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Wpływ zjawisk kryzysowych na proces 
wychowania dzieci i młodzieży

Część II
„Czynniki rodzinne kształtujące proces 

wychowania okresu transformacji”
dr Ewa Golbik

Gliwicka wyższa szkoła przedsiębiorczości w Gliwicach

Golbik E. The in uence of critical 
pnenomena on the educational pro-
cess of children and young people. 
Part II „ Domestic factors of forming 
of process of education of period of 
transformation ”. The political system 
transformation in Poland disclosed the 
cultural delays of the education, and the 
crisis and inef ciency of the educational 
institutions. The above mentioned has 
also began the discussion around the 
assignments of pedagogical science, 
the problems of bringing up, and the 
circumstances of education updates. The 
threats met by the teenagers nowadays 
are not only biological and psychological, 
but also eco - technical, civilization - 
technical and socially - psychological 
on which are the children, young people 
and adults exposed as well, and concern 
both the individuals and the whole social 
groups or ethnic minorities. The attempts 
of the integration of the educational 
targets came to the  nal collapse, and 
the choices concerning the education 
of young members of the society have 
been transfered to the families, under 
the slogan of enlarging the famyly’s 
educational autonomy and the freedom of 
civil rights.

Голбик Є. Вплив кризових явищ на 
процес виховання дітей і молоді. 
Частина II „Сімейні фактори форму-
вання процесу виховання періоду 
трансформації”. Перетворення 
державного устрою в Польщі вияви-
ло культурні витрати освіти, кризи й 
нездатності освітніх установ. Вище 
згадане має місце також в обговоренні, 
що почалося навколо призначен-
ня педагогічної науки, проблеми за-
безпечення й обставин навчальних 
модифікацій. Загрозливе становище, 
з яким зустрічається сучасна молодь, 
це однаковою мірою погрози, що 
стосуються індивідів і суспільних 
груп, етнічних меншостей. Це також 
біологічні й психологічні погрози, яким 
піддаються діти, молодь і дорослі, а та-
кож екологічні, технічні, цивілізаційно-
технічні й суспільно-психологічні. 
Спроби інтеграції освітніх цілей при-
йшли в заключний колапс і альтерна-
тиви із приводу освіти молодих членів 
суспільства були передані родинам під 
гаслом збільшення фамільної освітньої 
автономії й волі цивільних прав.

Голбик Е. Влияние кризисных явле-
ний на процесс воспитания детей и 
молодежи. Часть II „Семейные фак-
торы формирования процесса вос-
питания периода трансформации”. 
Преобразование государственного 
устройства в Польше обнаружило куль-
турные издержки образования, кризи-
са и неспособности образовательных 
учреждений. Выше упомянутое имеет 
также в начавшемся обсуждении вокруг 
назначения педагогической науки, про-
блемы обеспечения и обстоятельств 
учебных модификаций. Угрожающее 
положение, с которым встречается со-
временная молодежь, это в одинаковой 
степени угрозы, касающиеся индиви-
дов и общественных групп, этнических 
меньшинств. Это также биологические 
и психологические угрозы, которым 
подвергаются дети, молодежь и взрос-
лые, а также экологические, техниче-
ские, цивилизационно-технические и 
общественно-психологические. Попыт-
ки интеграции образовательных целей 
пришли в заключительный коллапс и 
альтернативы по поводу образования 
молодых членов общества были пере-
даны семьям под лозунгом увеличения 
фамильной образовательной автоно-
мии и свободы гражданских прав.

political system transformation, culture 
of the exhaustion, educational autonomy 
and the freedom of civil rights adaptive 
dif culties, material possession and 
consumption values, state policy.

перетворення державного устрою, 
культура виснаження, освітня авто-
номія, воля адаптивних труднощів, 
цивільні права, матеріальні й спожив-
чої вартості, політика держави.

преобразование государственного 
устройства, культура истощения, 
образовательная автономия, свобода 
адаптивных трудностей, граждан-
ские права, материальные и потре-
бительские стоимости, политика 
государства.

Wprowadzenie1

Obraz niebezpieczeństw na jakie narażeni są dzieci i 
młodzież jest – jak to zarysowałam w 1 artykule - bar-
dzo bogaty i różnorodny, a ich dynamika stale si ę zwięk-
sza. Rola rodziny jest w jest jednak niezmiennie jednym 
z najistotniejszych jeśli nie najważniejszym czynnikiem 
w kalejdoskopie wpływów na młodego człowieka. Ona 
właśnie jest przedmiotem niniejszego artyku łu.

