
Pedagogika personalistyczna

- podstawowe pojęcia

cz. 3. 



▪ OSOBOWOŚĆ

▪ CHARAKTER 



"człowiek staje się osobowością nie z natury (faktyczność), 

lecz z ducha (transcendencja). 

INDYWIDUALNOŚĆ jako wymiar osobowy jest dana, 

ale OSOBOWOŚĆ musi być wypracowana lub osiągnięta -

jest więc zadana. 

Wszyscy ludzie są osobami, nie wszyscy są osobowościami”

Tadeusz Kobierzycki 

OSOBOWOŚĆ



Osiągnięcie OSOBOWOŚCI wymaga transformacji 

psychofizycznej, która wpisana jest w nierozwinięte, 

odziedziczone własności osoby 

TRANSFORMACJA TA MOŻE POLEGAĆ:

- nie tylko na przekształceniu tego, co dane 

- także na asymilacji odmiennych, zróżnicowanych, 

a czasem obcych czynników i wartości



Krystyna Ostrowska: w literaturze przedmiotu określa się 

osobowość jako “organizację psychofizycznych 

właściwości człowieka odpowiedzialnych za jego 

zachowanie” 

Analizując osobowość można mówić o jej genezie, rozwoju 

i strukturze. Pojęciami ściśle związanymi są: dojrzała 

osobowość oraz zaburzenia osobowości 

Celem wychowania i samowychowania jest ukształtowanie 

dojrzałej osobowości, zgodnie z założeniami personalizmu



Cechy osobowości dojrzałej

• samokontrola

• spójny i hierarchiczny system wartości

• umiejętność stawiania długofalowych zadań

• odporność na frustrację

• umiejętność zaspokajania potrzeb w sposób zapewniający  

rozwój oraz integrację wewnętrzną i zewnętrzną



Cechy osobowości dojrzałej

• umiejętność komunikacji interpersonalnej i współdziałania

• nastawienie na przekraczanie aktualnego poziomu rozwoju 

w kierunku wyższych form strukturalnych i funkcjonalnych

• wykorzystywanie potencjałów rozwojowych,…



Cechy osobowości dojrzałej

• jednocząca filozofia życia

• przyjmowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

i działania

• poszerzanie wiedzy o sobie i świecie

• ciągłości (czyli tożsamości) swojego człowieczeństwa, 

ról rodzinnych, społecznych, zawodowych, 

narodowościowych lub wspólnotowych



Cechy osobowości niedojrzałej:

▪ wadliwa samokontrola emocjonalna i poznawcza

▪ ujawnianie w kontaktach interpersonalnych przewagi 

przeżywania emocjonalnego nad intelektem, 

a przy tym zaburzenie internalizacji norm moralnych

▪ brak odpowiedniego poziomu samoakceptacji

▪ znaczne obniżenie poziomu odczuwania przeżyć 

i stanów innych ludzi (niski poziom empatii)



Cechy osobowości niedojrzałej:

▪ wrogi, nieprzyjazny obraz świata, społeczeństwa i otaczającej 

rzeczywistości

▪ nieodpowiedni do psychologicznej fazy rozwojowej stopień   

akceptacji swojego miejsca w świecie (zaburzenia w rozwoju  

potrzeby sensu życia i rozumienia siebie)

▪ stałe, intensywne, subiektywnie odczuwane poczucie 

zagrożenia

▪ braki w zakresie umiejętności przewidywania skutków swojego 

działania dla siebie i innych

▪ braki w przewidywaniu możliwości poniesienia kary lub brak 

wrażliwości na kary stosowane przez otoczenie



Cechy osobowości niedojrzałej:

▪ wysoki poziom koncentracji na własnych przeżyciach, 

dążeniach przy równoczesnym występowaniu 

postawy roszczeniowej wobec innych

▪ stałe, intensywne odczuwanie poczucia krzywdy 

doznawanej od innych, a zarazem braki w zakresie   

oceny własnego postępowania

▪ niedostatki w zakresie formułowania i realizowania 

hierarchicznych i dalekich zadań



Cechy osobowości niedojrzałej:

