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Abstrakt

Każde dziecko powinno znaleźć swoje miejsce wśród innych, móc nawiązywać 
z nimi relacje, dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, 
wyrażać myśli, emocje i uczucia, pokonywać bariery w porozumiewaniu się wer-
balnym i pozawerbalnym, dążyć do stawania się osobą samodzielną. Jednak zdol-
ność do „bycia z innymi i wśród innych”, powstająca podczas interakcji społecz-
nej, w dużej mierze uzależniona jest od wsparcia i kooperacji ze strony partnerów 
dziecka – dorosłych i rówieśników, dlatego też nabywanie i rozwijanie umiejętności 
społecznych zawsze wymaga tworzenia takiego kontekstu interpersonalnego, któ-
ry pozwoli, by umiejętności te rozwijały się i kształtowały  w atmosferze wzajemnej 
akceptacji i zrozumienia, bo tylko wtedy dziecko będzie  doświadczało satysfakcji 
z relacji społecznych. 

Wprowadzenie

W wyniku interakcji społecznej, biorące w niej udział osoby, nawzajem 
modyfikują swoje działania, definiują i redefiniują sytuację, w jakiej się znaj-
dują, a przede wszystkim podlegają nieustannemu dynamicznemu proceso-
wi stawania się. Jak pisze Jerzy Modrzewski, uczestnicy życia społecznego, 
którymi są także dzieci, jako podmioty rzeczywistości społecznej, partycy-
pują w jej funkcjonowaniu, wspólnie kształtują jej obraz i współtworzą siebie 
w zależności od indywidualnego sposobu doświadczania świata (Modrzew-
ski, 2007, s. 48).  

Tworzą się wielopłaszczyznowe relacje między jednostką a jej „światem 
życia” (Schütz, 2003, s. 328-331), bo jak wskazuje Barbara Smolińska-Theiss 
„Świat społeczny nie jest tylko światem danym fizycznie, empirycznie mie-
rzalnym i sprawdzalnym (…). Jest światem rozumianym, doświadczanym, 
konstruowanym przez działania i wzajemne oddziaływanie ludzi” (Smoliń-
ska-Theiss, 2010, s. 20-21).
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1.  Społeczny aspekt dzieciństwa 

Dzieci i czas ich pozostawania w fazie biograficznej zwanej dzieciństwem 
czy dziecięcością, stanowi przedmiot zainteresowania poznawczego wielu 
dyscyplin wiedzy naukowej, wśród których znajdują się takie, jak: socjologia, 
antropologia kultury, historia, psychologia społeczna, pedagogika. W sposób 
mniej lub bardziej konsekwentny ujmują one dzieciństwo w kategoriach fak-
tu i procesu: stricte społecznego, społeczno-kulturowego, psychospołecznego 
bądź społeczno-historycznego (Jenks, 2008), podkreślając społeczny aspekt 
dzieciństwa. Jego istota polega na: 

•  ujmowaniu jednostek kwalifikowanych do wieku dziecięcego w kate-
gorii osób społecznych (Modrzewski, 2018),

•  ujmowaniu jednostek kwalifikowanych do wieku dziecięcego w re-
lacjach społecznych z innymi kategoriami osób społecznych i w toku 
pełnionych przez nie ról społecznych (Znaniecki, 2011), a więc w kon-
tekstach ich społecznego uczestnictwa,

•  sytuowaniu dziecięcych osób społecznych w określonym miejscu struk-
tury społecznej i przestrzeni ekologicznej (Löw, 2018).

W tym kontekście potocznie stosowany termin – dziecko, dzieci, przyjmu-
je funkcję pojęcia, które pozwala oznaczyć nim jedną z wybranych kategorii 
osób społecznych współtworzących czy przynależnych do określonej postaci, 
tak zwanego wieku społecznego, a tym samym lokujących się we właściwej 
mu fazie biografii społecznej (zob. np.  Włodarczyk, 2010).

