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Dziecko uznane za warto  unikaln , za warto  autoteliczn , potrzebu-

je radosnego dzieci stwa przepe nionego mi o ci , która jednak – co pod-

kre la Abraham Maslow – powinna by  mi o ci  nie egoistyczn , ale wa-

runkuj c  wzrost, rozwój jednostki, mi o ci  do bytu innej osoby. Zawiera 

ona w sobie akceptacj , zrozumienie, dobro , trosk , czu o , opieku czo 1. 

Radykalnie i jednoznacznie po stronie dziecka jako cz owieka i jego niezby-

walnych praw ludzkich do szacunku, szcz liwego dzieci stwa i edukacji na 

miar  indywidualnych zdolno ci i osobowych mo liwo ci opowiada si  

pedagogika humanistyczna w postaci pajdocentryzmu, pedagogiki kultury, 

personalizmu i egzystencjalizmu2. Tymczasem wspó czesny, zró nicowany 

wiat eksponuj cy pluralizm, brak uniwersum akceptowanego przez wszyst-

kich, przepe niony ró norodno ci  dyskursów, wielo ci  znacze , rodzi nie-

jednokrotnie sytuacje trudne w yciu dziecka, a wi c niekorzystne z punktu 

widzenia jego osobistych potrzeb i d e , oddzia uj ce na niego zazwyczaj 

destrukcyjnie, odbijaj ce si  negatywnie na jego rozwoju, edukacji, funkcjo-

nowaniu w rodzinie, przedszkolu, szkole i grupie rówie niczej.  

Ponowoczesny obraz wiata, a w nim dziecka i dzieci stwa, jest zwi za-

ny z wielopostaciowo ci  dzieci stwa, z jego kontrastowym zró nicowa-

niem. Wyznaczaj  go ró norodne zjawiska, takie jak: z jednej strony posze-

rzaj cy si  zakres biedy socjalnej, ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu, liczby 

rozwodów i eurosieroctwa, z drugiej natomiast robienie kariery, sta y wy-

cig w d eniu do sukcesu i doskona o ci, ustawiczny brak czasu, cz cy 

si  z zaniechaniem kultywowania tradycji i instytucjonalizacj . Dlatego te  

zauwa a si  zarówno dzieci niskiej jako ci: bezdomne, biedne, dzieci ulicy, 

jak i dzieci wysokiej jako ci, tak zwane „dzieci konsumenckie”, funkcjonuj -

ce wed ug programu rodziców, wychowywane do sukcesu. 

________________ 

1 A. Maslow, W stron  psychologii istnienia, Rebis, Warszawa 1986, s. 97. 
2 Pedagogika, t. 1, (red.) Z. Kwieci ski, B. liwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2003; B. liwerski, Wspó czesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2004. 
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I tak, dzieci stwo w biedzie rodzi zagro enia dotycz ce zaspokajania po-

trzeb materialnych i zdrowotnych dziecka, braku gratyfikacji jego potrzeb 

psychicznych, a w szczególno ci poczucia bezpiecze stwa, oraz deprywacji 

potrzeb intelektualnych zwi zanych ze zdobywaniem wiedzy, zapewnia-

niem warunków do nauki, rozwijaniem zainteresowa  i aspiracji yciowych. 

Sytuacja taka powoduje frustracj , implikuj c  nierzadko agresj  b d  apa-

ti , zaburzenia nerwicowe, ró ne postacie depresji. W rodzinach biednych 

atmosfera jest z regu y pe na l ku, zagro enia, tymczasowo ci, braku pew-

no ci jutra, wi e si  z izolacj , alienacj , wykluczeniem, blokowaniem wy-

korzystania potencja u dziecka. 

Natomiast dzieci wychowywane w dostatku z regu y – jak wspominano 

– wzrastaj  w kulcie sukcesu, nadmiernego zaspokajania potrzeb bytowych  

i materialnych, a tak e spe niania ambicji rodziców, osi gania doskona o ci 

w ró nych dziedzinach. „Z tych to powodów ju  od trzeciego roku ycia 

dziecko jest intensywnie przygotowywane do ycia w wiecie konkurencji. 

Rodzice cz sto stawiaj  poprzeczk  na granicy jego mo liwo ci (…). Zapisu-

j  dzieci do przedszkoli artystycznych, j zykowych, sportowych (…). Inwe-

stuj  w dodatkowe zaj cia: nauk  j zyków obcych, balet, taniec, gr  na in-

strumencie, jazd  konn  (…). Powoduje to przem czenie, niezdrow  

rywalizacj  (…). Dzieci te postrzegaj  rówie ników jako konkurentów i cz -

sto nie s  zdolne do nawi zywania g bokich relacji z innymi lud mi, atwo 

popadaj  w depresj ”3.  

Znakiem wspó czesno ci jest tak e medializacja ycia dziecka. Media – 

co szczególnie podkre la Neil Postman – os abi y rol  rodziny w kszta to-

waniu warto ci i wra liwo ci m odych ludzi. W nowoczesnym spo ecze -

stwie na skutek rozprzestrzeniania si  wp ywu mediów wielu rodziców 

przesta o ufa  swoim zdolno ciom wychowawczym, eksponuj c autorytet 

psychologów, pedagogów, psychiatrów, terapeutów, nauczycieli, przedk a-

daj c ich kompetencje nad w asne – rodzicielskie – i przesuwaj c odpowie-

dzialno  za zaburzone funkcjonowanie dzieci na tych w a nie specjalistów4. 

