
Rodzina a kształtowanie hierarchii wartości 
 
                                                                   „Pytanie o wartości – to przecież (…) 
                                                                                                            pytanie o kompas, według  którego mamy się  
                                                                                                            orientować, gdy szukamy drogi w życiu” 
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                              (W. Weisenberg. Część i całość.  
                                                                                                                                                                               Rozmowy o fizyce atomu) 
 
 
      Rodzina ma zasadniczy wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka. W niej dziecko uczy 

się podstawowych umiejętności życiowych, kształtuje swoją osobowość, nabiera przekonań  

o świecie, o jego wartościach i zasadach życia. W rodzinie też styka się z wzorcami 

zachowań, które często powiela przez całe swoje życie. Określony system wartości wpajają 

nam nasi rodzice. Zapis wczesnych doświadczeń decyduje o zasadach, które będziemy 

skłonni przez całe życie uważać za nienaruszalne i swoje własne1. Rodzina jest więc 

najważniejszą grupą socjalizującą jednostkę, odgrywającą zasadniczą rolę w kształtowaniu 

systemu wartości, w tym postaw i zachowań zdrowotnych.  

     Wartość to podstawowa kategoria aksjologii, oznaczająca wszystko, co cenne i godne 

pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich, co uważane jest za ważne oraz sprzyjające i w takiż 

sposób urzeczywistniane. Wartości nadają sens istnieniu. Dla aksjologicznych podstaw 

wychowania ważne jest to, że wartości same w sobie są bezsilne, niezrealizowane są –  

z punktu widzenia rzeczywistości – niczym. Gdy jednak „staną się ciałem” okazuje się, że to 

właśnie one są, zgodnie ze swą istotą, czymś najważniejszym2. Środowiskiem podstawowym 

wprowadzającym dziecko w świat wartości kulturalnych i społecznych  jest właśnie rodzina,  

a jej funkcja wychowawcza polega przede wszystkim na: 

ü rozszerzaniu u dzieci zasobu wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, technice i kulturze; 

ü stymulowaniu rozwoju zainteresowań, zamiłowań i zdolności dzieci; 

ü wspomaganiu rozwoju ich sfery uczuciowej; 

ü uspołecznianiu członków rodziny - wprowadzaniu ich w życie społeczne, 

przekazywaniu im wartości kulturalnych; 

ü przygotowaniu ich do pracy zawodowej przez ukierunkowanie drogi szkolnej, 

kształtowanie zainteresowań zawodowych i kreatywnego stosunku do pracy. 

Szczególne walory wychowawcze rodziny przejawiają się w ukierunkowywaniu rozwoju 

umysłowego dziecka (procesów poznania i rozumienia) oraz społeczno-moralnego.  

                                                
1 Por. Podgórski R.A. (2006), Socjologia Wczoraj …,s. 219 
2 Por. Ostrowska U., Aksjologiczne podstawy wychowania , W:  Śliwerski B., red.  Pedagogika podstawy nauk     
    o wychowaniu , Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006, s. 412 
 



Dziecko uczy się rozumieć normy i je wartościować, odróżniać dobro od zła, rozumieć co jest 

pożyteczne, a co szkodliwe, co godne pochwały, a co nagany; przyswaja też sposoby 

postępowania wobec innych członków rodziny, a także osób spoza niej, co będzie miało 

fundamentalne znaczenie w jego życiu dorosłym - rodzinnym i poza-rodzinnym3. 

