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Kultura pedagogiczna rodziców 
 

 

„Nauczyciele i rodzice wydaj  si  by  naturalnymi sojusznikami, partnerami, 

dziel cymi wspólne do wiadczenie i po czonymi wspólnym celem, jaki stanowi 

dobro dziecka, a bardziej szczegó owo– jego edukacyjny i yciowy sukces. (...) 

Maria Mednel 

 

  W ostatnich latach obserwujemy kryzys wychowania w rodzinie i spadek 

autorytetu rodzicielskiego. Wp yw na to maj  zapewne pogl dy przekazywane 

w rodkach masowego przekazu, w których przyznaje si  rodzicom wi ksze 

prawo do realizacji w asnego szcz cia. Realizacja ról rodzicielskich jest 

uzale niona od wolno ci i autonomii rodziców, od ich egocentryzmu. Brak 

czasu i akceleracja rytmu ycia, kult warto ci materialnych, konsumpcyjny styl 

ycia, pogo  za szcz ciem osobistym, realizacja w asnych celów i d ,  

a tak e bezrobocie wp ywaj  negatywnie na wychowanie w rodzinie  

i powoduj , e rodzice w niewystarczaj cym stopniu okazuj  uczucie  

i zainteresowanie sprawami dziecka, a nawet s  nieobecni w yciu dziecka lub 

ograniczaj  swoj  rol  rodzicielsk  do zaspokojenia potrzeb materialnych  

i fizjologicznych dziecka. Dlatego te  niezb dna jest pedagogizacja rodziców - 

jej zadaniem jest spowodowanie, aby rodzice kierowali si  w wychowaniu 

przede wszystkim wiedz  i umiej tno ciami pedagogicznymi, a nie intuicj   

i tradycj . Powinni by wiadomi w asnej roli rodzicielskiej, zna  potrzeby 

dziecka, stawia  jasne cele wychowawcze, umiej tnie nagradza  i kara , 

interesowa  si  sprawami dziecka i w prawid owy sposób okazywa  uczucia. 

Partnerstwo i dialog s  wyznacznikiem równo ci i wspó pracy pomi dzy 

lud mi. Powinny wi c stanowi  elementarne ogniwo cz ce dwie, tak wa ne  

w wychowaniu dzieci i m odzie y, grupy: rodziców i nauczycieli. Nadrz dnym 

celem obu stron jest szeroko poj te „dobro dziecka i jego wszechstronny 



 2

rozwój”. Problem jednak tkwi w szczegó ach, czyli w tym, co ka dy rodzic  

i nauczyciel rozumie pod poj ciem „dobra”. Ró ne s  przecie  pogl dy 

rodziców na sprawy wychowania, ró ny system warto ci przekazywanych 

odym ludziom oraz ró ne oczekiwania wzgl dem dzieci. Nie zawsze s  one 

zgodne z wiatopogl dem nauczyciela. Rodzi to trudn  sytuacj , w której cele 

stawiane przez szko  nie pokrywaj  si  z warto ciami cenionymi przez 

rodziców lub tych, którzy uk adaj  programy szkolne. Sytuacja taka mo e 

doprowadzi  do konfliktów wiatopogl dowych u dziecka i zaburzy  (je li 

nawet nie uniemo liwi ) jego prawid owy rozwój. Wa nym zadaniem stoj cym 

przed nauczycielem – wychowawc  jest, oprócz poznania wychowanków, 

poznanie ich rodowiska rodzinnego. Wiedza ta pozwala na atwiejsze 

uchwycenie nieprawid owo ci i przyj cie w ciwego sposobu oddzia ywa  

pedagogicznych zarówno na dzieci jak i ich rodziców.  

Wa nym czynnikiem korygowania negatywnych zachowa  czy 

wiadamiania rodzicom spraw zwi zanych z wychowaniem jest ich 

pedagogizacja. Powinna ona wskazywa  na pojawiaj ce si  zagro enia  

i zwi zane z nimi skutki oraz wskazywa  sposoby post powania w celu ich 

wyeliminowania. By  mo e, cz  nauczycieli nie widzi potrzeby „zawracania 

owy” rodzicom sprawami, które na pozór nie s  bezpo rednio zwi zane  

z wynikami nauczania czy te  zachowaniem uczniów. 

Ogólnie przez kultur  pedagogiczn  rozumie si  „ogó  warto ci, norm, 

wzorców i modeli zachowa , które wynikaj  ze wiadomo ci celów wychowania 

i z posiadanej wiedzy o wychowaniu, a przejawiaj  si  umiej tno ci  

reagowania na sytuacje wychowawcze (U. Tokarska, Wychowawca)”. 

W tak sformu owanej przez dr Urszul  Tokarsk  definicji mo na wyodr bni  

nast puj ce elementy kultury pedagogicznej: 

1. wiadomo  wychowawcza (rodziców, opiekunów, pedagogów). 

2. Okre lona wiedza (element poznawczy): 

a) znajomo  potrzeb dziecka; 
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b) znajomo  celów i zasad wychowania;  

c) znajomo  cech, jakimi winien odznacza  si  wychowawca;  

d) znajomo  trudno ci i zagro  rozwojowych. 

