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У статті обґрунтовано взаємозв 'язок між соціальними нормами і 
цілями виховання та наслідками динамічних змін у  державі; встановлено, 
що концепція виховного ідеалу, існуючого у  польській педагогічній теорії, є  
поєднанням прийнятих у  суспільстві цінностей і норм та визначає цілі 
виховання; визначено, що зміни соціально-економічних умов у  державі 
призводять до трансформації традиційної нормативної системи, що 
відображається на результатах виховної діяльності освітніх закладів; 
доведено, гцо високий темп та розміри цих змін викликають багаточисельні 
та загрозливі патологічні явища.

Ключові слова: виховний ідеал, суспільні норми, цілі виховання, 
цінності, соціально-економічні перетворення, виховна система, соціальна 
політика, соціальні відносини, патологічні явища.

The article substantiates the relationship between social norms, 
educational goals and the consequences o f  the dynamic changes in the state. It 
has been established that the concept o f  the educational ideal, existing in the 
Polish pedagogical theory, is a combination o f  values and norms adopted in 
society. It defines the goals o f  education. The educational ideal should be 
subordinated to the goals, content and methodology o f  educational work. It was 
emphasized that there are social norms in all spheres o f  social life with social 
values. They regulate social relations and coordinate the actions, contributing to 
the fact that each person acted in the general interests o f  the group, community, 
and society. It is determined that changes in socio-economic conditions in the 
state, including ideology, lead to the transformation o f  the traditional normative 
system, which is reflected in the results o f  educational activities o f  educational 
institutions. It is proved that the high rate and size o f  these changes cause 
numerous and threatening pathological phenomena.

Key words: educational ideal, social norms, goals o f  education, values, 
socio-economic transformations, educational system, social policy, social 
relations, pathological phenomena.

Wsrod wielu czynnikow ewolucji norm, zwlaszcza spolecznych, znacz^c^ 
rol<? w tym procesie, przypisac nalezy rozwojowi kultury, systemowi wychowania 
і polityki spolecznej. Natomiast, niepodwazalne znaczenie, dla jakosci zycia 
indywidualnego і zbiorowego ma respektowanie przez ogol ludzi norm 
powszechnie przyj?tych. W Polsce, zwlaszcza w drugiej dekadzie XXI wieku 
wobec znacznie obnizajgcego si? stanu dyscypliny spolecznej, na czolo wysuwa
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si?, przestrzeganie tych norm, ktore bezposrednio «odpowiadajg» za stan 
stosunkow spolecznych. A one, z kolei, zwi^zane z poziomem tej dyscypliny. 
Harmonijne stosunki spoleczne majg wazne znaczenie dla zaspokajania szeroko 
rozumianej potrzeby bezpieczenstwa, a wi?c i jakosci zycia obywateli. Niezwykle 
istotne dlaprzeciwdzialaniazagrozeniomjednostki ze strony drugiego czlowieka, 
obok wspomnianej juz organizacji zycia spoiecznego jest dzialanie systemow -  
wychowawczego i polityki spolecznej. Efektywne wychowanie i skuteczna praca 
socjalna sprzyjajg przeciwdzialaniu rozwoju antyspoiecznych postaw obywateli i 
profilaktyce powstawania kryminogennych srodowisk.

Duzym uproszczeniem byloby jednak stwierdzenie, ze wychowanie ma 
sluzyc glownie uksztaltowaniu czlowieka respektujgcego obowigzujgce w 
panstwie i spoleczenstwie nakazy oraz zakazy. Na gruncie istniejgcej w polskiej 
pedagogice teorii -  najwyzszy cel wychowania utozsamiany jest z 
wszechstronnym rozwojem osobowosci czlowieka respektujgcego powszechnie 
uznane normy spoleczne.

Ramy i ograniczona obj?tosc tej publikacji przekraczajg mozliwosc analizy 
zlozonej problematyki celow wychowania w odniesieniu do caloksztaltu 
burzliwych przemian spolecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych 
XXI wieku zachodzgcych w Europie. Przemiany te zwracajg uwag? autorow tego 
artykulu na ten, w istocie wgski wycinek, szerszego, nakreslonego przez 
pedagogik? obszaru dzialalnosci wychowawczej, ktory skupia si? na wiedzy i 
utozsamianiu si? wychowanka z wlasnym spoleczenstwem oraz narodem, 
narodami europejskimi, a takze na takim jego zachowaniu si?, ktore jest 
niezb?dne do istnienia ladu spoiecznego na tym obszarze.