Cel pracy
Podobnie jak w I części artykułu niniejsza praca jest 

próbą uporządkowania i podsumowania kolejnej grupy 
podstawowych zjawisk w tym obszarze

Metoda i narzędzia badawcze
Tak jak w I części artykułu podstawową metodą 

uprawniającą do podjęcia tematyki jest monogra a tema-
tu w oparciu głównie o analizę dokumentów piśmienni-
czych podejmujących poniższa problematykę, ale także 
badania prowadzone w związku z pracą doktorską [6].
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Dyskusja
W re eksji o wychowaniu, jako wype łnieniu spo-

łecznych oczekiwań, Z. Gawlinowa (za F. Znanieckim) 
wyróżnia na przestrzenie dziejów trzy znamienne z tego 
punktu widzenia okresy dotycz ące roli rodziny w wycho-
waniu:

Okres do średniowiecza, kiedy stosunkowo s łabo 
wyodrębnione struktury spo łeczne tworzyły w zasadzie 
większą całość, dopełniającą się wzajemnie pod wzglę-
dem terytorialnym, religijnym i wychowawczym. Cele 
wychowania ściśle łączyły się z normami wspólnoty, co 
sprzyjało tworzeniu silnego poczucia więzi z grupą, dzia-
łającego jednocześnie jako sprawny mechanizm kontroli 
społecznej. Grupa społeczna stanowiła jednocześnie gru-
pę odniesienia normatywnego i por ównawczego;

Okres od średniowiecza do XVIII wieku, z zaryso-
wującym się coraz wyraźniej podziałem społeczeństwa 
na warstwy i klasy, który przyniósł ostatecznie wyodręb-
nienie różnych typów rodzin (chłopskiej, rzemieślniczej, 
mieszczańskiej, arystokratycznej), co z kolei doprowadzi-
ło do naznaczenia procesu wychowania cechami charak-
terystycznymi dla danej warstwy (normy, tradycje, wzo-
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ry, cele). Fakt powiązania rodzin z szerszymi strukturami 
społecznymi (rody, społeczności lokalne) z jednej strony 
ograniczał władzę i autonomię rodzicielską na rzecz kon-
troli ze strony spo łeczności, z drugiej natomiast nobilito-
wał do godności reprezentowania grupy społecznej;

Okres kapitalizmu to okres przełomu w ewolucji ro-
dziny. Rozwój cywilizacji, więc głównie: rozwój przemy-
słu poza domem rodzinnym, rosnąca mobilność społeczna 
i, ograniczyły kontakty członków rodziny i os łabiły więzi 
emocjonalne; 

Współczesna pedagogika społeczna, wychodząc na-
przeciw konsekwencjom dokonujących się systemowych 
zmian społeczno – ekonomicznych w Polsce, stoi przed 
szeregiem nowych zadań.

Psychologowie coraz częściej uważają, że część mło-
dzieży wykazująca przejawy demoralizacji chce po prostu 
zaznaczyć swoją obecność, szczególnie w domu. 

Młodzież poszukuje wzorów postępowania w codzien-
nym życiu. Jeśli nie znajduje ich w rodzinie, jej dzia łania 
zwracają się ku grupie rówieśniczej w środowisku lokal-
nym, którego wzory i zachowania przejmuje. 

Tymczasem potrzeby współczesnej młodzieży nie róż-
nią się od potrzeb ich poprzednik ów. Młodzież to nie tylko 
margines i patologia. Jest wiele młodzieży o szlachetnych 
cechach. Wszystkich ich natomiast łączą wspólne marze-
nia i ideały. Jak wykazują to badania Jacka Kurzępy [1], 
cechy, które pociągają młodych do udzia łu w określonych 
działaniach to: podmiotowa w nich rola m łodych, waż-
ność i sensowność podejmowanych działań, wiarygod-
ność i uczciwość, charyzma prowadzących, bycie razem 
w działaniu, poczucie wspólnoty pokoleniowej.

Tęsknoty i potrzeby, kt óre dominują w młodzieży to 
wielki i wspaniały potencjał, który w nich drzemie.

Wnioski:
Można by się zatem zastanowić, kto ma realizować te 

potrzeby?
Próbę sformułowania takich wskazówek podjęła El-

żbieta Marek:
„1.Rodzina powinna czynnie  zycznie i uczuciowo 
uczestniczyć w kontaktach dziecka ze światem. Przeka-
zywać mu wartości, które są nieprzemijające: miłość, do-
broć, uczciwość…,
2.Ważne jest aby rodzice umieli zapewnić dziecku poczu-
cie bezpieczeństwa, stałość uczuć i zaspokojenie potrzeb.
3. Brak pedagogizacji rodziców powoduje, że dzieci wy-
chowywane są „na wyczucie”, a błędy wychowawcze po-
pełniane przez dorosłych są często błędami na całe życie. 
Stąd też konieczność uświadamiania matek i ojców.
4. Niezbędne jest też szerzenie wśród rodziców wiedzy na 
temat zagrożeń i rozwijania umiejętności radzenia sobie 
z nimi.
5. Konieczne jest wdrażanie rodziców do kontrolowania, 
co dzieci oglądają w TV i do doboru program ów, a także 
do oglądania TV razem z dziećmi i do dyskusji na temat 
scen zawierających wzorce zachowań niepożądanych 
społecznie.
6. Kina, biblioteki, świetlice, dom kultury, kluby sporto-
we, korty to miejsca, które mogą się stać silnymi rywala-
mi dla alkoholizmu, narkomanii, patologii. Urozmaicaj ą 
czas, rozwijają ciało i umysł oraz – co najważniejsze – 