    We współczesnej koncepcji zdrowia (zawartej w dokumentach WHO) podkreśla się, że 

zdrowie jest wartością, która pozwala jednostce lub grupie realizować swoje aspiracje  

i potrzebę satysfakcji oraz aktywnie zmieniać środowisko. Zdrowie jest bezdyskusyjnie 

uznawane przez znaczną część każdego społeczeństwa za jedną z najważniejszych wartości , 

jednakże należy zauważyć , że z jednej strony zdrowie jest wartością , która w świadomości 

społecznej jest powszechnie rozpoznawana , rozumiana i akceptowana, a z drugiej strony nie 

jest powszechnie szanowana4. Na uwagę zasługuje wykaz różnych płaszczyzn zdrowia  

z perspektywy „wartości zdrowia” dokonany przez M .Kowalskiego i A. Gaweł. Wymieniają 

oni osiem płaszczyzn: 

Ø płaszczyzna pierwsza: wartość zdrowia jest realnością; zdrowie jest wartością 

egzystencjalną, a to oznacza , że ma istotne znaczenie w życiu człowieka; 

Ø płaszczyzna druga: wartość zdrowia uwidacznia się dzięki właściwościom procesu 

strukturyzowania osobowości; 

Ø płaszczyzna trzecia: wartość zdrowia zobowiązuje; 

Ø płaszczyzna czwarta: wartość zdrowia służy twórczemu byciu jednostki; 

Ø płaszczyzna piąta: wartość zdrowia wyzwala siły motywacyjne oraz mobilizuje; 

Ø płaszczyzna szósta: wartość zdrowia uaktywnia sposoby poznawania siebie i innych , 

a także oceniania otaczającej rzeczywistości; 

Ø płaszczyzna siódma: wartość zdrowia uaktywnia wyobraźnię, skojarzenia oraz 

intuicję, aktywizując wolę i decyzje jednostki. 

Ø płaszczyzna ósma: wartość zdrowia nadaje życiu jednostki znaczenie oraz ma 

charakter sensotwórczy5.  

Koronne zadanie w zakresie kształtowania postawy wobec zdrowia jako wartości spełnia 

rodzina, która „(…)jako pierwotna grupa społeczna najsilniej oddziałuje na rozwój 

osobowości młodego pokolenia. (…) przekazuje wartości, postawy, zachowania, w tym 

również te dotyczące zdrowia. Tu kształtują się pierwsze nawyki, elementy stylu życia. 

                                                
3 Por. Kwak A. (2006), Rodzina- formy i warunki funkcjonowania, W: Encyklopedia pedagogiczna XXI, red.  
    T. Pilch, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, s. 324 
4 Por. Kowalski M., Gaweł A. (2006), Zdrowie, Wartość, Edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls ,   
     s.68 
5 Tamże, s.55-62 



Największe prawdopodobieństwo przetrwania z pokolenia na pokolenie mają te zachowania, 

które utrwala się w rodzinie macierzystej. Zachowania te przekazywane są często w sposób 

niezamierzony. Dzieci przejmują od rodziców więcej poprzez naśladowanie czy identyfikację 

-niż werbalnie ”6. Jest  więc rzeczą istotną, żeby rodzice byli świadomi swojej wychowawczej 

roli, gdyż stosunki panujące w rodzinie, atmosfera codziennego życia, swoista subkultura 

środowiska domowo-rodzinnego- obejmująca także organizację gospodarstwa domowego 

oraz codzienny tryb życia poszczególnych członków rodziny – wszystko to ma doniosły 

wpływ na kształt wyobrażeń dziecka o stosunkach międzyludzkich, na jego postawy, a więc 

kształtowanie jego osobowości.  Natomiast systemy wartości reprezentowane przez rodziców 

stanowią dla dziecka swoisty kodeks norm moralnych określających, co dobre , a co złe, co 

wolno, a czego nie należy czynić.  
                                                             (podrozdział z pracy magisterskiej nauczycielki Marioli Surmy „Modele 
czasu wolnego w rodzinie a zachowania zdrowotne dziecka w wieku przedszkolnym”) 
 

                                                
6 Berkowska M. (1983), Rola wychowania  zdrowotnego w kształtowaniu zdrowia rodziny, W: Zdrowie    
   rodziny,  red. K. Beżkowa, A. Sito, Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, s.83  