Bardzo ogolnym, wyrastajgcych z kultury wyznacznikiem ludzkiego 
dzialania sg wartosci. Skladajg si? one na ideal wychowawczy b?dgcy 
najwyzszym i naczelnym celem wychowania. W swietle teorii pedagogicznej, 
inne cele, tresci i metody pracy wychowawczej powinny bye mu 
podporzgdkowane [8, s. 142]. Ten ideal stanowi tez opis wlasciwosci czlowieka 
terazniejszosci i przyszlosci. Naczelne cele wychowania, wraz z uplywem 
czasu i zachodzgcymi przemianami spolecznymi oraz politycznym ulegajg 
przeobrazeniom. Zmienia si? zarowno hierarchia, jak i konstelacja tworzgcych je 
wartosci. Np. w spoleczenstwach antagonistycznych, inne wartosci uznaje klasa 
rzgdzgca a inne uciskana. Dlatego tez ten ideal moze bye ukierunkowany na 
dobro wladzy lub totalitamego panstwa [8, s. 58]. Historia Europy dowodzi 
ogromnego wplywu wladzy panstwowej na «ideal wychowawczy», 
prowadzgcego cz?sto do uksztaltowania obywateli odhumanizowanych i skrajnie 
niebezpiecznych spolecznie.

Nadmienione wyzej niebezpieczenstwa wynaturzen wychowania ukazujg 
jak waznym i optymalnym zrodlem do formowania idealu i celow wychowania 
sg uniwersalne wartosci i ponadczasowe normy spoleczne. Normy te, w pewnym 
stopniu ograniczajgc autonomi? czlowieka dajg jednostce, grupie i zbiorowosci 
wi?ksze poczucie bezpieczenstwa. Cele wychowania wyznaczajg zakladane 
zmiany jakie powinny nastgpic w wyniku oddzialywan wychowawczy eh. W
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polskiej teorii pedagogicznej glownymi celami wychowania jest uksztaltowanie 
czlowieka wszechstronnie rozwini?tego, respektujgcego powszechnie uznane 
normy spoteczne. Istnienie tego teoretycznego fundamentu nie oznacza i nie daje 
gwarancji, ze wraz z uptywem czasu i pod wptywem ewolucji kultury oraz 
przeobrazen spoleczno -  politycznych -  te cele nie zostang zmodyfikowane a 
nawet wynaturzone.

Sposrod wielu roznych definicji zwraca uwag? okreslenie normy podawane 
przez A. Kojdera. Wedlug tego autora norma spoieczna to ogolnie przyj?ta reguta, 
zasada, przepis, prawidlo, standard, dyrektywa, albo wzor post?powania [6, 
s. 224-235]. Norma spoieczna jest regulatorem stosunkow mi?dzyludzkich, na 
wzgl?dnie rozleglym obszarze i czasie. Wskazuje ona adresatom, jak powinni 
post?powac w okreslonych okolicznosciach i jakiego zachowania powinni si? 
wystrzegac. Norma definiuje rodzaj i zakres powinnosci, ktore cigzg najednostce, 
lub grupie spolecznej, w zwigzku z pelnieniem przez nie roznych rol 
zawodowych, i zyciowych [6, s. 226; 336]. Zasi?g kulturowej regulacji 
zachowania czlowiekajest bardzo szeroki. Obejmuje ona wszystkie trzy elementy 
definicji kultury, a to -  co ludzie czyni^, mysl^ i posiadaj^ [12, s. 257]. W 
pewnym stopniu, kultura narzuca takze jednostce obowigzujgce wzory myslenia, 
na przyklad -  w zaleznosci od epoki -  wymaga myslenia mitycznego, religijnego, 
naukowego [2, s. 26-293; 6-49]. Takim wzorem myslenia, typowym dla naszych 
czasow jest afirmacja demokracji, rownosci, liberalizmu i tolerancji.