▪ życie jedynie teraźniejszością, chwilą obecną

▪ przewaga natychmiastowych i krótkotrwałych reakcji 

nad złożonymi procesami przewidywania, 

podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów 

(właściwych dla danej fazy rozwoju psychosomatycznego);…



Cechy osobowości niedojrzałej:

▪ braki w zakresie postaw światopoglądowych 

i systemu wartości

▪ ujawnianie w zachowaniach interpersonalnych 

wyższego (niż grupy kontrolne w testach) poziomu 

agresywności

▪ nieadekwatny rozwój poczucia odpowiedzialności

▪ symptomy nerwowości i neurotyczności



OSOBOWOŚĆ - definicje:

Różne definicje osobowości podkreślają jej poszczególne 

aspekty czy też funkcje: regulacyjną i kierowniczą 

osobowość - stały sposób działania, który jest 

następstwem organizacji aktów duchowych. Może 

ona podlegać zmianom, niemniej jednak pełni 

funkcję jednoczącą w osobie 
Mieczysław Albert Krąpiec

Definicja ta podkreśla integrujący, 

a zarazem dynamiczny wymiar osobowości 



OSOBOWOŚĆ - definicje:

Erich Fromm uznaje znaczenie czynników endogennych, 

wskazując jednocześnie na możliwości rozwojowe 

i nabywanie nowych cech niepowtarzalnej osobowości

osobowość – ogół wrodzonych i nabytych 

jakości psychicznych, które są 

charakterystyczne dla jednostki 

i czynią ją niepowtarzalną



OSOBOWOŚĆ - definicje:

osobowość – samouświadomiona, samowybrana, 

samo potwierdzona i samowychowująca się 

jedność właściwości (jakości) indywidualnych 

i społecznych, jakości te są niezmienne i rozwijają 

się w kierunku konkretnego ideału indywidualnego 

i powszechnego (społecznego)

Kazimierz Dąbrowski



OSOBOWOŚĆ - definicje:

osobowość – jest dziełem samowychowania, 

które polega na stawianiu sobie 

ponadosobowych celów oraz twórczym dążeniu 

do nich

Wysiłek ten staje się tworzeniem osobowości 

i kształtowaniem charakteru

Sergiusz Hessen



OSOBOWOŚĆ 

tożsamość a zmienność

Rozwiązanie problemu napięcia pomiędzy tożsamością 

a zmiennością pewnych aspektów osobowości wyjaśnia, 

między innymi, Søren Kierkegaard, wskazując na 

podejmowanie trudu pracy nad sobą. 

Stwierdza, że człowiek powinien się starać, aby 

•pozostawać trwale tym, którym jest

•aby nigdy nie pozostawać trwale takim, 

jakim jest



OSOBOWOŚĆ 

główne wyznaczniki

Wymieniając główne wyznaczniki osobowości, 

Wacław Wojtyński wskazuje na:

• skłonności - określone tendencje dynamiczne, 

wskazujące na zainteresowania, pragnienia, potrzeby 

i dążenia osoby

• zdolności  (do czegoś, do określonego działania)

• temperament - wyraża się zasadniczo w tempie i rytmie 

jej procesów psychicznych

• charakter 



Czy można stosować zamiennie 

pojęcia 

„charakter” i „temperament” ?

TEMPERAMENT określa sposoby reagowania, 

ma naturę konstytucjonalną i niezmienną

CHARAKTER jest zasadniczo kształtowany 

doświadczeniami jednostki, szczególnie z wczesnego 

dzieciństwa, i jest do pewnego stopnia zmienny w zależności 

od nowych doświadczeń i autoanalizy



CHARAKTER / TEMPERAMENT

Jeżeli jakaś osoba ma np. temperament choleryka, 

jej sposób reakcji jest ‚szybki i silny', ale to wobec czego 

jest szybka i silna, zależy od rodzaju jej odniesień, od jej 

charakteru. 

Jeżeli jest osobą produktywną, sprawiedliwą, kochającą, 

będzie reagować szybko i mocno, gdy kocha, gdy wpada 

w gniew wobec niesprawiedliwości, gdy jest pod 

wrażeniem nowej idei... 

Jeżeli jednak ma cechy destruktywne lub sadystyczne, 

będzie ‚szybka i silna’ w swej destruktywności 

i okrucieństwie…



Cdn.
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