraz za sa dy po stę po wa nia two rzą zwar ty, we wnętrz -
nie spój ny sys tem.

CEL WY CHO WA NIA

Re ali zu jąc pro ces wy cho waw czy na le ży pre cy zyj nie okre ślić ce le po -
dej mo wa nych dzia łań, aby osią gnąć za mie rzo ny sku tek. W pro ce sie wy -
cho waw czym na szcze gól nych za sa dach do ko nu je się wy mia na idei
i war to ści. Mło dy czło wiek, wy cho wy wa ny przez ro dzi ców, przy po mo -
cy szko ły, wy cho waw cy, śro do wi ska – ma od kry wać, po zna wać i re ali zo -
wać war to ści ludz kie. Ma roz po zna wać, kim jest i do cze go dą ży.
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Wy cho wa nie do war to ści
W pro ce sie wy cho waw czym, pod ję tym świa do mie i przy ję tym do bro -

wol nie14, za wsze wy stę pu ją okre ślo ne ce le. Dą ży się do osią gnię cia po stu lo -
wa nych wy ni ków, dą ży się do okre ślo ne go ide ału wy cho waw cze go, któ rym
jest „do brze wy cho wa ny czło wiek”. Treść wy cho wa nia za my ka się w sfe rze
ży cia psy chicz ne go i du cho we go czło wie ka, dla te go przy for mu ło wa niu ce -
lów wy cho wy wa nia ko niecz ne jest po słu gi wa nie się po ję cia mi abs trak cyj ny -
mi. Te po ję cia nie za wsze są moż li we do zwe ry fi ko wa nia w prak ty ce,
w do świad cze niu wy cho waw cy, wy cho wan ka oraz ob ser wa to ra. We ry fi ka -
cja mo że na stę po wać w du żym od stę pie cza su. Czło wiek wy cho wa ny mo -
że no sić w so bie wpo jo ne i za ak cep to wa ne ide ały, ale z róż nych po wo dów
na co dzień ich nie ujaw niać. Du że zna cze nie mo gą mieć ze wnętrz ne oko -
licz no ści, wszel kie go ro dza ju przy mus. Czę sto do cho dzi do ujaw nie nia się
ide ałów do pie ro w eks tre mal nych wa run kach, np. mi łość do oj czy zny ujaw -
nia się w ca łej peł ni, w cza sie woj ny obron nej da ne go kra ju.

Ce le wy cho wa nia nie ustan nie są przed mio tem ostrych kon tro wer sji
o cha rak te rze ide olo gicz nym i po li tycz nym. Star sze po ko le nie, ro dzi ców
czy dziad ków, wy ka zu je ten den cje do prze ka zy wa nia tre ści wy cho waw -
czych w spo sób uzna ny tyl ko przez sie bie, nie uwzględ nia jąc roz wo ju psy -
chicz ne go i so cjo lo gicz ne go, ja ki na stę pu je w po stę pie cza so wym.

W ce lach wy cho waw czych za wsze są za war te ja kieś okre ślo ne za ło że -
nia świa to po glą do we, ide owo -mo ral ne i spo łecz no -po li tycz ne. Każ da re -
li gia wy cho wu je swo ich wy znaw ców na pod sta wie wła snej tra dy cji
i wła snych tre ści. Nie za wsze wy znaw cy da ne go świa to po glą du re pre -
zen tu ją po sta wy to le ran cji i plu ra li zmu wy zna nio we go.

Z ko lei za ło że nia ide owo -mo ral ne za kła da ją osią gnię cie wpły wów
w wy cho wa niu da nej gru py lu dzi i roz wój okre ślo nej ide olo gii, któ ra ma
słu żyć umoc nie niu i zdo by ciu wła dzy jed ne go czło wie ka nad dru gim. Ide -
olo gia nie kie ru je się praw dą, czy do brem po wszech nym, ale dą ży
do stwo rze nia ta kie go ko dek su mo ral ne go, któ ry ubez wła sno wol nia jed -
nost kę i ka że jej słu żyć z bez gra nicz nym za ufa niem. Tak po wsta ją wszel -
kie go ro dza ju sub kul tu ry, nie kie dy prze ciw ne zor ga ni zo wa nym
spo łecz no ściom, sprzecz ne z pod sta wo wy mi pra wa mi mo ral ny mi, agre -
syw ne w swo im dzia ła niu, nie kie dy sa mo nisz czą ce się.

