
Jak wychowywać dziecko do odpowiedzialności 

 

Zacznę od wyjaśnienia znaczenia słowa odpowiedzialność. W Słowniku 

Języka Polskiego możemy znaleźć następującą definicję, że jest to obowiązek 

moralny lub prawny odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny, a także 

odpowiedzialność tzn. przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o kogoś lub  

o coś. Możemy zatem stwierdzić, że osoba odpowiedzialna, to taka osoba, 

która kieruje się w swoim postępowaniu normami moralnymi, ale również 

prawnymi. Człowiek odpowiedzialny ponosi konsekwencje własnych 

zachowań, wypełnia swoje zobowiązania, a także troszczy się o dobro swoje i 

innych oraz dba o swoje otoczenie i o rzeczy, które posiada. Wobec tego 

odpowiedzialność oznacza taką postawę człowieka, która przejawia się w jego 

stosunku do samego siebie, jak i w relacjach z ludźmi, a także w odniesieniu do 

wykonywanych zadań.  

Dokonując analizy tej postawy możemy określić wartości, na jakich się 

ona opiera, czyli są to np. takie wartości jak: osoba, wrażliwość, szacunek, 

dobro, otwartość, przyjaźń, życzliwość, miłość, uczciwość, poszanowanie 

prawa, odpowiedzialność za swoje czyny, odwaga, mądrość, konsekwencja, 

rozwój, pracowitość, solidność, … W ten sposób powstaje nam konkretny  

i odpowiedni, a zarazem najbardziej pożądany i optymalny plan do pracy 

wychowawczej z naszym dzieckiem/dziećmi, który możemy zobrazować jako 

trzypiętrową piramidę. Najniższe piętro - podstawę stanowią wartości,  

w środku mieszczą się zasady, a najwyższe piętro - wierzchołek wypełniają 

działania. Wartością dla nas jest to, co cenimy, czemu przypisujemy ważną rolę 

w życiu.  

                     



                                                                                                                                           

Wyznawane przez nas wartości mogą być ideałami obecnymi tylko w naszej 

świadomości, jednakże stają się rzeczywistością i są obecne w naszym życiu 

dopiero wtedy,  gdy są realizowane w postawach poszczególnych osób oraz 

w całej społeczności. Dopiero wtedy możemy powiedzieć, że są obecne  

w procesie wychowania, a nawet możemy stwierdzić, że są jego 

wyznacznikami, że nadają mu kierunek.  

Jednakże, aby wartości były realne w konkretnej społeczności – rodzina, 

przedszkole, szkoła muszą istnieć powiązane z nimi zasady. Regulują one 

zachowania członków danej społeczności w sposób, który służy ochronie  

|i promowaniu wartości. Jeżeli w rodzinie/klasie wartością ma być m.in. 

szacunek, to zasady powinny zabraniać zachowań sprzecznych z postawą 

szacunku (np. nie używamy obraźliwych słów, nie wyśmiewamy się z czyjejś 

porażki, nie ignorujemy siebie itp.) oraz zachęcać do takich, które szacunek 

budują, np. jesteśmy dla siebie mili, troszczymy się o drugiego, pomagamy 

sobie nawzajem itp. Zasady możemy ustalić ustnie,  jednak dobrym 

rozwiązaniem jest też spisanie ich na kartce. Zasady stają się prawdziwe, jeżeli 

się do nich odwołujemy w konkretnych sytuacjach dnia codziennego. Kiedy 

zasady zostaną przekroczone, wtedy my dorośli – rodzice - wychowawcy 

jesteśmy zobowiązani interweniować. Z czasem może stać się tak,  

że interweniują też i same dzieci, które przyjmują zasady oraz uczą się ich 

przestrzegania. Stanie na straży zasad nie jest łatwe. Aby zasady były dla nas 

żywe przede wszystkim muszą mieć sens, a także być ściśle związane  

|z autentycznymi wartościami, które chcemy przekazać naszemu 

dziecku/dzieciom, do których w danej społeczności dążymy. Identyfikując się  

z ważnym dla nas dobrem, będziemy mieli dość siły  

i determinacji, żeby wobec różnych trudności, a nawet naporu zła utrzymać stały  

i konstruktywny kierunek działania. Mając ugruntowany system wartości, 

przeświadczenie o tym, co dobre i ważne, mam odwagę tego bronić i do tego 

dążyć.  

Wnioski jakie możemy wyciągnąć z przedstawionych rozważań: 

 Możemy zatem wysnuć bardzo istotny wniosek, że działania oderwane  

od wartości i zasad „wiszą w powietrzu”, nie mają żadnego umocowania.  

 Do kształtowania postaw prospołecznych, odpowiedzialnych nie 

wystarczy tylko przekazywanie dzieciom wiedzy i uczenie umiejętności, 



należy oprzeć wychowanie na solidnych podstawach, jakie dają 

konstruktywne wartości.  

 Nie powinniśmy koncentrować się tylko na rozwijaniu wiedzy  

i umiejętności dzieci (poziom działania), nie wskazując do jakiego dobra 

dążymy i jakiemu złu chcemy zapobiec (poziom wartości), lecz 

powinniśmy zastanowić się nad tym, jakiego człowieka chcemy 

wychować, ponieważ odrywając się od wartości, gubimy sens 

wychowania.  

 Gdy podejmujemy działania wychowawcze warto sobie zadać pytanie 

przede wszystkim o to, co chcę osiągnąć, jaką wartość zrealizować 

poprzez to działanie.  

 

Podstawowe założenia modelu wychowania opartego na wartościach: 

1. Zarówno w rodzinie, jak i w przedszkolu, szkole istnieje spójny system 

wychowawczy – zbiór zasad oparty o konstruktywne wartości, 

akceptowane przez nauczycieli i uzgodnione z rodzicami.  

