JAK ROZMAWIAĆ
Z DZIEĆMI
O WARTOŚCIACH?

Janusz Korczak

Janusz Korczak (właściwie Henryk Goldszmit, ps. Stary Doktor) urodzony 22 lipca
1878 lub 1879 w Warszawie - zginął w sierpniu 1942 w obozie koncentracyjnym
w Treblince; pedagog, publicysta, pisarz, lekarz
Urodził się w rodzinie Cecylii z Głębickich i zamoŜnego adwokata Józefa Goldszmita.
Zaniedbano formalności metrykalnych i stąd nie da się ustalić dokładnego roku
urodzenia. Jego rodzina była zupełnie zasymilowana, dopiero z czasem, z powodu
narastającego antysemityzmu, zaczął się zajmować swoim Ŝydowskim pochodzeniem.
Lata szkolne spędził w ośmioklasowym gimnazjum na Pradze (w Warszawie),
oczywiście była to szkoła rosyjska, gdzie nawet język polski i religię wykładano po
rosyjsku. W gimnazjum panowała Ŝelazna dyscyplina, pozwolenie na pójście do teatru
podpisywała dyrekcja gimnazjum, dyrekcja teŜ wydawała bilety urlopowe na wyjazdy
wakacyjne i w czasie ferii świątecznych. Łacinę wykładano juŜ w pierwszej klasie
(dla dzieci w wieku około 10-11 lat), francuski i niemiecki od klasy drugiej, grekę od trzeciej. Uczniowie i nauczyciele nosili jednolite mundury sukienne, uczniów
obowiązywało noszenie czapek sukiennych granatowych z białymi wypustkami,
a nad daszkiem rosyjskie litery PG (Praskaja Gimnazja).Dorastanie i dojrzewanie
Henryka przebiegało w trudnych warunkach materialnych. Po śmierci ojca w 1890 r.
jako uczeń V klasy (miał wtedy 15-16 lat) udzielał korepetycji, by pomóc w utrzymaniu
rodziny. W 1898 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu
Cesarskiego w Warszawie. Latem 1899 roku Korczak pojechał do Szwajcarii,
aby bliŜej poznać działalność i twórczość pedagogiczną Pestalozziego.
Zwiedzając kraj szczególnie interesował się szkołami, szpitalami dla dzieci,
a takŜe bezpłatnymi czytelniami pism dla dzieci i młodzieŜy. W 1905 po
wysłuchaniu pięcioletniego kursu nauk medycznych i złoŜeniu obowiązującego
egzaminu otrzymał dyplom lekarza. Podjął pracę w charakterze lekarza w Szpitalu dla
Dzieci im. Bersonów i Baumanów przy ul. Śliskiej 51 - Siennej 60 (dom przechodni).
Korczak jako lekarz miejscowy korzystał ze słuŜbowego mieszkania na terenie szpitala;
otrzymywał 200 rubli rocznie w czterech ratach; na kaŜde wezwanie udawał się do
chorego. W 1907 pojechał na cały rok do Berlina, aby uzupełnić swe wiadomości
medyczne. Słuchał wykładów (za które sam płacił) i odbywał praktykę w klinikach
dziecięcych; zwiedzał teŜ róŜne zakłady wychowawcze. Był współtwórcą
i kierownikiem Domu Sierot dla dzieci Ŝydowskich w Warszawie (1912-1942)
przy ul. Krochmalnej 92 (przeniesionego do getta na ul. Chłodną 33,
a następnie na ul. Sienną 16-Śliską 9), a później takŜe Naszego Domu (na
Bielanach) - sierocińca dla dzieci polskich (1919-1936), gdzie stosował
nowatorskie metody pedagogiczne. Posiadał znakomite wyczucie psychiki
dziecięcej, a jego postawa pełna szacunku i zaufania do dziecka stała się
podstawą systemu pedagogicznego łączącego zasadę kierowania dziećmi z zasadą ich
samodzielności. Samorząd, gazetka dziecięca, a takŜe osobowość wychowawcy były
formami pobudzającymi aktywność społeczną dzieci w tym systemie. śądał
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z których najwaŜniejszy jest cykl Jak kochać dziecko oraz w Instytucie Pedagogiki
Specjalnej i w Wolnej Wszechnicy Polskiej. W latach 1926-1930 redagował Mały
Przegląd - eksperymentalne pismo dziecięce. Prowadził szeroką działalność
popularyzatorską w obronie praw dziecka za pośrednictwem radia.
Zginął wraz ze swymi wychowankami wywieziony z getta w 1942,
dobrowolnie towarzysząc im w drodze na śmierć w komorze gazowej. Miał
moŜliwość ucieczki z getta.
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Dziecko w świecie wartości
Stosunek dziecka do wartości kształtuje się w kontekście relacji społecznych
z osobami znaczącymi, a szczególnie relacji, które mają podłoŜe uczuciowe.
Matka i ojciec – osoby dla dziecka najwaŜniejsze − wprowadzają dziecko
w obszar, który dla nich samych jest waŜny: w swój świat wartości. Relacja
między rodzicami a dzieckiem wyznacza sposób komunikacji, odnoszenia
się do dziecka, nazywania zachowań dziecięcych, zwracania uwagi,
wydawania poleceń, karcenia, nagradzania.
[...] Rodzice, wychowując dziecko, są z nim w nieustannym dialogu. Przekazują
uwagi krytyczne, oceny pozytywne. Formułowanie ocen odbywa się na bazie
własnego systemu wartości, a wyraŜanie własnego stanowiska to proces
wartościowania. [...] KaŜde stwierdzenie matki typu: „to jest złe, to dobre, ładne,
tego nie lubię, to mi się podoba” wynika z jej preferencji, z własnego systemu
wartości, który przekazuje dziecku. Wartościujące komunikaty, wynikające
z intencji wychowawczych, przyjmowane są przez dziecko jako oczywiste,
bezwarunkowe, bo umocowane w autorytecie osób znaczących. Dzieciństwo
naznaczone jest naturalnym podporządkowaniem, co oznacza, Ŝe sądy
wartościujące wypowiadane przez dorosłych są przyjmowane przez dziecko jak
prawa o absolutnym charakterze. Informacja matki, która brzmi „jesteś
grzeczny”, znaczy dla dziecka równieŜ: „jestem dobry”. Informacja
o nieposłuszeństwie rozumiana jest jako „jestem zły”. Rozwój moralny
w czasie dzieciństwa, nazywany fazą realizmu moralnego, cechuje się brakiem
rozumienia intencji i przyjmowaniem zasad moralnych w sposób konkretny,
gdyŜ konkretność jest cechą myślenia małego dziecka.