Ce le spo łecz no -po li tycz ne nie ustan nie się zmie nia ją i w każ dym sys -
te mie po li tycz nym są in ne. Par tie i ugru po wa nia spo łecz ne wal czą
o zdo by cie wła dzy, któ ra po zwa la rzą dzić, ste ro wać pod sta wa mi go -
spo dar czy mi, wpły wać na bo ga ce nie się okre ślo nej gru py spo łecz nej,

p.PLACHA11.12.08:Placha - sklad 2008-12-11 15:16 Page 159



Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna160

or ga ni zo wać ta kie struk tu ry ży cia spo łecz ne go i po li tycz ne go, aby zdo -
by tą wła dzę za wszel ką ce nę utrzy mać.

Ce le i za ło że nia ni niej sze go pro gra mu są ści śle sko re lo wa ne z za ło że -
nia mi pro gra mu wy cho waw cze go szko ły opra co wa ne go przez MEN:
„U pod staw pro gra mu wy cho waw cze go le ży rów nież okre ślo na fi lo zo -
fia, lecz tym ra zem jest to fi lo zo fia czło wie ka, czy li an tro po lo gia. Ozna cza
to, że na uczy cie le, au to rzy pro gra mu, two rzą swo je dzie ło, nie tyl ko wy -
ko rzy stu jąc ro ze zna nie, kim są kon kret ne dzie ci – ucznio wie ich szko ły
i ja kie są ich po trze by. Pi sząc swój pro gram wy cho waw czy, na uczy cie le
mu szą mieć tak że ro ze zna nie, kim jest czło wiek i ku cze mu po wi nien
zmie rzać je go roz wój”15.

W an tro po lo gii za pro po no wa nej w Pro gra mie Wy cho waw czym mu si
być za ło żo na współ pra ca wszyst kich pod mio tów (ucznia, wy cho waw cy,
ro dzi ny, śro do wi ska), dzia ła ją cych w ra mach okre ślo nej fi lo zo fii. W tym
wy pad ku pro po nu je się fi lo zo fię i an tro po lo gię chrze ści jań ską.

Cel nad rzęd ny
Ce lem nad rzęd nym Pro gra mu Wy cho waw cze go jest: „osią ga nie przez

ucznia peł ni roz wo ju oso bo we go, prze bie ga ją ce go w sprzy ja ją cym mu śro -
do wi sku wy cho waw czym”.16

Mó wiąc o ce lu nad rzęd nym, na le ży wska zy wać na war to ści z za cho -
wa niem ich hie rar chii: mi łość, do bro, spra wie dli wość, pięk no. War to ści
te są osią ga ne w cią gu ca łe go ży cia czło wie ka – od uro dze nia aż do śmier -
ci. Ko niecz ne jest spoj rze nie na czło wie ka, uwzględ nia ją ce wszyst kie eta -
py je go roz wo ju: dzie ciń stwo, wiek mło dzień czy, doj rza łość oraz wiek
star czy. Na każ dym z tych eta pów ży cie czło wie ka ma okre ślo ną war -
tość i god ność. Na le ży mó wić o osią gnię ciach, ce lach, czy li war to ściach
roz po zna nych, za ak cep to wa nych i wpro wa dza nych we wła sne ży cie
na okre ślo nym je go eta pie. W tym przy pad ku – w wie ku mło dzień czym,
wie ku li ce ali sty.

Ce le ogól ne
Dla uła twie nia pro ce su wy cho waw cze go moż na roz róż niać w oso bo -

wo ści ucznia wie lo ra kie sfe ry: sfe rę fi zycz ną, uczu cio wo -emo cjo nal ną, in -
te lek tu al ną, sfe rę wo li i sfe rę du cho wą. W od nie sie niu do każ dej z tych
sfer wy zna cza my ce le ogól ne, czy li:

1. ROZ WÓJ FI ZYCZ NY17

2. ROZ WÓJ ZDOL NOŚCI PO STRZE GA NIA I KO JA RZE NIA18
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3. ROZ WÓJ EMO CJO NAL NY19

4. ROZ WÓJ IN TE LEK TU AL NY20

5. ROZ WÓJ MO RAL NY 21

6. ROZ WÓJ WO LI 22

7. ROZ WÓJ DU CHO WY 23

8. ROZ WÓJ SPO ŁECZ NY 24

Ce le szcze gó ło we
Do każ de go z wy mie nio nych etapów i aspek tów roz wo ju oso bo wo -

ści ucznia moż na wpro wa dzić tzw. ce le szcze gó ło we, opar te na: zdol no -
ściach, umie jęt no ściach, spraw no ściach, po zna wa niu, go to wo ści,
po szu ki wa niu, za in te re so wa niach i ak tyw no ści. Każ dy czło wiek jest in -
ny, nie po wta rzal ny i wy jąt ko wy. Jest ob da rzo ny róż no ra ki mi zdol no -
ścia mi, któ re, mi mo że cza sa mi są po dob ne, to róż nią się swo im
za kre sem i in ten syw no ścią. Ta bo ga ta oso bo wość czło wie ka skła nia
do wy szu ki wa nia ce lów szcze gó ło wych do sto so wa nych w pro ce sie wy -
cho wa nia do in dy wi du al nych po trzeb.

