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Wychowanie  

do samodzielności 

Wykład 3 

Akademia Umiejętności 
Wychowania 

Zawartość 

• Powtórka 

• Personalizm to… samo-dzielność  

• Model dynamizmów (sił)  

• Wychowanie woli  

• Fazy rozwoju moralnego  

• Bunt: jego sens i jak sobie z nim radzić 
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Przede wszystkim: kto 

wychowuje i… kogo! 

• Skoro  

• wychowanie jest „wspólnym uczestnictwem w 

prawdzie i miłości”,  

• to znaczy, że wychowawca musi najpierw 

uczestniczyć w dobru, aby poprowadzić wychowanka; 

wychowanie jest to droga sumienia. 

• Wola wychowawcy, jego dążenie, „rodzi” pragnienia 

wychowanka, jego emocje i wolę. 

PERSONALIZM TO… SAMO-

DZIELNOŚĆ 
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Wychowanie personalistyczne 

"Wychowanie personalistyczne na tym właśnie polega, aby 

nieświadoma swych celów i zadań jednostkę ludzką, czyli 

indywiduum przetworzyć w samodzielną osobowość, 

umiejącą sprawnie władać w pełni świadomości wszystkimi 

swymi uzdolnieniami. 

Osobowość ludzka winna się skrystalizować w postaci 

charakteru, gdyż on jeden może jej dać dosyć mocy zarówno 

aby się oddać ofiarnie na usługi społeczeństwa, jak i aby 

pozwolić się przez nie pochłonąć i zniszczyć"  

      (Woroniecki, KEW, str. 384) 

Samodzielność 

• Nie na mocy natury i instynktu 

– naturalizm, freudyzm 

– ale też: magia: „Potęga podświadomości” 

Murphy’ego 

• Ale mocą osoby, która włada sobą 

– Personalizm 
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MODEL DYNAMIZMÓW – TJ. 

SIŁ, JAKIMI DYSPONUJEMY 

somatyka: reakcje 

poznanie zmysły emocje 
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ciało: reaktywność 
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„podnieta” 

„doznanie” 

 Przeżycie 

i pragnienia 

ruch 

działanie 

podniecenie 

       wzruszenie 

Odzwierciedlenie 

 „Ja” ”Świat” 

intelekt  rozum 

„Ja” empiryczne 

Czyli „ja” przeżyte. Człowiek żyje, a dzięki świadomości 

przeżywa siebie. W. James wyróżnił: 

• „Ja” cielesne 

– Flegmatyczność 

• „Ja” społeczne 

– Melancholiczność 

– Sangwiniczność 

– Choleryczność 

• „Ja” duchowe 

– Jest to przeżycie woli 
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FAZY ROZWOJU 

MORALNEGO 

Fazy rozwoju moralnego 

• Działanie 

– Jest to poziom ciała. Instynkt. 

• Zachowanie 

– Jest to poziom zmysłów. 

– Zachowanie jest to „sposób działania”, tj. temperament. 

• Postępowanie 

– Wola – zdolność do władania sobą 

– Powstaje pierwotny charakter 

• Charakter jest to wola w działaniu. 

• Zachowanie staje się „sposobem bycia”.  Dowolnym.   
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Emocje 

Ruchliwość 

Temperament 

Skłonności wrodzone 

"Stare greckie "gnoti seaution", poznaj siebie, winno być 

punktem wyjścia całej naszej pracy nad sobą.  

Trzeba  

• dobrze znać swój temperament,  

• swe skłonności wrodzone,  

• nieraz nawet i obciążenie dziedziczne,  

• trzeba umieć dostrzec w swej duszy zaczątki wad, które 

się tam rodzą, i nad tym wszystkim wytrwale czuwać.” 

      J. Woroniecki, KEW 
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WYCHOWANIE WOLI 

Postępowanie osoby 

• Postępowanie jest to jakiś sposób bycia: jest to wyraz 

osoby (istnienie duchowe), która jakoś się zachowuje. 

• W wyniku wychowania osoba zaczyna jakoś 

postępować 

– Wychowanie jest to formacja woli, przez dobro 

• O ile zachowanie nie jest dobre, bądź złe, o tyle 

postępowanie – tak 

– Osoba zmierza ku spełnieniu – dobru 

– Lub ku nie-spełnieniu – tj. złu 
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Przeżycia woli 

• Przeżycie sprawczości 

– Radość władania sobą 

• Przeżycie uczestnictwa 

– Wybieram to, co wybiera Ktoś 

– Posłuszeństwo 

• Przeżycie sprzeciwu 

– „Nie będę służył” 

– Bunt 
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Zdrowy rozsądek, a skrajne 

postawy (Dobson) 

• Skrajne postawy: 

– leseferyzm (nie wtrącanie się) 

– permisywizm (pozwalanie na wszystko w imię 

tolerancji) 

• Zdrowy rozsądek 

– szacunek i wymaganie 

– dyscyplinowanie 

Miłość - wymagająca 

„Jeśli twoja miłość nie jest wymagająca – pomniejsza 

mnie.  