Wartości porządkują świat
Mały człowiek zna świat tylko tak, jak go widzi, słyszy, dotyka.
Wartościowanie przyjmuje więc automatycznie, bezrefleksyjnie, a często jak
nakaz. U małego dziecka nie budzi sprzeciwu nawet kłamstwo dorosłego,
bo nie kwestionuje ono tego, co mówi dorosły, a ufność, jaką obdarza
matkę
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Wszelkie informacje wartościujące, płynące z ust dorosłego, mają dla
dziecka powaŜne znaczenie. Są niezbędne dla uporządkowania dziecięcego
świata i utrzymania poczucia bezpieczeństwa. Jednoznaczne komunikaty
„to jest złe, tak nie wolno, zakazuję, nie zgadzam się”, wkomponowane
w kontekst, który związany jest z zagroŜeniem, są dla dziecka wsparciem i uczą
go rozstrzygnięć moralnych. Wychowując dziecko warto mieć na uwadze ten
aspekt procesu wartościowania. Kiedy w ślad za negatywną oceną pojawia się
zakaz, dziecko wchodzi w świat zasad moralnych, otwiera się przed nim
wyŜszy etap rozwoju. Informacje wartościujące nie ograniczają się do
negatywnych sądów. Zachwyt nauczycielki, jej uznanie dla poprawnie
wykonanego zadania jest zarówno okazją do przyjmowania jej poglądu na
piękno, jak i działa jako uznanie dla autora. „Skoro to, co zrobiłem, podoba się
mojej pani, to ja się jej podobam”. Uznanie osoby znaczącej wpływa istotnie
na kształtowanie poczucia własnej wartości.

Nauka przez naśladowanie /modelowanie/
Wartościowania uczy się więc dziecko w procesie socjalizacji, a szczególną rolę
mają w tym uczeniu znaczące osoby dorosłe. Matka, ojciec, nauczyciel
przekazują wartości, które dla nich są istotne, a które ujawniają się w ich
stosunku do świata, aktywności, w tworzeniu relacji, w wypowiadanych sądach,
a więc w róŜnorodnych przejawach codziennego Ŝycia. Drogą identyfikacji
z najbliŜszą osobą znaczącą dziecko przejmuje podstawowe schematy
funkcjonowania.
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moralizowania i wykładu ani przez zapisanie wzniosłego tematu lekcji,
ale poprzez konkretne zachowania, w których osoba dorosła podejmuje
działania rozstrzygające, oceniające, kształtujące wraŜliwość estetyczną
i moralną. Poprzez swoje zachowanie jest dla dziecka wzorem, modelem,
autorytetem, a równocześnie przyczynia się do tworzenia fundamentu jego
toŜsamości.

