
Społeczno-kulturowy 
wymiar wychowania



człowiek – istota społeczna



człowiek jako istota społeczna

• teoria organicystyczna

• teoria nominalistyczna

• teoria realistyczna



Co ‚popycha’ człowieka do życia społecznego?

Człowiek jest nierozerwalnie związany ze społeczeństwem 

wszystkimi aspektami swojej natury:

moralnym, intelektualnym, fizycznym

Jan Turowski



człowiek potrzebuje innych ludzi

…nigdy nie jesteśmy sami, 

od urodzenia do śmierci otaczają nas inni 

i musimy jakoś radzić sobie z innymi, 

układać nasze życie wśród innych. 

Zbieramy różne doświadczenia z takich kontaktów…

Piotr Sztompka



człowiek potrzebuje innych ludzi

Człowiek potrzebuje innych ludzi nie tylko po to, 

aby zaspokoili jego potrzeby biologiczne. 

Potrzebuje ich bardziej jeszcze dla swojego rozwoju 

psychicznego i duchowego.



człowiek potrzebuje innych ludzi

Dopiero życie w społeczeństwie 

pozwala człowiekowi na to, by odkrywał samego siebie, 

aby tworzył i pomnażał kulturę, 

a poprzez to rozwijał swoje człowieczeństwo. 



więzi społeczne – więź z samym sobą 

• tożsamość przypisana – dziedziczona

• tożsamość nabywana – kształtowana

• tożsamość świadomie wybierana – odczuwana



Czym jest socjalizacja?

proces zmian rozwojowych w ciągu życia człowieka, 

który jest rezultatem jego wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi, 

uczenia się kultury grup i własnych w tych grupach ról, 

zdobywania dojrzałości i kompetencji społecznych, stawania się 

podmiotem zdolnym do społecznego funkcjonowania

Jerzy Nikitorowicz



socjalizacja pierwotna i wtórna



socjalizacja i wychowanie

• uczenie się wartości i norm społecznych

• pomoc w przygotowaniu do podjęcia i pełnienia ról społecznych 

lub podjęcia funkcji społecznych 

Podjęcie roli czy funkcji społecznej zawsze ma na celu nie tylko rozwój 

osobowości, lecz także ubogacanie życia społecznego o własny wkład



etapy kształtowania więzi społecznej

• styczność i kontakt 

• nawiązanie relacji

• odwzajemnienie relacji (interakcja w relacji) 

• utrwalenie relacji



więź społeczna

• określony układ stosunków społecznych, instytucji społecznych, 

skupiający jednostki w grupę lub zbiorowość społeczną

• powiązanie stosunków społecznych, charakteryzujących dane 

społeczeństwo na określonym szczeblu jego rozwoju



więź społeczna

• pojęcie związane z zachowaniami społecznymi, rozwojem społecznym

• relacjami społecznymi oraz ich dynamiką: przekształcaniem, 

utrzymywaniem, aktualizowaniem w różnych przestrzeniach i formach, 

instytucjach społecznych



c z ł o w i e k   r o d z i   s i ę   i   ż y j e   z a w s z e 

w określonej kulturze



zróżnicowane określenia kultury

• pole urzeczywistniania się udoskonalających ją działań kulturotwórczych

• całokształt dóbr i wartości, zaspakajający duchowe i materialne potrzeby 

człowieka 

• doskonalenie samego człowieka poprzez kształtowanie jego życia, 

a także troska o rozwój środowiska przyrodniczego 

• współdziałanie ludzkie (czyn) będące siłą twórczą kultury 



interpretacja fenomenu kultury

▪ definicje antropologiczne

▪ definicje filozoficzne

▪ definicje socjologiczne

▪ definicje psychologiczne

▪ definicje historyczne



interpretacja fenomenu kultury

funkcjonalne 

stanowisko

selektywne 

antropologiczne 

integralne



integralne ujęcie kultury

• nawiązuje do starożytnej myśli filozoficznej grecko-rzymskiej

• odnosi treści pojęcia ‚kultura’ do wszystkich sfer działania człowieka, 

mogących czynić go coraz bardziej człowiekiem

• ‚uprawa’ odnosi się do racjonalnego rozwoju natury, 

zarówno w odniesieniu do człowieka, jak i otaczającego go świata



integralne ujęcie kultury

najgłębszy sens 
p r a c y   n a d   ś w i a t e m   i   n a d   s o b ą



pojęcia związane z ‚kulturą’

• colo, colere - łac. uprawiać

• pelomai - gr. być poruszanym, zajmować się jakimś przedmiotem, uprawiać

• dotyczy wszystkiego, co może być ‚uprawiane’ 

• kultura [czegoś] – kultura ducha, umysłu,…

• paideia zawierająca uniwersalny ideał człowieka

• kultura na przestrzeni dziejów rozumiana w zróżnicowany sposób

• kultura i cywilizacja



personalistyczna wizja kultury

Człowiek twórczo wkracza w przyrodę, we wszystko, co jest ‚zastane’: 

we własne życie wewnętrzne, w życie społeczne – które ma dla siebie 

kształtować, w życie zwierząt oraz całą żywą i martwą naturę. 