2. Ustalone zasady (ustnie lub w formie pisemnej) służą ochronie i realizacji 

wartości. 

3. Codzienne zdarzenia są rozpatrywane w odniesieniu do zasad i wartości 

tzn.: jasne nazywanie dobra i zła, odnoszenie zachowań dziecka  

do konkretnych norm społecznych, poszukiwanie rozwiązań, które  

są zgodne z wartościami itp.  

4. Rodzice, wychowawcy swoim zachowaniem pokazują, że wartości są dla 

nich ważne.  

5. Dorosły, rodzic buduje relację wychowawczą z dzieckiem opartą  

na porozumieniu i współpracy - tylko wtedy konstruktywne wartości 

mogą być skutecznie przekazywane. 

6. Dorośli stwarzają specjalne sytuacje, w których dzieci mogą praktykować 

dobro (np. powierzanie dzieciom obowiązków, zadań), zgodnie z zasadą: 

tworzymy w życiu dziecka tyle dobra, aby ono wyparło zło.  

7. Dorośli dążą do wyprowadzenia dobra z każdej trudnej sytuacji 

wychowawczej. Oznacza to, że starają się działać świadomie, czyli  

z rozmysłem przeprowadzając dziecko przez pewien proces 

wychowawczy, który polega na zmianie nie tylko zachowania, ale także 

świadomości dziecka.  



Proponowany model wychowania kładzie nacisk na rozwijanie zdolności 

rozumowania moralnego, które jak wykazały badania Kohlberga i innych osób, 

ma istotny związek z zachowaniem: im wyższy jest poziom rozumienia sytuacji 

w odniesieniu do norm moralnych, tym bardziej zachowanie jest spójne z tymi 

normami (Kohlberg, Candee, 1984).  

Moment, gdy dziecko czyni zło, przekracza ustalone zasady, ma szczególne 

znaczenie w jego rozwoju moralnym. Zło powoduje konkretne skutki zarówno 

dla sprawcy jak i dla innych osób: naruszenie relacji z innymi, wzrost napięcia, 

utratę zaufania, naruszenie poczucia bezpieczeństwa, czyjąś krzywdę, 

zniszczenie czegoś. Ukaranie dziecka tego nie zmienia – skutki zła nadal 

pozostają, a relacja z karzącym dorosłym często staje się jeszcze bardziej 

skomplikowana, ponieważ dziecko reaguje złością, poczuciem krzywdy, 

przerzuca odpowiedzialność na karzącą osobę, buntuje się, pojawia się myśl: 

„On jest wredny, niesprawiedliwy, pokażę mu jak będę silniejszy!”. Z kolei 

bezradność i przyzwolenie na zło prowadzą wprost do deprawacji dziecka. Stąd 

tak ważne jest dążenie do naprawy tego zła.  

Opisywany tu model zakłada, że jest to proces zmiany, który możemy 

ująć w czterech etapach:  

- destrukcja – dziecko przekracza zasady, czyni zło i nie jest tego świadome; 

dorosły interweniuje, przerywa niewłaściwe zachowanie dziecka; 

- konfrontacja – dziecko poznaje skutki swojego czynu, odnosi go do norm 

moralnych; dorosły sprawdza, czy dziecko rozumie normę i wie, co zrobiło źle, 

a także pokazuje konsekwencje zachowania;  

- refleksja – dziecko dokonuje oceny swojego zachowania, wyciąga wnioski; 

dorosły stwarza dziecku bezpieczną przestrzeń do refleksji; 

- zmiana – dziecko podejmuje działania naprawcze i wyraża gotowość zmiany 

zachowania; dorosły wspiera dziecko w naprawieniu skutków złego czynu, 

odnawia kredyt zaufania. 

W każdym z tych etapów dorosły towarzyszy dziecku. Ostatecznie celem 

interwencji wychowawczej, która zaczyna się w momencie złego zachowania 

dziecka jest osiągnięcie punktu, w którym ono na miarę swoich możliwości, 

naprawia wyrządzone zło, a dorosły obdarza dziecko na nowo zaufaniem. Jest  

to niezwykle ważne, ponieważ w ten sposób następuje naprawa relacji dziecka  

z otoczeniem: może ono iść dalej, rozwijać się i wzrastać nie będąc obciążonym 



skutkami swojego czynu (w postaci złej opinii, poczucia winy, przekonania,  

że jest złe itp.), za to może być bogatsze o ważne doświadczenie życiowe. 

Pamiętajmy, że wszystkie zachowania nas dorosłych mają swój głębszy 

sens w świecie wartości i zawierają konkretny przekaz skierowany do dziecka. 

W życiu nie ma pustki. Kiedy nie czynimy dobra – wkrada się zło, zamiast 

wrażliwości – mamy obojętność, zamiast szacunku – agresję, zamiast 

odpowiedzialności – przerzucanie problemu na innych, zamiast mądrości – 

działanie bez refleksji, zamiast otwartości – całkowity brak gotowości  

do rozmowy z dzieckiem i zainteresowania tym, co ono przeżywa. W efekcie 

dziecko nie ma tu nic do zrobienia poza poniesieniem ewentualnych 

konsekwencji, czy kar nałożonych przez dorosłych. Trudno to nazwać 

wychowaniem do odpowiedzialności! Trudną sytuację związaną z zachowaniem 

dziecka spróbujmy wykorzystać jako szansę wychowawczą do kształtowania 

odpowiedzialnej postawy dziecka przyniesie to więcej pożytku zarówno 

dziecku, jak i nam dorosłym. W rozmowie z dzieckiem omówmy i dokonajmy 

analizy zaistniałego wydarzenia, odnosząc się do wartości.  
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