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▪ SAMOWYCHOWANIE 

▪ FORMACJA



Wychowanie w ujęciu pedagogiki personalistycznej 

zmierza do harmonijnego uporządkowania 

w człowieku jego popędów i instynktów, zmysłów 

i uczuć, pamięci i wyobraźni, inteligencji i woli

Zmierza do kształtowania osobowości dojrzałej, 

zintegrowanej w myśleniu i działaniu



Pedagogika personalistyczna, 

konstruując ideał wychowawczy nowego człowieka

owierzy w możliwość wewnętrznej 

przemiany człowieka 

o uwzględnia jego podmiotowość 

o odrzuca wszelkie determinizmy 

o dąży do uruchomienia pracy 

samowychowawczej 

Pedagogika ta ma charakter interdyscyplinarny



SAMOWYCHOWANIE



Człowiek w stosunku do samego siebie 

może i powinien być przedmiotem oddziaływań 

i jednocześnie ich podmiotem, stawać się 

wychowawcą samego siebie

Praca nad sobą  - samowychowanie - stanowi bowiem 

swoisty horyzont zadaniowy działalności wychowawczej, 

a nawet jeden z jego istotnych celów



Na pewnym etapie swojego życia

każdy człowiek powinien 

podjąć samowychowanie

przejmując odpowiedzialność za kształt 

własnego człowieczeństwa 



SAMOWYCHOWANIE

❑wychowanie siebie samego przez siebie samego

Józef Kentenich

❑czynne ustosunkowanie się podmiotu do procesu 

własnego rozwoju, wyrażające się w regulowaniu 

swego postępowania i działania według dobrowolnie 

przyjętych wzorów lub systemu wartości… Jest to 

świadome i celowe kierowanie sobą           Irena Jundziłł



w wychowaniu chodzi właśnie o to, aby człowiek 

stawał  się coraz bardziej człowiekiem 

o to, aby bardziej BYŁ, a nie tylko więcej MIAŁ 

aby więc poprzez wszystko, co MA, co POSIADA, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem 

- to znaczy, aby również umiał bardziej BYĆ 

nie tylko Z DRUGIMI, ale także i DLA DRUGICH

Jan Paweł II



Prawda ta posiada podstawowe znaczenie 

dla samowychowania, autorealizacji, 

rozwijania w sobie człowieczeństwa, 

Jan Paweł II



Samowychowanie 

zmierza do tego właśnie, 

aby bardziej ‘być’ człowiekiem…

aby odkrywać i rozwijać 

w sobie talenty… 

i realizować właściwe każdemu 

powołanie…

Jan Paweł II



FORMACJA



FORMACJA 

W innych językach (niemieckim, rosyjskim) ma ono swoje 

odpowiedniki w pojęciu „obrazowanie” 

Ich genezę wyprowadza się z języka biblijnego, z opisu 

stworzenia człowieka „na obraz Boży” (Rdz 1, 26-27) 

Użyte w Starym Testamencie określenie "formowanie 

człowieka przez Stwórcę", zostało podjęte przez pisarzy 

teologicznych pierwszych wieków chrześcijaństwa 

oraz mistyków śrdniowiecza. Oznaczało ono formowanie 

człowieka „na obraz Boży”, pojmując zarazem człowieka jako 

„imago Dei”. Formacja jest więc dążeniem do upodabniania 

się do Boga 



Nie oznacza to jednak, 

że zmiana dokonała się całkowicie, 

i że w poprzednim znaczeniu 

pojęcie to przestało występować 

Zwłaszcza w obszarze chrześcijańskiej myśli 

pedagogicznej spotykamy się nadal z FORMACJĄ 

w sensie wyprowadzanym z dzieła stworzenia 

człowieka i kategorii OBRAZU  



Współczesne ujęcia „formacji” zasadniczo jednak 

odeszły od takiego twierdzenia 

Stanowiska wyrażane najczęściej zostały ujęte w czterech 

sposobach rozumienia relacji zachodzących pomiędzy 

„wychowaniem” a „formacją”:

•traktowane są jako synonimy

•formacja jest pojmowana jako cel (wynik, rezultat) złożonego 

i trwającego przez całe życie procesu wychowania

•formacja jest podporządkowana wychowaniu, jako pojęciu 

bardziej ogólnemu; formacja stanowi tylko pewną jego część

•ścisły rozdział pomiędzy obu pojęciami: wychowanie jest 

skierowane bardziej na aspekt moralny i społeczny, natomiast 

formacja obejmuje aspekt intelektualny, kulturalny, duchowy



Koniec cz. 2.



…prawdziwą i skuteczną formację 

można zapewnić tylko wtedy, 

gdy każdy podejmie  i będzie rozwijał 

odpowiedzialność 

za własną formację.

Odpowiedzialność ta 

przybiera zasadniczo postać 

samowychowania 



Im lepiej jesteśmy 

uformowani, 

tym bardziej zdajemy sobie sprawę z konieczności 

kontynuowania i pogłębiania formacji oraz 

tym bardziej 

jesteśmy zdolni 

do formowania innych
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