W tym miejscu warto podkreślić, że wiek społeczny, to pojęcie oznacza-
jące społeczną ekspozycję jednej z czterech kategorii osób społecznych, z któ-
rych każda charakteryzuje się specyficznym dla niej sposobem uczestnictwa 
społecznego. Polega ono na tym, iż każda z tych kategorii, pełniąc właściwą 
dla niej wiązkę ról społecznych, przyczynia się do spełniania wobec społe-
czeństwa (systemu społecznego) żywotnej dla niego funkcji. Ich podjęcie, peł-
nienie i zaniechanie ujawniają znamiona procesu społecznego, który może 
być i jest czasami określany mianem cyklu pokoleniowego, w którym wymie-
nia się najczęściej cztery następujące po sobie fazy tego procesu, ujawniane 
w społeczeństwach cywilizacji nowoczesnej i w znacznej mierze – ponowo-
czesnej: 

•  adaptacyjną-dziecięcą, 
•  specjalizacyjną albo edukacyjną-młodzieńczą, 
•  reprodukcyjną – osób dorosłych,
•  retrogresywną – starszych osób społecznych (zob. np. Modrzewski, 

2007; Szymański, 2013, s. 3).
Warto w tym miejscu wskazać na istotny, dla możliwości pełnego uczest-

nictwa dziecka w życiu społecznym fakt, że każde społeczeństwo, bez wzglę-
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du na swoje cywilizacyjne zaawansowanie, poza właściwą a zajmowaną 
przez nie niszą ekologiczną i zasobem materialnym (a w nim i demograficz-
nym), dysponuje określonymi zasobami symbolicznymi (ideacyjnymi), które 
określa się ogólnie mianem jego kultury1. 

Pojawiająca się w danym układzie społecznym jednostka, a więc i dziec-
ko, jeśli ma w nim uczestniczyć biograficznie, będąc akceptowaną przez już 
uczestniczące w nim osoby, winna orientować się w jego zasobach kultu-
rowych, w wymiarze właściwym dla przynależnego jej wieku społecznego 
i pełnionych w nim ról, względnie winna ona ujawnić gotowość i możliwość 
ich uwewnętrznienia (internalizacji) w stopniu i zakresie akceptowanym spo-
łecznie. Stan owego podmiotowego uwewnętrznienia zasobów kultury (treści 
kulturowych) określa się rozmaicie, między innymi – kształtem (strukturą) 
podmiotowej kompetencji społecznej albo zbiorem kompetencji społecznych 
właściwym dla danego miejsca, czasu i społecznej ekspozycji osób społecz-
nych, ujawniającym się podmiotowo w ich, tak zwanych, zachowaniach spo-
łecznych (zob. m.in. Berger, Luckmann, 1983).

Stan, struktura i treści owej kompetencji w zasadzie nie są właściwością 
wrodzoną u zwierzęcego gatunku ludzkiego2, lecz nabywaną przez jednostki 
ludzkie w procesie socjalizacji (Handel, 2006).

To dzięki podmiotowemu uleganiu owemu procesowi (jego mechani-
zmom) zwierzę ludzkie zyskuje uczłowieczenie, stąd czasami proces ten 
określa się także mianem humanizacji zwierzęcej jednostki ludzkiej. A ponie-
waż w procesie tym następuje sukcesywne i efektywne uwewnętrznianie tre-
ści kultury danego układu społecznego stąd określa się go również mianem 
akulturacji, czyli ukulturalniania jednostki (Archer, 2013).

1 Satysfakcjonująca powszechnie operacjonalizacja (zdefiniowanie) pojęcia kultury na-
stręcza szereg dotychczas nieprzezwyciężonych trudności skutkując już setkami rozstrzygnięć 
w tym względzie. Nie wdając się w dyskusję dotyczącą ich zasadności proponujemy pod tym 
pojęciem rozumieć wszystkie znaczenia (symbolikę), jakimi posługują się osoby społeczne 
współtworzące dany, dostatecznie duży, układ społeczny (plemię, ród, naród, społeczeństwo 
państwowe), by mógł on trwać poprzez pokolenia i tworzyć własną historię. Definicja ta winna 
ulec znacznej modyfikacji w dobie postępującej globalizacji zmierzającej do uniformizacji pier-
wotnie lokalnych (np. narodowych) znaczeń kulturowych (Stiglitz, 2007; Griswold, 2013).