prowadzone przez wykwali kowane kadry - nie szkodz ą.
7. Pedagog, ten który przewodzi musi wiedzieć najpierw, 
jako pierwszy, być mądrzejszym niż inni, być wrażliwszy 
na zagrożenia, widzieć dalej wśród niepewnych ofert i 
niejasności drogi – tak sądzi Z. Kwieciński. Za Rudolfem 
Steinerem można by jeszcze dodać, że pedagog powinien 
być ogrodnikiem, lekarze, kap łanem i artystą.
8. Wiadomo także, że znaczący udział w kontakcie eduka-
cyjnym ma komunikacja niewerbalna nauczycieli. Dość 
często zjawiska zagrożeń odczuwane przez nauczycie-
li odzwierciedlane są w komunikacji niewerbalnej i w 
związku z tym mają wpływ na poziom rozwoju emocjo-
nalnego dzieci.” [2]
9. Wreszcie wśród znawców problematyki panuje prze-
konanie, że to TV odgrywa coraz poważniejszą rolę so-
cjalizacyjną, przejmując nawet pewne obowiązki wycho-
wawcze przypisane tradycyjnie rodzinie lub szkole (np. 
kształtowanie aspiracji życiowych i zawodowych mło-
dzieży).

Jak widać większość zadania autorka przypisa ła ro-
dzinie.

Czy wobec tego można wpływać na proces wychowa-
nia, skoro skoncentrowany jest dzi ś głównie w rodzinie i 
wspierany szczególnie przez media? 

Świadomość braku perspektyw co do realizacji w łas-
nych potrzeb, zamierzeń, brak stabilności i poczucia bez-
pieczeństwa oraz akceptacji w rodzinie, prowadzi do labil-
ności emocjonalnej i szukania alternatywnych rozwiązań 
zwłaszcza w nieformalnych grupach rówieśniczych, skąd 
krok już do demoralizacji. Ale to patologia, demoralizacja 
i przestępczość wśród dorosłych stymuluje wzrost demo-
ralizacji i przestępczości wśród nieletnich. Zachowania te 
przyswajane są w procesie socjalizacji. 

R. Juras zwraca uwagę a potrzebę ujawniania wielu 
ukrywanych często problemów społecznych, które jednak 
istnieją obiektywnie i stanowią istotny element pro lak-
tyki. Istotę jego re eksji stanowią tzw. rodziny znacznego 
ryzyka społecznego, których cechą wspólną jest koniecz-
ność wprowadzenia – czasowo lub trwale – zmian w za-
kresie funkcjonowania wewnętrznej struktury rodziny. 

Przyczyny powstawania rodzin znacznego ryzyka 
społecznego, tj. potencjalnie zagrożonych kon iktem i 
rozpadem lokalizuje wspomniany autor w:

związkach małżeńskich, w które wstąpili ludzie bardzo • 
młodzi, niedojrzali spo łecznie, psychicznie lub  zycz-
nie;
rodzinach dotkniętych skutkami czasowego lub trwa łe-• 
go restrykcyjnego dzia łania prawa;
rodzinach znajdujących się w niekorzystnych sytua-• 
cjach losowych (z osobami ob łożnie chorymi, chorymi 
psychicznie, rodzicami niezaradnymi życiowo lub nie-
wydolnymi wychowawczo);
rodzinach znajdujących się w niekorzystnych warun-• 
kach społeczno – ekonomicznych (nie posiadających 
własnych mieszkań, żyjących w ubóstwie czy oddale-
niu przestrzennym);
rodzinach pozostających w sytuacji czasowego rozbi-• 
cia.

 Liczba zawieranych małżeństw spada. Poziom wy-
kształcenia naszej młodzieży i jej ogólna kondycja, w 
tym przede wszystkim kondycja moralna, zdecyduj ą o 
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przyszłości naszych rodzin, przysz łość rodzin natomiast 
o stanie całego społeczeństwa i całej Polski.

Do tego w procesie rozwoju i zaspokajania potrzeb 
dziecko napotyka różne ograniczenia, braki, czuje się 
często zagrożone lub pozostaje poza zasięgiem jakiego-
kolwiek wychowania popadając w skrajności np. tzw. wy-
chowania bezstresowego.

