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Coraz cze˛ściej doświadczamy dramatycznych wyzwan´ współczesnego s´wiata, jakimi
są dehumanizacja polityki, os´wiaty i stosunko´w międzyludzkich, poste˛pujące
niszczenie s´rodowiska życia, terroryzm czy permanentne wojny. Nie moz˙na się
zatem dziwić, że punktem wyjs´cia dyskursu nad rola˛ współczesnego wychowania
czyni się stan aktualnego zagroz˙enia życia czy upadku cywilizacji. Eksperci sa˛
zgodni co do tego, z˙e jeśli w najbliższym czasie nie nastap̨i radykalna i powszechna
zmiana s´wiadomos´ci ludzi w zakresie wartos´ci, postaw i działan´, to nasz s´wiat
zostanie zniszczony ekologicznie, prowadzac̨ do globalnych zagroz˙eń życia. Im
bardziej problemy sa˛ globalne, tym mniej moz˙e zrobić jednostka, ale w im
mniejszym zakresie człowiek zmienia w zwiaz̨ku z tym swój sposób życia, tym
szybciej naste˛puje zniszczenie Ziemi. Z˙yjemy w świecie, który w coraz mniejszym
stopniu pozwala ludziom zrozumiec´ swoje środowisko życia, poddawac´ je własnej
kontroli czy kształtowac´ na własnąrękę. Nie da sięjuż współczesnych nam zagroz˙eń
i katastrof rozpatrywac´ tylko i wyłącznie w kategoriach mikroregionalnych, gdyz˙
w istocie dotycząone całego naszego globu. Człowiek pragnie jednak poszerzenia
zakresu swoich dos´wiadczen´ i świadomos´ci, by móc żyć w takim świecie.

Dylemat wyjścia z kryzysu podporzad̨kowany jest poszukiwaniu odpowiedzi na
pytania: W jakiej mierze wychowanie ma jeszcze przyszłos´ć? Co stanowi o przyszło-
ści wychowania w codziennych relacjach mie˛dzypokoleniowych? Czy s´wiat można
jeszcze zmieniac´ dzięki wychowaniu? Teoretykom wychowania nie chodzi przy tym
o dramatyzowanie warunko´w współczesnego z˙ycia w kategoriach kreowania „ostat-
niej szansy” na przez˙ycie ludzkos´ci, ale o zastanowienie sie˛ nad tym, czy moz˙liwe
jest w tak szybko i dynamicznie zmieniajac̨ym się świecie okres´lenie warunko´w
prowadzących zarówno jednostki, jak i grupy społeczne do godnego z˙ycia?

Wychowanie człowieka jest bowiem dzisiaj wielkim problemem. Jego istota˛
staje się z jednej strony zagwarantowanie jednostkom ludzkim odpowiednich
warunków wspomagajac̨ych ich rozwój, z drugiej zas´ strony jest to zadanie
terapeutyczne, sprowadzajac̨e siędo wspierania oso´b w ich wewnętrznym rozwoju
i nabywaniu samos´wiadomos´ci oraz wzmacniania ich w samodzielnos´ci i unie-
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zależnianiu sięod społecznej, zewne˛trznej troski czy opieki. Sytuacje wychowawcze
powinna zatem cechowac´ oscylacja pomie˛dzy indywidualnym kształtowaniem
osobowos´ci a konstruktywnym formowaniem s´wiata w taki sposo´b, by ludzie
zmieniali sięw toku kreowanych przez nich relacji społecznych. Jedni uwaz˙ają, że
wszystko zalez˙y od wychowawco´w, inni zaś przeciwnie – z˙e wychowawcy nie
mająna nic wpływu.

W tej części podręcznika zamierzamy zatem ukazac´ nie tylko stan i ewolucje˛
rozwoju współczesnych teorii wychowania, ale i odnies´ć je do najbardziej palac̨ych
problemów naszej codziennos´ci, której wpływów doświadczają zarówno wy-
chowankowie, jak i wychowawcy. Nie zamierzamy narzucac´ jedynie obowiązującej
teorii wychowania, gdyz˙ sposób postrzegania tego fenomenu, jak i odwoływania
się do niego w praktyce powinien byc´ przedmiotem osobistych wyboro´w każdego
pedagoga – nauczyciela, wychowawcy, instruktora, duszpasterza czy opiekuna.
Każde z wyróżnionych tu podejs´ć do (teorii) wychowania moz˙e być podstawą
zarówno instytucjonalnego (szkolnego), jak i osobistego programu wychowawczego.

Dla większości badaczy s´rodowisk socjalizacyjnych czy wychowawczych nie
ulega wątpliwości, iż sąone coraz mniej efektywne, zbyt kosztowne i nie przystaja˛
do zachodzac̨ych w otoczeniu wychowanko´w niezwykle szybkich, cze˛sto radykal-
nych przemian. Spos´ród mających największy wpływ na rozwo´j osobowos´ci dzieci
i młodzieży środowisk, jakimi sąrodzina, Kos´ciół, szkoła, media i ro´wieśnicy, trzy
pierwsze maja˛ coraz mniejsze moz˙liwości w porównaniu z ekspansja˛ kultury
popularnej i jej medialnych przekazo´w. Zachęcamy zatem do refleksji nad istota˛
wychowania, jego celami i zadaniami w konfrontacji z procesami socjalizacyjnymi,
odsuwającymi na dalszy plan zamierzone i jakz˙e szczytne w swoich intencjach cele
wychowania.
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