Odnosnie dzialania norma czlowieka wytycza cele i srodki. Dla 
skutecznego osiggni?cia zamierzonych celow ustalane sg specyficzne reguly. 
E. Agazzi zalicza je do «norm specjalnego rodzaju», albowiem cechuje je 
hipotetyczny charakter [1, s. 114-116]. Okreslane tez bywajg etykg zawodowg. 
W przypadkurealizacji celow wychowawczy eh, etyka zawodowajest szczegolnie 
wazna. To wlasnie potrzeba skutecznego dzialania powoduje to, ze ta etyka 
dopuszcza lamanie uniwersalnych norm. Np. zolnierza uczy si? zabijania 
przeciwnika, szpiega klamstwa i podst?pu, a dyplomat? braku szczerosci itp, itd.

Wartosci, na ogol przyjmowane s^ za zrodla norm [11, s. 140-152; 243- 
260]. Towarzyszy im zawsze zabarwienie emocjonalne, co sprzyja nadawaniu im 
wlasciwosci normatywnych. Aksjologia filozoficzna, za najwyzsze wartosci 
uznaje: prawd?, dobro i pi?kno. I one majg bye ideg przewodnig calego systemu 
wartosci i procesow wychowawczych. Natomiast po przypisaniu wartosciom 
formalnego charakteru, czyli norm -  zyskujg one wlasciwosci wigzgcych wzorow 
zachowan [3, s. 23-28]. W naukach spolecznych, za wartosc, uznawane jest 
wszystko to, co dla danej osoby jest wazne, upragnione, niezb?dne. Wartosci 
stanowig wi?c, istotny skladnik regulacji zachowan czlowieka. Wsrod bardzo 
wielu propozycji klasyfikacyjnych, wyrozniane sg wartosci -  podstawowe oraz 
praktyczne. Pierwsze, wspolwarunkujg postawy wobec przyrody i spoleczenstwa. 
Drugie, ustalajg cele dzialania oraz srodki, ktore temu sluzg.

W procesie wychowania, celem strategicznym jest ideal, wzor 
wszechstronnie rozwini?tego czlowieka, zas celami posrednimi sg post?py, na 
drodze do strategicznego celu. Zauwazyc trzeba, ze etyka zawodowa dopuszcza
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zlamanie normy ogolnohumanistycznej, w imi? wyzszego dobra. Jak np. 
stosowanie kar wychowawczych, ktore sg zaprzeczeniem zasady -  «co tobie nie 
mile nie czyn drugiemu» itp. Od glownego celu prowadzg cele posrednie. Cele 
posrednie bywajg nazywane tez, operacyjnymi lub etapowymi i muszg one bye 
podporzgdkowane glownemu celowi procesu wychowania.

Wartosc jest pewnym zewn?trznym przedmiotem, obiektem potrzeby, 
postawy, czy pozgdania. Mowi si? wi?c, ze cos jest wartoscig dla kogos, albo ze 
ma wartosc dla kogos. Takie uj?cie zwigzku dzialania z wartosciami, pozwala na 
wyodr?bnienie dwoch rodzajow ich regul odnoszgcych si? do: doboru srodkow i 
wyboru celow. Te reguly, ktorych przedmiotem sg srodki i sposoby ich 
zastosowania do osiggni?cia celu, P. Sztompka nazywa normami kulturowymi 
[12, s. 258]. Mo wig one, co i jak ludzie powinni dzialac. Natomiast takie reguly, 
ktorych przedmiotem sg cele dzialania, nazywane sg wartosciami kulturowymi. 
Mowig one, ktore i jakie cele sg godne, sluszne, wlasciwe. Wskazujg, do czego 
ludzie powinni dgzyc. I sg drogowskazami dla celow wychowawczych.

Reasumujgc, wartosci majg sluzyc integracji danej spolecznosci, przez 
budowanie jej samoswiadomosci i wi?zi spolecznych. Politycy cz?sto 
wykorzystujg wartosci do integracji ludzi wokol ich celow politycznych. 
Dokonujg syntezy wartosci, tworzgc slowa kluczowe, jak np.: Wolnosc, rownosc 
i braterstwo ( we Francji), Bog, honor i Ojczyzna (w Polsce), Praca, dobrobyt, 
socjalizm (w ZSRR) itp.