2 To kategoryczne stwierdzenie jest w ostatnim czasie poddawane weryfikacji w tym nurcie 
rozważań o naturze ludzkiej, który określa się mianem socjobiologii podejmującej interesujące 
poznawczo próby udokumentowania genetycznego źródła zachowań ujawnianych przez świat 
zwierząt a wśród nich i ludzi. Patrz m.in.: E.O. Wilson, Znaczenie ludzkiego istnienia. Warszawa 
2016. O metateoretycznych próbach porządkowania teorii rozstrzygających kwestię udziału na-
tury i kultury (środowiska) w kształtowaniu ludzkich zachowań i podmiotowych tożsamości 
patrz m.in.: K. Hurrelmann, Struktura społeczna a rozwój osobowości. Poznań 1994; A. Brzezińska, 
Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000; J. Modrzewski, Studia i szkice socjopedagogiczne. 
Aktualia. Poznań–Kalisz 2011.  
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Dzieciństwo jest taką kategorią wieku społecznego, w której jednost-
ki – kandydujące do ról pełnionych przez osoby społeczne – winny ujawnić 
możliwość, gotowość i aktywność zmierzającą ku ukształtowaniu żywio-
nych społecznie, a podmiotowo ukształtowanych i przejawianych w zacho-
waniach, kompetencji niezbędnych do podjęcia i pełnienia owych ról – wła-
ściwych dla każdej z kolejnych, potencjalnych faz biografii społecznej3. Ich 
wyliczenie i określenie każdej z nich, to również efekt rozstrzygnięć autor-
skich, aczkolwiek znajdujemy w nich wiele cech wspólnych, umożliwiających 
skonstruowanie teoretycznego modelu struktury kompetencji społecznych, 
na który składają się uwewnętrznione przez jednostkę w procesie jej socjali-
zacji kulturowe wzory:

•  zachowań komunikacyjnych – uwzględniających wszystkie kanały 
komunikacji, jakimi posługują się osoby społeczne w nawiązywaniu 
i podtrzymywaniu interakcji społecznych – bezpośrednich i pośrednich 
(Lasota, 2010),

•  zachowań poznawczych – umożliwiających orientację w środowi-
sku swojej społecznej aktywności i rozumienie świata, w którym żyje 
i funkcjonuje jednostka, a więc przede wszystkim zaspokajania potrze-
by poznawczej,

•  zachowań lokomocyjnych i czynnościowych – wymagających opano-
wania rozlicznych umiejętności i sprawności zarówno ruchowych, jak 
i manualnych stosownych dla każdej doświadczanej przez jednostkę 
sytuacji,

•  zachowań percepcyjnych – będących konsekwencją kulturowego 
uzgodnienia sposobu ich doświadczania (właściwej dla danego układu 
społecznego identyfikacji: kształtów, kolorów, relacji przestrzennych, 
faktur, smaków, zapachów, temperatur itd. itp.),