O ce lach szcze gó ło wych moż na mó wić tak że na te re nie szko ły. Szko -
ła, po mi mo że ma usta lo ną struk tu rę dzia ła nia, mo że i po win na do sto -
so wy wać się do śro do wi ska, w któ rym funk cjo nu je. Po szcze gól ne
szko ły dysponują własną cha rak te ry sty ką wy cho waw czą zwią za ną z re -
ali zo wa nym prze sła niem. Wy ni ka ona z ty tu łu szko ły, jej za ło ży cie la
i pa tro na. Prze sła nie mo że do ty czyć pro fi lów kształ ce nia ogól ne go, za -
wo do we go, a na wet mo że sku piać się na okre ślo nych spe cja li za cjach.
Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej ce le szcze gó ło we okre śla w na stę pu -
ją cy spo sób: „Na uczy cie le po win ni wy brać ta kie ce le szcze gó ło we, któ -
re w da nej szko le ja wią się ja ko szcze gól nie waż ne i zo sta ły wy ło nio ne
w wy ni ku dia gno zy pra cy szko ły. Szko ła (…) po win na sku pić wy sił ki
na tych wy bra nych ce lach”.25

Ce le wy cho waw cze
Ce le wy cho waw cze wy zna cza ją od po wied nie za da nia wy cho waw cze,

czy li dzia ła nia szko ły, wy cho waw cy, ro dzi ców i śro do wi ska. Aby osią gać
okre ślo ne ce le, na le ży  sto so wać od po wied nie środ ki dzia ła nia, uwzględ -
nia jąc wie le czyn ni ków, oko licz no ści, a tak że od po wied nią stra te gię dzia -
ła nia. Przy re ali za cji ce lów wy cho waw czych za an ga żo wa na jest ca ła
wie dza dy dak tycz na i do świad cze nie wy cho waw cze pod mio tów wy cho -
wu ją cych. Po szcze gól ne pod mio ty mu szą ze so bą współ pra co wać i wza -
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jem nie się uzu peł niać, nie ustan nie szu ka jąc ide ału wy cho wa nia, któ ry ma
być wpro wa dza ny w ży cie. Ce le wy cho waw cze mo gą być osią ga ne al bo
nie. W wy pad ku bra ku osią gnięć na le ży we ry fi ko wać za da nia wy cho -
waw cze i po now nie do sto so wy wać je do po wsta łej sy tu acji wy cho waw -
czej, tak jed nost ko wej da ne go ucznia, jak i zbio ro wej sy tu acji śro do wi ska
uczniow skie go. Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej za da nia wy cho waw -
cze okre śla w na stę pu ją cy spo sób: „Za da nia za le żeć bę dą od wie lu czyn -
ni ków, m.in. od umie jęt no ści wy cho waw czych na uczy cie li, ich cech
oso bo wo ścio wych, za in te re so wań, ilo ści cza su, któ ry są w sta nie po świę -
cić na przy go to wa nie za jęć. Przede wszyst kim jed nak za da nia mu szą od -
po wia dać wie ko wi uczniów, czy li po win ny być do pa so wa ne do po zio mu
ich doj rza ło ści psy chicz nej”.26

RE ALI ZA CJA PRO GRA MU WY CHO WAW CZE GO

Pro gram Wy cho waw czy po wi nien być re ali zo wa ny przy wza jem nej
zgo dzie, po ro zu mie niu, współ pra cy wszyst kich pod mio tów: uczniów, ro -
dzi ców, wy cho waw ców oraz ta kich in sty tu cji, jak: wspól no ty wy zna nio we
(Ko ściół ka to lic ki dla mło dzie ży wy zna ją cej wia rę ka to lic ką), or ga ni za cje
spo łecz ne, mło dzie żo we (har cer stwo), spor to we, or ga ni za cje sa mo rzą do we
oraz in ne funk cjo nu ją ce praw nie i le gal nie w Rzeczypospolitej Polskiej.