Kiedy rodzi się sumienie?
Dzieciństwo jest okresem, w którym kształtują się istotne elementy osobowości.
Według koncepcji badaczy rozwoju, Lwa S. Wygotskiego i Erika Eriksona,
człowiek w konfrontacji ze światem doświadcza wielu kryzysów, które
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wymaganiami otoczenia a własnymi moŜliwościami. W efekcie redukcji tego
napięcia nabywamy nowe umiejętności pozwalające na dostosowywanie się do
otoczenia. Około 2.-3. roku Ŝycia dziecko uczy się samodzielnej obsługi
i zarazem doświadcza wielu poraŜek. Pojawia się poczucie wstydu, ale
i niezaleŜności. Przejście, z pomocą dorosłego przez to stadium kształtuje
poczucie własnej odrębności i samokontroli. WaŜny to okres w Ŝyciu dla
kształtowania zrębów osobowości i pierwszych odruchów sumienia istotnego
dla procesu wartościowania i rozwoju moralnego. Około 4. roku Ŝycia, kiedy
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w konflikty i zaczyna przeŜywać poczucie winy – równieŜ bardzo istotne dla
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zadośćuczynienia i późniejszej refleksji nad sobą. W tym kontekście kształtują
się początki sumienia, które u dziecka moŜe być prymitywne, okrutne,
bezkompromisowe. Jeśli dorośli włączą się w to stadium z własnym
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lub

przesadną

surowością,

mogą

odwrócić

uwagę

od potencjalnego dobra, a skierować dziecko ku moralności utoŜsamianej z siłą
i ograniczaniem.

Magiczne słowo załatwia sprawę
Komunikaty wartościujące mają określone konsekwencje wychowawcze,
ujawniające się skutecznością, jeŜeli formułowane są jednoznacznie, bez
wątpliwości. Komentarz: „jak długo masz zamiar go bić?” nie jest zrozumiały
przez 6-latka jako zakaz bicia. Jest cyniczny, oceniający i nie ma w nim
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w obszarze wartościowania. Ponadto zawiera domniemaną intencję dziecka
w sformułowaniu „masz zamiar”. Skłania raczej do agresji niŜ do jej
zaprzestania. Słowo „przepraszam”, niezbędne dla kształtowanie kulturalnych
nawyków, bywa kojarzone z zaklęciem „abra-kadabra”, poniewaŜ dzieciom
wprowadzono sugestię: „powiedz magiczne słowo”. Jednocześnie uŜycie słowa
„przepraszam” w kontekście magii zwalnia dziecko z odpowiedzialności. JuŜ
nie „ja” przepraszam, ale czyni to za mnie „magiczne słowo”. JeŜeli
w kontekście nieprawidłowych zachowań dziecięcych pada uwaga: „powiedz
przepraszam”, a brak jest jednoznacznej wartościującej oceny zachowania
i zakazu, dziecko poprzestaje na przeproszeniu i swego zachowania nie zmienia.
Z kolei ocena wartościująca: „to, co zrobiłeś, jest głupie”, stosowana bardzo
często, odnosi się do diagnozy potencjału intelektualnego, a nie ma waloru
wychowawczego. Utrwala się jednak szybko i określenie „jesteś głupi” staje się
powszechnym oceniającym stwierdzeniem uŜywanym przez wszystkie dzieci.
Negatywna ocena zachowania dziecięcego powinna kończyć się wskazaniem
zachowania, które dorosły ocenia jako pozytywne, a więc wskazaniem dobra.
Nie wystarczy mówić dziecku „tak jest źle”, ale trzeba pokazać, jak jest
dobrze. Nazywanie tego, co dobre, pokazywanie przykładu własnego
zachowania i podejmowanie rozstrzygnięć moralnych dla dobra, nagradzanie
akceptacją za dobre zachowania, są drogą uczenia stosunku dziecka do świata
wartości.