Instytucje wychowawcze, takze powinny miec, swoje slowa kluczowe 
wartosci, takie jak: dyscyplina, posluszenstwo, lojalnosc. W srodowisku 
szkolnym, znaczenie dyscypliny, posluszenstwa i lojalnosci, dla osiggania 
zakladanych celow wychowawczych, jest oczywiste. Dowodzg tego liczne 
badania i doswiadczenia. Na szczegolng uwag? zasluguje dyscyplina, przez ktorg 
rozumie si?, scisle przestrzeganie porzgdku i zasad uj?tych w przepisach prawa, 
regulaminach oraz w zarzgdzeniach i poleceniach przelozonych. Poziom 
dyscypliny wyraza si? natomiast w kamosci, rygorze, ustalonym porzgdku itp. 
Przy czym trzeba zauwazyc, ze poddanie dyscyplinie samych uczniow, byloby 
bezskuteczne, bez zdyscyplinowania wszystkich osob biorgcych udzial w 
procesie wychowawczym. Podkreslic nalezy, ze kadra pedagogiczna nie moze 
pozostawac na plaszczyznie dyscypliny formalnej, ale musi takze respektowac 
dyscyplin? «technologiczng», to jest -  przestrzegac wszystkie zasady i procedury 
prowadzgce do osiggni?cia celow wychowawczych, ktorymi sg z zasady -  rozwoj 
duchowy, umyslowy, spoleczny i fizyczny.

W wychowaniu, bardzo wazna jest wiarygodnosc, czyli zgodnosc slow i 
czynow wychowawcy. Wychowankowie, z trudem b?dg przyswajac normy, ktore 
im si? usiluje wpoic, a ktore lekcewazy wychowawca. Normy wskazujg, jak oni 
powinni do nich zmierzac.

Jezeli norma jest regulg zachowania si?, jej adresata, to powinna ona bye 
takze drogowskazem celow pedagogicznych. Czynnosci, do ktorych ona 
pobudza, z zasady, majg na celu dobro danej wspolnoty, na danym etapie jej 
historycznego rozwoju. Przez okreslanie wspolnych wzorow post?powania i
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tworzenie silnego nacisku motywacyjnego, polgczonego ze spoleczng kontrolg, 
tworzy siç wspôlnotç, ktôra ma zapewniac poczucie bezpieczenstwa i godnosci, 
jednostce ludzkiej.

Interioryzacja norm mo rainy ch, nie powinna miec charakteru 
ortodoksyjnego, lecz pragmatyczny. Prof. J. M. Bochenski, radzil -  «aby byc w 
zyciu umiarkowanie moralnym». Zas Tadeusz Kotarbinski stwierdzil, ze -  «zbyt 
duza odpowiedzialnosc, jest nieodpowiedzialnosci^». Wspomniany prof. 
J. M. Bochenski twierdzil, iz czlowiek ma prawo myslec, przede wszystkim, o 
sobie i dlatego, z mysl^ osobie, powinien czynic dobro dla innych.

Jak juz wczesniej zostalo nadmienione, ze podstawg norm sg wartosci. 
Môwigc o zlozonym procesie wychowawczym czlowieka, warto wspomniec o 
wartosciach wypracowanych przez «szkolç stoickg», w starozytnej Grecji, ktôra 
dala podwaliny kulturze europejskiej. Otôz, mçdrcy greccy uwazali, ze 
czlowiekowi nalezy wpoic takie wartosci jak: rozum, mçstwo, sprawiedliwosc, 
umiarkowanie i pokorç. One majg, z jednej strony, chronic czlowieka przed 
zyciowymi «wpadkami» a, z drugiej, sluzyc zyciowej pomyslnosci.