Re ali za cja w szko le
Przy go to wa ny, udo ku men to wa ny i za twier dzo ny Pro gram Wy cho waw -

czy po wi nien zo stać za pro po no wa ny uczniom da nej kla sy w for mie pi sem -
nej, wzbo ga co ny o wy czer pu ją cy ko men tarz wy cho waw cy da nej kla sy.

Kon fron ta cja pro po zy cji Pro gra mu Wy cho waw cze go z rze czy wi sto ścią
ma uwzględ nić moż li wo ści szko ły, moż li wo ści i zdol no ści uczniów, ra my
cza so we, kon dy cję psy cho fi zycz ną wszyst kich pod mio tów oraz środ ki
ma te rial ne po zo sta ją ce w ich dys po zy cji.

Śro do wi sko szkol ne ma swój nie po wta rzal ny cha rak ter, kli mat i wła -
sną struk tu rę. Moż na tak że wy róż nić opi nie o da nej szko le: „Ta szko ła wy -
cho wu je do brze, a w tam tej są nie ustan ne pro ble my wy cho waw cze”.
Po za koń czo nym pro ce sie wy cho wa nia szkol ne go, ab sol went szko ły wy -
da je opi nię, czę sto utoż sa mia się z war to ścia mi prze ka zy wa ny mi w szko -
le, wspo mi na cza sy szkol ne z sen ty men tem, z uzna niem wy ra ża się
o wy cho waw cach i na uczy cie lach.
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Re ali za cja w kla sie
Pod sta wo wym miej scem od dzia ły wa nia i re ali za cji Pro gra mu Wy cho -

waw cze go jest kla sa, ze spół uczniów o po dob nych wie ko wo ce chach roz -
wo jo wych, zor ga ni zo wa nych w gru pach za in te re so wań i dzia łań. Ze spół
ja kim jest kla sa, ma za za da nie wspól nie zdo by wać for ma cję mo ral ną, wie -
dzę w za kre sie po szcze gól nych przed mio tów oraz umie jęt no ści nie zbęd -
ne w ży ciu czło wie ka. Tak jak w każ dej gru pie spo łecz nej, tak rów nież
w ze spo le kla so wym ma ją miej sce róż no ra kie re la cje ko le żeń skie, cha rak -
te ry zu ją ce się dy na mi zmem, to wa rzy szą cy mi im emo cja mi, wza jem nym
od dzia ły wa niem, wy ko ny wa niem wspól nych za dań, pra cą, wy sił kiem in -
te lek tu al nym, a tak że obej mu ją ce re kre ację i za ba wę. Wszyst kie te ele men -
ty ma ją cha rak ter wy cho waw czy i okre śla ją śro do wi sko, w któ rym
do ko nu je się wy cho wa nie. Pe da gog spra wu je pie czę nad śro do wi skiem
kla so wym, a po słu gu jąc się wie dzą i au to ry te tem – kie ru je ca łym ze spo -
łem, z uwzględ nie niem cech in dy wi du al nych każ de go z wy cho wan ków.

Gru py za in te re so wań i dzia łań
Na po cząt ku ro ku szkol ne go ucznio wie w kla sie zo sta ją po dzie le ni

na po szcze gól ne gru py za in te re so wań i dzia łań. Każ da z grup po win na
wy ka zać za in te re so wa nie da nym te ma tem (war to ścią) i we wła ści wy so -
bie spo sób wspól nie go przy go to wy wać, re ali zo wać, przed sta wiać, oma -
wiać, a na wet in sce ni zo wać i fil mo wać. Za kła da się peł ną do wol ność
przy wy bo rze za in te re so wań i dzia łań. Po wi nny one jed nak uwzględ niać
per spek ty wę przy szłe go wy bo ru kie run ku stu diów uni wer sy tec kich.