3 Na szczególne znaczenie owej fazy w kształtowaniu się obrazu uczestnictwa społecz-
nego jednostki w kolejnych etapach jej biografii zwracali uwagę zarówno psychologowie 
(np. J. Piaget. L. Wygotski, E.H. Erikson, G.A. Kelly, U. Bronfenbrenner, S. Oyama), jak i so-
cjologowie uwiedzeni m.in. darwinowską koncepcją sprawczej roli środowiska w kształto-
waniu znamion gatunkowych, a w nich i jednostkowych, tworząc socjologiczne teorie ada-
ptacji społeczno-kulturowej jednostek (np. G.H. Mead, T. Parsons, R.K. Merton, A. Giddens, 
P. Bourdieu, H. Maturan, F. Varela, N. Luhmann, E.O. Wilson i wielu innych) do środowisk 
ich życiowej aktywności. Przebieg tej fazy społecznego dziecięcego uczestnictwa (społecz-
nej biografii) w relacjach do środowiska lokalnego diagnozowali m.in.: B. Smolińska-Theiss, 
Dzieciństwo w małym mieście. Warszawa 1993; M. Radochoński, A. Horbowski (red.), Problemy 
rozwoju i wychowania dziecka wiejskiego. Rzeszów 1995; K. Segiet, Dziecko w wielkim mieście. 
Poznań 2000; F. Dolto, Dziecko w mieście. Warszawa 2002; J. Bińczycka, B. Smolińska-Theiss 
(red.), Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie. 
Kraków 2005; M. Karwowska-Struczyk, Dziecko i konteksty jego rozwoju. Warszawa 2007 i wie-
lu innych.
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•  zachowań ekspresywnych – wyrażania podmiotowych stanów emo-
cjonalnych zgodnie z ich kulturowym wzorem stosownym dla każdej 
doświadczanej realnie i potencjalnie sytuacji społecznej,

•  zachowań interakcyjnych – respektujących kulturowe regulacje wza-
jemnych czynnych odniesień stosownych dla każdej doświadczanej sy-
tuacji i osób w nich obecnych (zachowywania stosownych dystansów, 
dynamiki i postawy ciała, synchronii ruchów itp.),

•  zachowań autoidentyfikacyjnych – umożliwiających jednostce jej sa-
moidentyfikację podmiotową i grupową stosownie do sytuacji i ich bio-
graficznej ekspozycji (Bakiera, Harwas-Napierała, 2016). 

Jest przy tym dostatecznie udokumentowanym empirycznie to, że dyna-
mikę procesu kształtowania i postać poszczególnych składników kompeten-
cji, nabywanych przez jednostki kandydujące do osób społecznych, wyznacza 
i różnicuje szereg czynników. Poza cechami kultury środowisk życiowej ak-
tywności jednostki istotne znaczenie spełniają tu także ich cechy dziedziczone 
(psycho- i biogenne), które decydują w konkretnym przypadku o dynamice, 
skali czy rozmiarach indywidualizacji procesu uspołeczniania (Schaffer, 2006).

Jednak istotnym, rozstrzygającym, warunkiem uobecnienia jednost-
ki ludzkiej w dziecięcej kategorii wieku społecznego i podmiotowego oraz 
doświadczania w nim procesu socjalizacji jest jej grupowa identyfikacja. 
W takich społeczeństwach, jak np. polskie, w którym kobiety zyskały prawne 
przyzwolenie do identyfikacji urodzonych przez siebie dzieci, pod warun-
kiem ukończenia przez nie stosownej liczby lat astronomicznych, mogą one 
je identyfikować społecznie poprzez nadanie im swojego rodowego nazwi-
ska (imienia grupowego), a tym samym – jeśli są one obywatelkami państwa 
polskiego lub innego, w którym kobiety zyskały tego rodzaju uprawnienie, 
mogą je identyfikować także obywatelsko – stanowiąc tym aktem zinstytu-
cjonalizowaną relację dziecka z państwem (w zasadzie przypisując dziecku 
społeczną rolę obywatelską). 

Częściej jednak, w zasadzie w większości – jeśli nie we wszystkich – 
współcześnie funkcjonujących społeczeństwach, identyfikacji społecznej 
nowonarodzonego dziecka dokonuje uznaniowo jego ojciec biologiczny 
bądź stanowiony prawnie (ojciec adopcyjny). Np. w takim kraju, jak Polska, 
uznanie dziecka nowonarodzonego przez jego rzeczywistego bądź domnie-
manego ojca, następuje niejako automatycznie, jeśli uznający dziecko ojciec 
pozostaje w związku małżeńskim z matką dziecka i w wyznaczonym proce-
duralnie czasie nie wniesie do stosownego urzędu zastrzeżenia swojego ojco-
stwa. Rodzicielskie uznanie dziecka za swoje – jeśli rodzice dziecka w myśl 
obowiązującego w danym kraju tak zwanego prawa rodzinnego4 uzyskali 

