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 Wychowanie do wartości to idea po-
wszechna, trwale zadomowiona w peda-
gogicznej teleologii i deontologii. Przy-
biera w nich różne formuły retoryczne 
na oznaczenie szczególnej powinności, 
jaką wychowawcy czynić mają wobec 
młodego pokolenia. Kategoria „powin-
ność” jest tutaj newralgiczna. Używam 
jej celowo zamiast kategorii „obowią-
zek”. Rozróżnienie między nimi jest nie-
zbędne. 
 W etyce, którą pedagogika słusznie 
żywi się na co dzień, „obowiązek” doty-
czy konieczności określonego działania, 
która wynika zawsze z jakiegoś zewnętrz-
nego zobowiązania (np. obowiązku 
prawnego, zawodowego, obyczajowego). 
Natomiast „powinność” odnosi się do 
nakazu wewnętrznego mającego moral-
ne umocowanie, wyrażającego zarówno 
gotowość, jak i skłonność do działania na 
rzecz jakiegoś dobra.
 Obowiązek ma swoje nieodłączne 
uwikłania ideologiczne i światopoglądo-
we, powinności zaś bliżej do samoświa-
domości człowieka. Obowiązek wiąże ze 
sobą wartości, cele i przekonania, powin-
ność – jako akt podmiotowy – pozostaje 
we względnie autonomicznej przestrzeni 
ludzkiego sumienia. Obowiązek łączy się 
z określonymi formami ludzkich działań. 
Powinność natomiast dotyczy najpierw 
mojego „bycia” (powinienem być takim 
a takim człowiekiem), następnie „chęci” 
takiego działania, by ten swój wizerunek 
wcielić w życie i wreszcie działania „sa-
mego w  sobie”, które mam wtedy obo-
wiązek realizować. W takiej konstrukcji 
powinność stoi „przed” obowiązkiem. 
Tylko wtedy mogę czynić dobro na ze-
wnątrz, jeśli wcześniej siebie uczynię 
wartościowym. 
 Na takim tle usytuowane działa-
nie nauczyciela zyskuje na wartości nie 
dlatego, że wypływa z obowiązku, lecz 
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dlatego, że jest osadzone w subiektyw-
nej sferze powinności, która jest reali-
zacją podmiotowego (w rozumieniu: 
wybranego, nienarzuconego) aktu „by-
cia” i chęci działania.  Trzeba przy tym 
pamiętać, że ta powinność w przypadku 
nauczyciela zawsze łączy się z obecno-
ścią ucznia postrzeganego jako osoba, 
z  właściwym jej zakresem wolności 
i  godności. To jest ostateczna miara 
powinności nauczycielskiej. Służy ona 
uczniowi w tym sensie, że sprzyja budo-
waniu dobrych relacji osobowych w na-
kładających się na siebie przestrzeniach 
nauczycielskiej i uczniowskiej podmio-
towości. Wprowadzanie w świat war-
tości powinność tę wypełnia w sposób 
naturalny i zazwyczaj sensowny. 
 Problem polega jednak na tym, że 
to może odbywać się na różne sposoby. 
W  skali całego systemu edukacji przy-
jęliśmy wariant najgorszy, tzn. uczymy 
wartości głównie poprzez mówienie 
o nich. Staramy się młodym ludziom 
pokazywać wzorce szlachetnych boha-
terów czerpane z naszej narodowej spu-
ścizny, a rzeczywistość wokół promuje 
wzorce całkowicie odmienne. Z biegiem 
lat spuścizna ta zaczyna przypominać 
rumowisko po przejściu jakiegoś kata-
klizmu, z którego znikają postacie jesz-
cze wczoraj uznawane za bohaterów. 
Jeszcze niedawno byli wzorem cnót 
wszelakich, ale dzisiaj nie ma już dla 
nich miejsca w programowo byle jak 
sklejanej, światopoglądowo rozchwia-
nej i organizacyjnie niepewnej edukacji. 
Panteon bohaterów narodowych coraz 
częściej zamienia się w listę nazwisk 
redagowaną według ideologicznego 
klucza przez tych, których głos w danej 
chwili brzmi najdonośniej. 
 W treściach edukacyjnych próbujemy 
reanimować neoromantyczne wizje na-
rodowej jedności, podczas gdy uczniowie 

na co dzień widzą gigantyczną społeczną 
awanturę przetaczającą się przez kraj. Nie 
zawsze wszystko rozumiejąc, obserwują 
rozdźwięk między rzeczywistością szkol-
nej lektury a codziennym przekazem me-
dialnym, w którym mnożą się wzajemne 
oskarżenia i narasta nienawiść. Jako pe-
dagodzy staramy się ocalić dla nich reszt-
ki wiary w elementarne wartości ogól-
noludzkie, ale – sami zdezorientowani 
i zagubieni w codzienności – czynimy to 
po omacku, wybiórczo, czasem chroniąc 
się za racją ideologiczną.