We wspó czesnym, postmodernistycznym wiecie ma miejsce te  coraz 

wi ksze zdeterminowanie codziennego ycia dzieci przez instytucje – o-

bek, przedszkole, szko , wietlic , ko a zainteresowa , kluby sportowe, 

grupy muzyczne. Mo emy powiedzie , e ycie rodzinne – tak jak inne 

________________ 

3 B. Grzeszkiewicz, Zagro enia rozwoju w okresie redniego dzieci stwa, [w:] Dziecko a zagro e-
nia wspó czesnego wiata, (red.) S. Guz, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk odowskiej, 
Lublin 2008, s. 143. 

4 M. Nyczaj-Dr g, Dzieci wysokiej jako ci w ponowoczesnym wiecie. Esej o konieczno ci i ryzyku 
instytucjonalizacji dzieci stwa, [w:] Wspó przestrzenie edukacji. Szko a – rodzina – spo ecze stwo – 
kultura, (red.) M. Nyczaj-Dr g, M. G a ewski, Impuls, Kraków 2005, s. 149–150. 
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dziedziny ycia doby wspó czesnej – uleg o tayloryzacji. Czas wolny dziec-

ka i jego wszelkie wolne przestrzenie zosta y starannie wype nione. Trzeba 

stwierdzi  jednak, e instytucjonalno  niesie ze sob  okre lone zagro enia, 

aktywno  dziecka w kontekstach instytucjonalnej socjalizacji rz dzi si  bo-

wiem w asnym systemem regu . Ró norodno  obowi zuj cych norm ze 

wzgl du na brak jednoznaczno ci mo e powodowa  u dzieci powstanie roz-

proszonego ogl du wiata. A to, niekorzystnie oddzia uj c na rozwój to sa-

mo ci i orientacji w warto ciach, niejednokrotnie powoduje u dziecka zagu-

bienie, niepewno , zagro enie jego naturalnej potrzeby bezpiecze stwa. 

Nakre lone tu cechy wspó czesnego, cz sto zró nicowanego dzieci stwa 

cz  si  nierzadko z „procesem odkotwiczenia” w rodzinie, czyli rozpadem 

wi zi mi dzy rodzicami a dzie mi. Zarówno bowiem ycie dziecka w do-

statku, jak i w biedzie, zarówno medializacja, jak i instytucjonalizacja dzie-

ci stwa sprzyjaj  temu procesowi. 

Wspó czesne wychowanie dzieci sprz one jest zatem z wieloma trud-

nymi sytuacjami: deprywacji, przeci enia, utrudnienia, zagro enia i kon-

fliktowymi5. Na szczególn  uwag  zas uguje tu prymarny kontekst rozwoju 

dziecka, odzwierciedlaj cy rodowisko rodzinne rzutuj ce na jego funkcjo-

nowanie w innych kr gach rodowiskowych i poszczególne sfery jego roz-

woju – poznawcz , spo eczn  i emocjonaln , wykazuj ce cis y zwi zek  

z kontekstem edukacyjnym dziecka. 

Powinni my zatem robi  wszystko, aby wiat otaczaj cy dziecko i jego  

w nim funkcjonowanie w wielorakich sytuacjach nie czy o si  z okre la-

nym przez Zygmunta Baumana „l kiem pochodnym”, który mo na po-

strzega  jako osad dawnych do wiadcze  bezpo redniego zagro enia. L k 

pochodny odzwierciedla poczucie bycia wystawionym na niebezpiecze -

stwo, poczucie niepewno ci i bezbronno ci6. 

Celestyn Freinet powiedzia  kiedy , e „naszym dzieciom potrzebne s  

chleb i ró e. Chleb, który utrzymuje jednostk  w dobrym zdrowiu fizycz-

nym, i chleb dla umys u, którym jest o wiata, nabywanie umiej tno ci 

(…)”7. Ale bardziej jeszcze ni  „chleb” potrzebne jest dzieciom yczliwe 

spojrzenie, u miech, uwa ne wys uchanie i zrozumienie. „Ro lina potrzebu-

je do ycia s o ca i b kitu nieba (…). Dzieciom potrzebne s  chleb i ró e”8.  

W oddanej do r k Czytelnika monografii zbiorowej zosta y zaprezento-

wane teksty pedagogów i psychologów, którzy skoncentrowali uwag  na 

________________ 

5 T. Tomaszewski, Cz owiek i otoczenie, [w:] Psychologia, (red.) T. Tomaszewski, PWN, War-
szawa 1975, s. 31–36. 

6 Z. Bauman, P ynny l k, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008, s. 8–9. 
7 H. Semenowicz, Chleb i ró e. Listy o wychowaniu, Nasza Ksi garnia, Warszawa 1978, s. 5. 
8 Tam e. 
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ró nych aspektach trudnego po o enia dzieci w ich prymarnym rodowisku 

– rodowisku rodzinnym oraz na wymiarach trudno ci pojawiaj cych si   

w obszarze edukacyjnym najm odszych. Wszystkim Autorom sk adam ser-

deczne podzi kowania za trud zredagowania artyku ów, w których znajdu-

jemy unikatowe, indywidualne podej cia do wspomnianych problemów; 

dzi kuj  Autorom za nieoceniony wk ad w powstanie niniejszej publikacji. 

Szczególne wyrazy podzi kowania pragn  z o y  Panu Dziekanowi 

Wydzia u Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr. hab. Zbyszkowi Melo-

sikowi za ogromn  yczliwo  i umo liwienie opublikowania niniejszej pra-

cy. S owa wdzi czno ci kieruj  równie  na r ce Pani prof. zw. dr hab. Marii 

Jakowickiej za niezwykle cenne uwagi dotycz ce zamieszczonych tu autor-

skich tekstów. Jej wnikliwa recenzja pozwoli a nada  ostateczny kszta t 

przedstawianej publikacji.   

 

Ma gorzata Cywi ska 
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