Jeżeli twoje wymagania są pozbawione miłości – 

zniechęcają mnie.  

Twoja miłość przyczynia się do mojego wzrostu”  

  

     Henri Caffarel 

      Założyciel ruchu rodzin 

      Ekip Notre-Dame (EN-D) 
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Zasada wzajemnej czci 

• Przykazanie Dekalogu wymaga od dziecka czci dla ojca i 

matki. Jak widzieliśmy, to samo przykazanie nakłada na 

rodziców obowiązek niemal „symetryczny”. Również oni 

powinni „czcić” swoje dzieci, zarówno małe, jak i dorosłe. 

Ta sama postawa jest istotnym i koniecznym warunkiem 

każdego wychowania, również w okresie szkolnym. 

„Zasada czci”, czyli afirmacji człowieka jako człowieka, 

nie przestaje być warunkiem prawidłowego procesu 

wychowawczego. 

Wychowanie z zasadami… 

Niezwykle praktyczne źródło informacji, 

rozpraszające wątpliwości współczesnych 

rodziców.  

Zasady nie dla tchórzy to coś więcej niż 

tylko rady dotyczące wychowania dzieci. 

J. Dobson opracował cały plan, czy też 

teorię wychowania, która ma pomóc 

rodzicom w zrozumieniu swych dzieci i 

znalezieniu właściwej drogi 

postępowania podczas wyzwań 

stawianych rodzinie przez codzienne 

życie.  



"Nowe Życie" 2003 

(3) Wychowanie do samodzielności 12 

Zasady zdrowego rozsądku 

1. Wykształcenie w dziecku szacunku dla rodziców to 

czynnik przełomowy w wychowaniu  

2. Najlepsza okazja wzajemnego porozumienia nadarza 

się często po incydencie zakończonym ukaraniem 

3. Kontrola bez zrzędzenia (jest to możliwe) 

4. Nie uczmy dziecka materializmu 

5. Należy zachować równowagę między miłością a 

dyscypliną 

Dobson: dyscyplina czy przyzwalanie? 

Pytanie: 

Dlaczego panuje obecnie takie zamieszanie w kwestii dyscypliny? Czy 
naprawdę trudno jest właściwie wychować nasze dzieci? 

Rodzice są zakłopotani, ponieważ nauczono ich nielogicznego i nie 
sprawdzającego się w praktyce podejścia do kierowania dziećmi.  

Autorytety w tych sprawach uznają filozofię przyzwolenia, która sprzeciwia się 
samej naturze dzieci. Niech będzie mi wolno podać przykład [Z książki dla 
rodziców]. 

• Rodzice: Co trzeba zrobić, gdy rozgniewane dziecko trzaśnie drzwiami przed 
nosem? 

• Pediatra: Cofnąć się. Nic nie robić, dopóki nie będzie się miało pewności, że 
gniew dziecka ostygł. Nie ma sensu dyskutować z zagniewanym dzieckiem. 
Kiedy będzie już w dobrym nastroju, wyjaśnij mu jak niebezpieczne może być 
trzaskanie drzwiami. Opisz mu, jak utracić można palec przy zatrzaśnięciu 
drzwi. Kilka podobnych rozmów powinno wyleczyć dziecko ze zwyczaju 
trzaskania drzwiami. 
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Sens dyscypliny wg Dobsona 

 

Z mojego punktu widzenia odpowiedź ta jest niewłaściwa.  

Autor nie rozumie, że zamykanie drzwi nie jest istotną kwestią w tej 
sprawie. Przeciwnie, dziecko demonstrowało swój sprzeciw 
wobec autorytetu rodziców i za to powinno ponieść 
odpowiedzialność.  

Zamiast tego, mówi się rodzicowi, aby czekał na dobry nastrój 
dziecka (takie czekanie może trwać nawet tydzień) i wtedy 
dopiero z nim rozmawiać o niebezpieczeństwach związanych z 
trzaskaniem drzwiami. Wydaje się jasne, że dziecko prosiło 
rodzica o akceptację swojego wyzwania, ale ten był w innym 
pokoju i liczył do dziesięciu, aby się opanować. Życzymy mu 
wszyscy dużo szczęścia przy następnym spotkaniu   