 Jest jednak wariant wychowania 
do wartości niepolegający jedynie na 
mówieniu o nich, lecz na wypełnieniu 
działaniami moralnymi oświatowej 
codzienności. Działania te przenikają 
nie tylko treści kształcenia i wychowa-
nia, nie tylko organizację każdego dnia 
w  szkole, ale są kontinuum uczniow-
skiego doświadczania wartości. Przede 
wszystkim moralnych, ale też estetycz-
nych, prakseologicznych, społecznych. 
W procesie nabywania codziennych 
doświadczeń młodzi ludzie uczą się 
poruszać w rzeczywistości rozpiętej 
między dobrem i złem, prawdą i kłam-
stwem, mądrością i głupotą, odwagą 
i  tchórzliwością. Doświadczają tego, że 
w szkole dzieją się rzeczy ważne. To nie 
jest sztuczna rzeczywistość stworzona 
przez naiwnych i trochę oderwanych od 
życia dorosłych, lecz świat realny, zło-
żony i dynamiczny jak wszystko wokół. 
Świat będący źródłem sukcesów i rado-
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ści, czasem porażek i dramatów, ale za-
wsze czyjś i zawsze jakiś. Nauczycielski 
i uczniowski pospołu. 
 W tym wariancie wychowania do 
wartości najlepsza, bo najuczciwsza 
jest metoda działania własnym przy-
kładem. Kreatywny, odważny, spra-
wiedliwy, mądry i uczciwy nauczyciel 
silniej i skuteczniej wprowadza uczniów 
w  świat wartości poprzez swoje co-
dzienne zachowania niż dziesiątki 
pseudomoralistów czy – powierzchow-
nie traktujących swoją zawodową mi-
sję  – oświatowych frustratów, dla któ-
rych wychowanie do wartości to kolejny 
przykład hasła tyleż pustego, co nie-
chcianego, a przy tym niezwykle wyma-
gającego. 

 Jeśli przyjrzeć się uważnie przykła-
dom zaczerpniętym z historii innowatyki 
edukacyjnej (np. M. Montessori, F. Fro-
ebla, C. Freineta, A. S. Neilla, R. Steine-

ra, W. Kilpatricka, O. Decrolyego), to 
dostrzec można rzecz znamienną. Otóż 
tym, co je odróżnia od systemów trady-
cyjnych, jest właśnie codzienne obcowa-
nie uczniów z wartościami, stanowiący-
mi fundament programów, rozwiązań 
organizacyjnych czy metodycznych. Tam 
nie spotkamy przypadkowości czy cha-
osu. Tam każdy element treści kształce-
nia i wychowania, każde działanie na-
uczyciela, każda zasada organizacji życia 
szkolnej zbiorowości służy konkretnym 
wartościom. O tym świecie nie trzeba ja-
koś szczególnie mówić. Ale trzeba w tym 
świecie – razem z uczniami – być. 
 Zamiast głosić o odpowiedzialno-
ści, nauczyciel działa odpowiedzialnie, 
zamiast przekonywać do wytrwałości, 
swoim przykładem daje świadectwo 
gorliwości i sumienności, zamiast mo-
ralizować o wartości prawdy, czyni ją 
trwałą podstawą swojej pracy, zamiast 
rozprawiać o tolerancji i pomocy dru-
giemu, ma w sobie permanentną go-
towość do dawania uczniowi kolejnej 
szansy. Przykład własny działa tu silniej 
niż najbardziej nawet wzniosła przemo-
wa. Dotyczy to wszystkich: nauczycieli, 
katechetów, dyrekcji, pracowników ad-
ministracji i obsługi, rodziców.
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*  *  *

 Konkludując: wychowanie do war-
tości nie może być jedynie kolejnym 
celem pracy szkoły i obowiązkiem na-
uczyciela wynikającym z zaleceń wła-
dzy i osadzonym na kruchym gruncie 
systemowego przymusu. Ma to być in-
tegralny element codzienności eduka-
cyjnej obejmujący relacje nauczycieli 
i uczniów, programy kształcenia i wy-
chowania, kulturę szkoły. Tylko wtedy 
zjawia się realna szansa budowania sys-
temu wartości, gdy respektowana jest 
uczniowska godność. W przeciwnym 
razie wychowanie do wartości staje się 
narzędziem manipulacji, upolitycznie-
nia i przykładem pozoru w edukacji.

 Słowa kluczowe: wartość, nauczy-
ciel, powinność, uczeń, godność.
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