Kto ma wychowywać?
W okresie dzieciństwa rozpoczyna się kształtowanie stosunku człowieka do
dobra. Realizacja tego procesu jest silnie nacechowana wpływem kulturowym,
co w ostatnich czasach ujawnia się zmianą relacji dorosły − dziecko
z hierarchicznej na równoległą. Działania wychowawcze, za które dorośli
ponoszą odpowiedzialność i które wraz z przekazywaniem wartości dokonują
się w procesie socjalizacji, stały się mało wyraziste. Rodzice oczekują działań
wychowawczych od nauczycieli, a nauczyciele w obawie przed konfrontacją
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z intuicyjnym postępowaniem dziecka, niŜ na nie wpływają. Dziecko zajmuje
równorzędną pozycję z dorosłym i jego oczekiwanie co do rozstrzygnięcia
w sprawach wartości często trafia w pustkę. Dziecko, które otrzymało od
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w podporządkowaniu się decyzji, która z punktu widzenie dorosłego jest dla
jego dobra. Zanika bezpośredni kontakt wychowawczy z nauczycielem, który
ogranicza swoje oddziaływania do powiadomienia rodziców o funkcjonowaniu
dziecka. Powiadomienie takŜe nie skutkuje wychowawczo, bo rodzice reagują
najczęściej obronnie i nie podejmują działań korygujących. Zanika takŜe
bezpośredni kontakt wychowawczy z rodziną, która przekazując dziecko
instytucjom. Rodzice zamiast ukazywać dobro, prezentują bezradność. Zamiast
wychowywać, prowadzą do specjalistów. Zamiast objaśniać świat, zdają się na
objaśnienie płynące z mediów. Kanony wiedzy filozoficznej, socjologicznej,
psychologicznej wskazują jednoznacznie, Ŝe wartościowanie jest człowiekowi
potrzebne, a dorosły pełni waŜną rolę, wprowadzając dziecko w proces
wartościowania i kształtowania jego stosunku do świata. Nawet wtedy, gdy sam
popełnia błędy, nie zmienia przez to ponadczasowych standardów, które czynią
świat moŜliwym do zniesienia.
Wanda Papugowa

Wanda Papugowa - psycholog, dyrektor Samorządowego Ośrodka PsychologicznoPedagogicznego w Krakowie. Tekst pochodzi z kwietniowego numeru miesięcznika
„Wychowawca”

Rozmawiając z uczniami, dowiaduję się, Ŝe o tym, co waŜne i wartościowe
raczej mało rozmawia się w domach. Dzieci „między wierszami” odczytują
hierarchię wartości rodziców. Jak wynika z przeprowadzonego przeze mnie
wśród wolontariuszy sondaŜu waŜne są dla nich: zgoda i miłość w rodzinie,
zadowolenie rodziców, zdrowie, Bóg, szkoła, koledzy i koleŜanki, zwierzęta,
zabawa, sport, komputer. Wszystko to wymieniane w róŜnych konfiguracjach,
ale RODZINA zawsze w czołówce. To moŜe cieszyć, bo znaczy, Ŝe wciąŜ
mamy ogromny wpływ na swoje dziecko. Nie pozwólmy, by jego hierarchię
wartości kształtowały media i rówieśnicy. To, co dla nas moŜe oczywiste, nie
jest oczywistością dla dzieci. Ich błahe kłopoty przybierają czasem rozmiary
wielkich problemów, dlatego bardzo zachęcam Szanownych Rodziców do
rozmów z dziećmi o tym, co waŜne, a co najwaŜniejsze. Dzięki naszym
wskazówkom, komentarzom do filmów, zdarzeń i wyraźnym ocenom moralnym
róŜnych zachowań moŜemy w przyszłości uniknąć groŜącego młodym ludziom
zagubienia w świecie. Przypominam teŜ postać mądrego, kochającego dzieci
pedagoga Janusza Korczaka, który z wielką umiejętnością wsłuchiwał się
w problemy swych podopiecznych i był ich przewodnikiem po świecie wartości,
uczył „prawideł Ŝycia”.
„Raz powiedział chłopiec:
- DuŜo zmartwień mamy dlatego, Ŝe nie znamy prawideł Ŝycia. Czasem dorośli
wytłumaczą spokojnie, a często gniewają się. Nieprzyjemnie, gdy się gniewają.
I zrozumieć trudno. I zapytać się nie moŜna. I przychodzą do głowy róŜne
przeciwne myśli. Tak właśnie powiedział chłopiec: „Przychodzą do głowy róŜne
przeciwne myśli”. Wziąłem kartkę papieru i napisałem „Prawidła Ŝycia”
|…| PrzecieŜ waŜne, by człowiek starszy powiedział , co wie i ułatwił młodszym
rozumienie Ŝycia i jego prawideł”.
PowyŜszy fragment pochodzi z ksiąŜki „Prawidła Ŝycia” Janusza Korczaka
Opracowanie gazetki: Renata Barsznica- Kalinowska