W aspekcie, wychowawczych wzorôw osobowych, istotna jest rola 
panstwa, wyrazajgca siç w doborze lektur szkolnych, prezentacji bohaterôw 
historycznych, uczestnictwa wladz w okolicznosciowych imprezach, nadawanie 
tytulôw honorowych i odznaczen, wybranym ludziom itp. W literaturze 
przedmiotu wyrôznia siç wielorakie rodzaje norm [3, s. 23-28] i rozmaite 
sposoby ich typologii. Ze wzglçdu na dziedzinç zycia zbiorowego, ktôrg regulujg, 
wyrôznia siç jako najwazniejsze -  normy moraine, prawne, religijne i obyczajowe 
[7, s. 338]. Zainteresowanie badaczy i praktykôw, budzg szczegôlnie normy 
moraine. Sposrôd rôznych powodôw ich znaczenia w zyciu jednostkowym i 
spolecznym wyjgtkowe jest to, ze bardziej niz jakiekolwiek inné, wywolujg 
poczucie powinnosci, ktôrej niespelnienie rodzi wyrzuty sumienia, szlachetne 
oburzenie, zgorszenie, niesmak itp. Normy te dzialajg tym silniej, im lepiej sg 
przyswojone. Môwi siç czasami, ze norma jest tym lepiej przyswojona, im 
bardziej jest przestrzegana.

Norma moralna wskazuje na obowigzek okreslonego zachowania siç w 
danej sytuacji. Bywa ona odzwierciedlana i zapisywana w postaci, rôznej rangi 
przepisôw prawnych, rozporzgdzen, zarzgdzen, regulaminôw itp. Taka norma 
moralna wôwczas staje siç jednoczesnie norma prawn g. Oddzialywanie prawa i 
moralnosci jest wzajemne, jednakze niewgtpliwie, moralnosc w stosunku do 
prawa jest, w wiçkszym stopniu, czynnikiem warunkujgcym, niz czynnikiem 
przezen uwarunkowanym [10, s. 139-142]. Wyrôzniang czçsto kategoria norm 
spolecznych, sg normy obyczajowe. Ich normotwôrczym zrôdlem sg obyczaje 
i zwyczaje. Obyczaj w przeciwiehstwie do zwyczaju jest wysoce 
zestandaryzowanym sposobem zachowania siç, tradycyjnie narzuconym 
czlonkom spoleczenstwa. Obyczaje sg najbardziej rytualne ze wszystkich form 
spolecznych zachowan. Czçsto tez wywierajg najsilniejszy przymus najednostkç. 
Nie sg jednak sankcjonowane jak prawo panstwowe, tylko przez wielkg 
rôznorodnosc presji spolecznych. Zwyczaje, ze wzglçdu na normatywng
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uznaniowosc, przybieraj^c^ form? zalecen -  maj^ mniejszy moc normotworcz^ 
[5, s. 262-266; 388-389]. Zwyczaje i obyczaje wprowadzone np. do zycia szkoly 
mogg miec znaczgco pomocny wplyw w realizacji celöw wychowawczych.

Normy religijne natomiast odnoszg si? do wierzen i przekonan religijnych, 
do stosunköw spolecznych, wewngtrz wspölnoty wyznawcöw, do ich relacji 
pozaziemskich, z istotami nadprzyrodzonymi. Przyjmuje si?, ze cz?sc zakazöw i 
nakazöw religijnych ma Charakter ponadnaturalny. Wskazujg one jakie 
zachowania sg wlasciwe, a jakie niewlasciwe (grzeszne), poprzez odwolywanie 
si? do doktryn i dogmatöw, danej religii [9, s. 140]. Na ogöl ich tresc 
koresponduje ze swieckimi normami moralnymi, prawnymi i obyczajowymi.

Uzasadnieniem podzialu norm na cztery kategorie (moraine, prawne, 
obyczajowe, religijne) jest to, ze poszczegölne normy obwarowane sg 
odmiennymi sankcjami. Normy moraine odwolujg si? do sankcji w postaci 
wyrzutöw sumienia i pot?pienia ze strony opinii publicznej. Normy prawne 
operujg przymusem panstwowym. Normy obyczajowe, grozg wyobcowaniem z 
grupy, a w normach religijnych sg zawarte sankcje pozaziemskie. Inny podzial 
norm dokonany jest ze wzgl?du na ich poziom ogölnosci. Wedlug kryterium 
ogölnosci wyrözniane sg normy uniwersalne, dotyczgce wszystkich ludzi i normy 
szczegölowe -  «zamkni?te». Te natomiast, odnoszg si? do okreslonych srodowisk 
spolecznych, lub zbioru osöb (np. poslöw, lekarzy, adwokatöw, nauczycieli, 
psychologöw).