3. Umiej tno  nawi zywania stosunku wychowawczego (element 

emocjonalny): 

a) stosunek uczuciowy do dziecka;  

b) stosunek wychowawczy (pedagogiczny) do dziecka;  

c) atmosfera wychowawcza. 

4. Znajomo  i umiej tno  stosowania metod i rodków wychowawczych 

(element behawioralny): 

a) umiej tno  stosowania metod;  

b) umiej tno  stosowania nagród i kar;  

c) umiej tno  organizowania warunków wychowawczych (w rodzinie, czy 

placówce opieku czo-wychowawczej);  

d) stosunek (rodziców, opiekunów, wychowawców) do nauki szkolnej dzieci  

i ich dalszego kszta cenia;  

e) uznanie potrzeby doskonalenia w asnej wiedzy i umiej tno ci 

pedagogicznych. 

W dzisiejszych czasach, gdy znaczna wi kszo  rodziców posiada 

wykszta cenie, wydawa  by si  mog o, e jest przygotowana do znajdowania 

interesuj cych ich tematów w ksi kach, gazetach, telewizji itp. Na pewno 

wielu z nich korzysta z uzyskanych informacji stosuj c je do korygowania 

wychowania w asnych dzieci. Cz  rodziców jednak uwa a, e wie ju  

dostatecznie du o i nie potrzebuje si  dokszta ca . 

Korygowanie post powania dziecka to zadanie rodziców. To oni mówi , 

co jest niew ciwe w zachowaniu dziecka, jakie post powanie im si  nie 

podoba. Dzi ki temu m ody cz owiek uczy si , co jest dopuszczalne, a co nie.  

W ten sposób poznaje normy spo eczne i moralne. Z drugiej strony s owa 

krytyki mog  rani , wywo ywa  u dziecka poczucie zagro enia, l k. 
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Krytykowa  nale y tylko to zachowanie, które przed chwil  mia o 

miejsce. Nie nale y mówi :,, Czy ty zawsze musisz k óci  si  z siostr ? Zamiast 

tego prosz  powiedzie : ,,Chcia abym, eby  nie dokucza  i nie przezywa  Kasi, 

kiedy te  chce grac na komputerze”. Krytykowanie w jasny, konkretny sposób 

pomaga dziecku zrozumie , czego od niego si  oczekuje. Przyst puj c do 

krytyki nie nale y atakowa  dziecka mówi c:,, Micha , znowu mnie nie 

uchasz!”, ,,Nie pyskuj!”. Rozpoczynajmy od takich wyra  jak: ,,Wola abym, 

eby  mnie pos ucha , co mam ci do powiedzenia”, ,,Jest mi bardzo przykro, 

kiedy s ysz  takie niemi e s owa”. Nale y rozpocz  od nazywania swoich 

uczu  wywo anych zachowaniem dziecka, które w nie krytykujemy, a wtedy 

dochodzi do z agodnienia stanowczo ci wypowiedzi. To sprawi, e dziecko nie 

przyst pi do obrony lub kontrataku i atwiej przyjmie nasze uwagi. 

Nigdy nie nale y krytykowa , odwo uj c si  do porównywania dziecka  

z kimkolwiek, zw aszcza z rodze stwem. Jedyne, co mo na uzyska  w ten 

sposób, to nienawi  do brata lub siostry, a nie ch  poprawy. 

Krytykuj c zachowanie dziecka, które si  nam nie podoba, nale y wyja ni  mu, 

w jaki sposób mo e to zrobi . Jasny komunikat u atwia dziecku wybranie 

ciwej drogi. Nale y powiedzie : ,,przeszkadza mi twój plecak rzucony  

w przedpokoju. Prosz  zabierz go do swojego pokoju”. Po zrobieniu krytycznej 

uwagi nale y powiedzie  dziecku cos mi ego. Niech poczuje, e jest kochane 

mimo jego przewinienia. 

Pedagogizacja rodziców to dzia alno  zmierzaj ca do sta ego 

wzbogacania potocznej wiedzy pedagogicznej rodziców o elementy naukowej 

wiedzy o wychowaniu dzieci i m odzie y. Jest ród em wiadomo ci o celach, 

zadaniach, tre ciach, metodach, rodkach i uwarunkowaniach procesu 

wychowania, zachodz cego w rodzinie, szkole. 

Rodzice nie zawsze u wiadamiaj  sobie w asne pos annictwo 

wychowawcze. Jednak inne rodowiska (szko a, rówie nicy, stowarzyszenia) s  
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ju  wtórne i albo umacniaj  wp ywy rodziny, albo modyfikuj  i uzupe niaj  je. 

Nale y pami ta , e dobrej rodziny nie mo e dziecku zast pi adna instytucja. 

Pedagogizacja rodziców to bardzo wa ny element osi gni cia za onych 

celów. W sytuacji, gdy coraz wi cej jest rodzin niepe nych, wzrasta poziom 

ubóstwa oraz przybywa rodzin niewydolnych wychowawczo, jak równie  bior c 

pod uwag  oczekiwania rodziców wobec szko y, PEDAGOGIZACJA staje si  

konieczno ci  i potrzeb . 

 

Opracowa a: mgr Anna Kowal-S oboda 
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