Tu szczególnie narażoną grupa jest populacja dzieci 
wychowywanych przez samotne matki. Badania przepro-
wadzone na tej grupie społecznej pokazują wyraźnie, że 
dzieci z tych rodzin pod wieloma względami mają trud-
niejsze życie:

czas poświęcany im przez matki jest znacznie krótszy • 
z uwagi na większą ilość obowiązków jakie dźwigają 
samotne matki w porównaniu z przeciętnymi matkami 
w pełnych rodzinach,
zły stan zdrowia , spowodowany brakiem opieki nad • 
nimi,
gorszy (zły) wygląd dzieci,• 
często są to dzieci odrzucane przez rówieśników,• 
matki stosują często niepedagogiczne metody wycho-• 
wawcze wykazując się brakiem konsekwencji, co czę-
sto spowodowane jest ich poczuciem winy za stworzo-
ne dziecku warunki wychowania w niepe łnej rodzinie,
dzieci te często nie maja zaspokojonych wiele potrzeb • 
(głównie z powodu braku środków  nansowych),
dzieci te z powodu niezaspokojonych potrzeb cz ęściej • 
narażone są na zachowania patologiczne,

Kryzysowym jest jeszcze jedno niezwykle bolesne 
zjawisko - przemocy w rodzinie. Zjawisko krzywdze-
nia dzieci występowało i występuje w Polsce i na całym 
świecie od wielu lat. „Szacuje się, że około 30% dzieci na 
świecie jest krzywdzonych  zycznie, czyli maltretowa-
nych. Również badania polskie pokazują, że 30% rodzin 
maltretuje swoje dzieci. Główne uwarunkowanie przemo-
cy wobec dzieci to patologia rodziny, w kt órej występuje 
nadużywanie alkoholu, Ale wśród dzieci krzywdzonych 
co najmniej jedna trzecia posiada rodziców z wyższym 
wykształceniem i wychowuje się w pozornie – dobrych 
domach. W skali roku do szpitali tra  a 500 o ar z ciężki-
mi obrażeniami.”

Obok nich są dzieci – o ary przemocy emocjonalnej: 
odrzucone, szykanowane, szantażowane i po prostu nie 
kochane. Kolejne to poddane przemocy seksualnej.

 No i na koniec tego skrótowego wyliczania wymienić 
trzeba zaniedbywanie podstawowych potrzeb socjalno – 
bytowych dziecka (dzieci brudne, nie leczone, nara żone 
na głód zimno czy cierpienie, dzieci ulicy)[3].

Innym wspomnianym na wstępie bezpośrednim wy-
miarem wpływu funkcjonowania rodziny na wychowanie 
jest po prostu przyk ład i modelowanie jakiemu podlega 
dziecko. Dzieci są biernymi aktorami zdarzeń, a najczęś-
ciej ich o arami. Dorosły człowiek w znacznej mierze 
odgrywa rolę czynną. Niekiedy inicjującą zagrożenie, 
niekiedy zapobiegawczą. Gdyby spróbować zebrać pod-
stawowe czynniki zagrożenia dzieci w rodzinie, to nale-
żały by do nich na pewno: niew łaściwe przygotowanie do 
małżeństwa i ról rodzicielskich; niewłaściwy dobór part-
nerów ze względów  zycznych i psychicznych; niedoj-
rzałość społeczna i psychiczna partnerów; niedostateczne 
warunki mieszkaniowe i materialne rodziny; obiektyw-
na lub subiektywna z ła organizacja życia rodzinnego; 
niewłaściwy podział obowiązków w rodzinie; różnice 
w dążeniach i systemie wartości małżonków; różnice w 
stosunku do dzieci i stylu wychowania; brak szacunku i 
aprobaty małżonka lub innych cz łonków rodziny; nałogi, 
egoizm; zaangażowanie uczuciowe poza rodziną; prze-
wlekłe choroby, długotrwałe nieobecności; brak gotowo-
ści do współdziałania i porozumienia.[4]

Badania współczesne prowadzone na pierwszym po-
koleniu transformacji ustrojowej w Polsce wciąż trwają. 
Jednakże zarysowują się już pewne prawidłowości, któ-
re wymagają dostosowania działań pedagogicznych do 
niepokojących pedagogów zjawisk. Znając zagrożenia, 
którym poddawana jest współczesna młodzież, możemy 
formułować pierwsze próby nowych celów i standardów 
wychowania, z uwzględnieniem realiów społeczno-poli-
tycznych, w których funkcjonujemy. O znaczeniu czyn-
ników ogólnospołecznych i proponowanych w literaturze 
celach wychowania rozważania - w kolejnym artykule.
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