Reguly kulturowe, zaröwno normy jak i wartosci, mogg niese w sobie 
wi?kszy, lub mniejszy, ladunek powinnosci, bo powigzane sg z silniejszymi, lub 
slabszymi oczekiwaniami spolecznymi, wobec konkretnego dzialania. Dla 
okreslenia sily tych oczekiwah, wyrözniane sg imperatywy kulturowe, a w ich 
ramach, formulowane, ze swej natury, kategoryeznie: nakazy i zakazy, a takze 
luzniej, mniej stanowezo -  prefereneje. Wskazujg one, jakie post?powanie jest 
szczegölnie godne uznania, zastrzegajgc jednoczesnie, ze nie mozna tego od 
nikogo zgdac, Innymi slowy, sg to zalecenia, pewnego rodzaju drogowskazy 
wskazujgce stany idealne i pozgdane, z wielu punktöw widzenia. Stwarzajg 
jednoczesnie szerokie, jednakze zakreslone granicami, pole do dzialania 
dowolnego, wedlug wlasnego uznania jednostki. Naruszenie tych norm -  rodzgc 
wi?kszy lub mniejszy stopieh akceptacji spolecznej -  nie powoduje dezaprobaty, 
pol^czonej ze stosowaniem sankcji [12, s. 259].

Stabilnosc systemöw normatywnych, sprzyja röwnowadze systemu 
spolecznego. Dzi?ki wlasnie tej stabilnosci, ludzie w wi?kszym stopniu 
przestrzegajg norm. Sila prawa uzalezniona jest, od stopnia jego spolecznej 
akceptacji. Taka stabilnosc systemöw normatywnych, pomaga utrzymac 
harmoni? stosunköw mi?dzyludzkich, przewidywac interakcje, a takze ulatwia 
zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Sprawdzianem teorii jest praktyka. Fakt istnienia przest?pczosci i röznych 
podkultur, jest wyrazem cz?sciowej porazki instytueji wychowawczych, lub tez 
nieskuteeznego prawa.

Zauwazyc warto, ze aby normy mogly bye przelozone na prospoleczne
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zachowania, muszg bye spelnione dwa podstawowe warunki. Pierwszym jest, ich 
zintemalizowanie, a drugim, trening spoieezny. Pierwszy zapoczgtkowywuje 
rodzina, drugi rozpoczyna si? i trwa, w szkole. Stabosc, chociazby, jednej z tych 
instytueji, moze utrudnic, zaröwno uwewn?trznienie norm, jak i ich poznawanie 
i umotywowanie do ich przestrzegania. Na funkejonowanie jednej i drugiej 
instytueji, przemozny wptyw ma pahstwo, ktöre tez ponosi odpowiedzialnosc za 
rozwöj kultury zycia spoieeznego i bezpieczenstwa osobistego obywateli. Ten 
wptyw, powinno ono realizowac poprzez prawo i srodki przymusu, ktörymi 
dysponuje. Panstwa o demokratyczno-liberalnych modelach wladzy, nie mogg 
uchylac si? od interwenejonizmu w patologicznie funkcjonujgcg rodzin?, szkol?, 
czy sily wytwörcze döbr konsumpcyjnych. Nalezy dodac, ze pahstwo przez samo 
tworzenie dobrego prawa, nie jest w stanie wyzwolic takich zachowan 
spolecznych, ktöre zapewnig wysoki poziom dyscypliny spolecznej i poczucie 
bezpieczenstwa obywateli. Do tego niezb?dne sg odpowiednie postawy 
spoleczne, uksztaltowane przez rodzin? i szkol?.Uswiadamia to, jak waznym w 
panstwie, jest system edukaeji, na czele z wychowawczym priorytetem szkoly. A 
takze -  jak w tym systemie istotna jest troska o uniwersalne, ponadezasowe 
normy. Chodzi przeciez o to, by celöw wychowania nie podporzgdkowac 
doraznym i partykularnym ideologiom, tworzonym przez autokratyezng lub 
niekompetentng wladz? -  celöw, ktöre perspektywieznie mogg szkodzic dobru 
spolecznemu i szeroko rozumianemu bezpieczenstwu czlowieka.
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