4 Regulacje te przybierają postać krajowych Kodeksów Rodzinnych.
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takie uprawnienie – rozwiązuje więc problem jego akceptowanego społecz-
nego zaistnienia i zidentyfikowania poprzez ustanowienie tym samym gru-
py, w której będzie ono od tego momentu miało (z założenia) zabezpieczo-
ne warunki socjalne.  Będzie ono równocześnie stymulowane socjalizacyjne 
(z założenia) pod nadzorem (kontrolą) grup (-y) rodowej (-ych), społeczności 
sąsiedzkiej czy lokalnej (względnie etnicznej) i instytucji państwowej intere-
sującej się nim poprzez swoje lokalne reprezentacje5.

Rodzic (-ce) dzieci, zgodnie z tym prawnie ustanowionym oczekiwaniem 
społecznym, będzie (-ą) sukcesywnie podejmować (lub nie) liczne starania 
sprawdzające podmiotowe możliwości ich dzieci w kierunku ujawnienia go-
towości, pozyskania i rozwijania wyżej wskazanych kompetencji. W Polsce 
zaniechanie owych powinności rodzicielskich może i często skutkuje pozba-
wieniem rodzica (-ów) dzieci praw rodzicielskich, a tym samym odroczeniem 
momentu społecznej identyfikacji dzieci poprzez umieszczanie ich w swoistej 
społecznej „poczekalni”, jaką jest np. w Polsce instytucja domu małego dziec-
ka i/lub prawne wyznaczenie wybranej formy rodzinnej opieki zastępczej 
(zob. np. Błeszyński, 2010). 

Państwo, które podejmuje autentyczne starania w kierunku pozyskiwa-
nia z każdej fali generacyjnej kompetentnych obywateli, – może i stanowi 
szereg instytucji, które z lepszym lub gorszym skutkiem mogą i rzeczywiście 
wyręczają rodzica (-ów) dzieci w:

•  sukcesywnej względnie sporadycznej diagnozie ujawnianych przez nie 
możliwości pozyskiwania kompetencji społecznych (Deptuła, Misiuk, 
2016),

•  diagnozie czynionych przez nie postępów w tym względzie,
•  dokonywania w zależności od wyników owej diagnozy, ich selekcji 

i wskazania procedury efektywnego wspierania procesu socjalizacji,
•  sukcesywnego wspomagania i wspierania dzieci (i ich rodzica-/ów) 

w procesie ich adaptacji społecznej poprzez: podejmowanie działań 
profilaktycznych, terapeutycznych, kompensacyjnych i organizowanie 
stosownej dla wyselekcjonowanej kategorii dzieci zinstytucjonalizowa-
nej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Theiss, 2018).

Niewątpliwie na świecie i w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem 
zaniechania stosowania przez rodziców dzieci, stanowionej obyczajem i/