Pro gram Wy cho waw czy su ge ru je nie któ re z moż li wych grup za in te -
re so wań i dzia łań:

1. Dys cy pli nar na (sa mo rząd kla so wy) – współ pra ca z dy rek cją oraz ro -
dzi ca mi, kon tro la pra cy po szcze gól nych grup, ko or dy na cja dzia łań;

2. Fi lo zo ficz na – pre zen ta cja pod ło ża fi lo zo ficz ne go te ma tu;
3. Teo lo gicz na – pre zen ta cja war to ści re li gij nych za war tych w te ma cie;
4. Fil mo wo -me dial na – wy szu ki wa nie i pre zen to wa nie ma te ria łów fil -

mo wych, ra dio wych, ilu stru ją cych oma wia ny te mat (wska za ne rów -
nież two rze nie wła snych ma te ria łów te go ty pu);

5. Hi sto rycz na – przed sta wia nie pod ło ża hi sto rycz ne go okre ślo ne go te ma tu;
6. In for ma cyj na – wzbo ga ca nie te ma tu o naj now sze da ne (np.: le gi sla cja

do ty czą ca da ne go za gad nie nia w róż nych kra jach, opi nia spo łecz -
na na da ny te mat, pu bli ka cje pra so we);
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7. Li te rac ka – pre zen ta cja utwo rów li te rac kich zwią za nych z te ma tem;
rów nież wła snych (wska za na współ pra ca z po lo ni stą i gru pą te atral ną);

8. Mu zycz na – wzbo ga ce nie lek cji utwo ra mi mu zycz ny mi;
9. Na uko wa – w za kre sie na uk przy rod ni czych i ści słych: ana li za i pre -

zen ta cja osią gnięć na uki, a tak że hi sto rii na uki w oma wia nym te ma cie
(w tym za kre sie wska za na ści sła współ pra ca z gru pą hi sto rycz ną);

10. Psy cho lo gicz no -so cjo lo gicz na – pre zen ta cja za gad nień psy cho lo gicz -
nych i so cjo lo gicz nych, a tak że zmia ny po strze ga nia tych za gad nień
w okre ślo nym te ma cie na prze strze ni dzie jów (w tym za kre sie rów -
nież wska za na jest ści sła współ pra ca z gru pą hi sto rycz ną), opra co wy -
wa nie i ana li za an kiet i ba dań so cjo lo gicz nych;

11. Spor to wo -tu ry stycz na – two rze nie gier i za baw zwią za nych z te ma -
tem, pro po no wa nie i pla no wa nie tras wy cie czek;

12. Te atral na – uatrak cyj nia nie lek cji przez od gry wa nie ma łych przed -
sta wień te atral nych (ske cze, scen ki, te atr al ter na tyw ny), rów nież we -
dług wła sne go po my słu.
W za leż no ści od za in te re so wań, licz by uczniów oraz moż li wo ści ma -

te rial nych, do po szcze gól nych grup mo gą na le żeć ze spo ły: jed no -, dwu -
i wie lo oso bo we.

Wy cho waw ca bę dzie od po wied nio przy go to wy wać i ukie run ko -
wy wać po szcze gól ne ze spo ły na zdo by wa nie i se lek cję ma te ria łów,
tak aby pre zen to wa ły swo je osią gnię cia na fo rum kla sy czy szko ły.
Ko niecz na bę dzie współ pra ca z ro dzi ca mi, przy od po wied nim do -
bo rze, a tak że do ko ny wa niu ewen tu al nej se lek cji, ko rek ty i oce nia -
niu ma te ria łu.

Re ali za cja Pro gra mu Wy cho waw cze go w do mu ro dzin nym
Ro dzi ce ucznia bądź je go opie ku no wie ma ją za za da nie po znać za pro -

po no wa ny Pro gram Wy cho waw czy, prze ka zać na je go te mat swo je uwa -
gi, pro po zy cje oraz do ko nać od po wied niej ko rek ty. Te ma ty ak tu al nie
oma wia ne na lek cjach w szko le po win ny być prze my śla ne, prze dys ku to -
wa ne i – je śli to moż li we – re ali zo wa ne w do mu ro dzin nym.

Ro dzi ce po win ni być w sta łym kon tak cie ze szko łą, ze wszyst ki mi pod -
mio ta mi wy cho wu ją cy mi, a w szcze gól ny spo sób współ pra co wać z wy -
cho waw cą kla sy. Okre so wo, dla ro dzi ców, na le ży prze pro wa dzać an kie ty
ano ni mo we, ści śle zwią za ne z tre ścia mi za war ty mi i wpro wa dza ny mi
przez Pro gram Wy cho waw czy.
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SUMMARY
The author compiled an educative programme for pupils of classes I-III

of secondary schools, the objectives being intrapersonal and interpersonal
values, in uncovering the point of existence of man, aiding a comprehensive
and constructive development of one’s character. The programme can be
implemented into activities at didactic-educative institutions educating
directly and indirectly in the complex process of socialisation. Individual
theses were illustrated by the author as reflected by John Paul II and by
fragments of the Holy Bible and the Catechism of the Catholic Church.
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