Wszystko to jest ‚poddane’ człowiekowi i jego twórczej idei. Wszystko to 

ma formować i przetwarzać

Franciszek Adamski



personalistyczna wizja kultury

racjonalizacja (intelektualizacja) natury 

w zasięgu dla człowieka możliwym

Mieczysław Albert Krąpiec



personalistyczna wizja kultury

• Kim jest człowiek?

• przyjęcie pełnej prawdy o człowieku stanowi najważniejszy wyznacznik 

jakości kultury

• głoszenie fałszywych, redukcjonistycznych wizji człowieka skutkuje 

współcześnie odczuwanym kryzysem kultury oraz kryzysem wychowania

• duchowy i materialny wymiar kultury



personalistyczna wizja kultury

wertykalny i horyzontalny 
w y m i a r    k u l t u r y



personalistyczna wizja kultury

• człowiek jest zarówno podmiotem, jak i przedmiotem kultury

• Jan Paweł II: pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie. 

W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz 

bardziej człowiekiem - o to, aby bardziej ‘był’ a nie tylko więcej ‘miał’

• tak rozumiana kultura osoby stanowi istotny rdzeń całej ludzkiej kultury



proces inkulturacji

• inkulturacja - proces poznawania i wchodzenia w życie kulturalne 

danej społeczności

• kształtowanie świadomości bycia podmiotem kultury

• inspiruje do stawania na wysokości zadań, jakie stawia konkretna 

sytuacja historyczna, społeczna

• zaangażowanie w budowanie kultury prawdziwie ludzkiej



wyzwania ponowoczesności



wyzwania ponowoczesności

powszechne doświadczanie bolesnej izolacji

braku poczucia bezpieczeństwa i lęku

kryzys więzi międzyosobowych, w tym zwłaszcza kryzys rodziny 

agresywnie dezintegrowane samo rozumienie człowieczeństwa 



wyzwania ponowoczesności

Marek Dziewiecki: 

cywilizacja pokus, zawężonych pragnień i aspiracji, promującej utopię 

indywidualistycznego szczęścia

Janusz Mastalski: 

częsty deficyt poczucia zakorzenienia, brak punktu odniesienia dla 

rozbudzonego subiektywizmu, 

brak odpowiedniego klucza do interpretacji zagmatwanej rzeczywistości



wyzwania ponowoczesności

J. Mastalski – pięć tzw. globalnych lęków:

alternatywne formy rodziny

zalew informacyjny

problem autorytetu

chaos w świecie wartości

sekularyzacja rodziny



zasadnicze zadanie

rehabilitacja i afirmacja prawdy o człowieku

prawdy o rodzinie, wspólnocie, społeczeństwie, narodzie

prawdy o przyjaźni i miłości



wielość kultur

• kultura wyraża człowieka, jego wartość, godność, 
służy jego dobru

• jest kształtem jego życia, sposobem jego istnienia 

• człowiek żyje na sposób sobie właściwej kultury 



wielość kultur

Stąd też w jedności kultury jako właściwego sposobu istnienia człowieka 

bierze zarazem początek wielość kultur, wśród których człowiek bytuje. 

W tej wielości człowiek rozwija się, nie tracąc istotnego kontaktu 

z jednością kultury, jako podstawowego wymiaru 

swego istnienia i bytowania… 



wielość kultur

Ta jedność rodzi się ze zjednoczonego pluralizmu 

przez wzajemne poszanowanie i uznanie kulturowych odrębności 

przez dialog, który ubogaca jednych wartościami drugich

Jan Paweł II



pierwsze i podstawowe zjawisko kultury

…pierwszym i podstawowym zjawiskiem kulturalnym 

jest sam człowiek, duchowo dojrzały, 

czyli człowiek w pełni wychowany, 

zdolny wychowywać sam siebie i drugich 

Jan Paweł II
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