5 To społeczne oczekiwanie (założenie) socjalizacyjne żywione wobec rodzica (-ów) często 
zawodzi względnie przybiera postać dysfunkcjonalną (socjalizacji dysocjacyjnej) a nawet pa-
tologiczną rodząc problem i konieczność opiekuńczej i socjalizacyjnej ingerencji państwa pod 
warunkiem, że dzieci w nim urodzone lub przebywające zyskały jego obywatelstwo (vide los 
dzieci rodzin czeczeńskich koczujących na granicy polsko-białoruskiej, los dzieci rodzin połu-
dniowo amerykańskich koczujących na graniczy USA i Kanady, los dzieci rodzin migrujących 
nielegalnie z kontynentu afrykańskiego ku Europie).
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lub prawem, procedury ich społecznej identyfikacji, co rodzi praktyki pozby-
wania się dziecka (-i) już w momencie poczęcia6, w jakiejś fazie jego życia 
prenatalnego (aborcja), w momencie jego urodzenia (porzucenie, pozbywa-
nie się dziecka) i w jakimś czasie po jego urodzeniu. Takie zachowania ge-
nerują szereg mniej lub bardziej akceptowanych społecznie konsekwencji, 
rodząc tak zwany społeczny problem dziecięcy. Szacuje się np., że obecnie 
w skali całego świata mamy do czynienia ze 150 milionami tak zwanych 
dzieci ulicy, pozbawionych znamion społecznej identyfikacji i tym samym 
opieki rodzicielskiej i obywatelskiej. Są więc one pozbawione także szansy 
na uczłowieczenie, stąd już nieco i opacznie uczłowieczone zwierzęta ludzkie 
traktują je jako rezerwuar części zamiennych i niewolniczej siły roboczej, jako 
towar w transakcjach finansowych, jako przedmioty agresywnych napaści, 
jako „żywe obiekty zaspokajania potrzeb seksualnych,” jako narzędzia wal-
ki zbrojnej, bandyckiej, mafijnej lub zwyczajnie jako „ludzkie śmieci” (Pilch, 
2010; Adamczyk, 2015, 2016).

Jednak zdecydowana większość nowo urodzonych dzieci w zasadzie ze 
zbliżoną dynamiką, aczkolwiek w wielce zróżnicowanych warunkach: ekolo-
gicznych, materialnych czy socjalnych, stratyfikacyjnych i kulturowych, bę-
dzie doświadczać swojego dziecięcego uczestnictwa społecznego do czasu, 
gdy ujawniany przez nie stan opanowania spodziewanych kompetencji spo-
łecznych umożliwi im przejście do kolejnego wieku społecznego, zwanego 
młodzieńczym.

Jednoznaczne wskazanie tego swoistego, biograficznego przejścia z wie-
ku dziecięcego do młodzieńczego (a więc podjęcia i kontynuacji ról specjali-
zujących życiowo), nastręcza jednak szeregu istotnych kłopotów, co skutkuje 
np. w społeczeństwach cywilizacji euroamerykańskiej, utrwalającym  się zja-
wiskiem jej infantylizacji, upodmiotawiającym jednostki o rudymentarnych 
zaledwie kompetencjach społecznych, a więc dziecięcych, do ich funkcjonal-
nej, a więc akceptowanej społecznie, obecności, uzasadnianej wieloaspekto-
wo, skutkując między innymi stanowieniem praw dziecka i ich konsekwent-
nym egzekwowaniem (Michalak, 2018). Antropologowie kultury dopatrują 
się w tym zjawisku znamion utrwalania się tak zwanej kultury prefiguratyw-
nej, o znacznych znamionach pajdokratyzmu, przezwyciężającego obecne 
poprzez wieki i tysiąclecia praktyki stosowane przez dorosłych włączania 
dzieci do zastanego przez nie świata, urządzanego i petryfikowanego przez 
społeczne osoby dorosłe.

6 Rzecz jasna mamy tu na uwadze rozliczne sytuacje ojcowskiego (najczęściej nieuświado-
mionego) porzucania potencjalnych dzieci przez mężczyzn po odbyciu stosunku seksualnego, 
skutkującego ich poczęciem, i zaniechaniem dalszych kontaktów z matką (-ami) dziecka (-i).
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2.  Złożoność problemów świata społecznego  
współczesnego dziecka

Dziecko i dzieciństwo, jak można to było już dostrzec we wcześniejszych 
rozważaniach, to nie tylko dwie niezmiernie ważne kategorie społeczne, ale 
i przedmiot badań znajdujący swoją egzemplifikację w wiedzy pedagogicz-
nej przypadającej na XX wiek i początek XXI stulecia. Współczesna wiedza 
o dziecku jako istocie społecznej, wydaje się pogłębiać. Nikt już nie podważa 
stwierdzeń, że dziecko, przychodząc na świat, zdobywa stopniowo wiedzę 
o samym sobie i o otaczającej je rzeczywistości społecznej. W wyniku wy-
chowania i socjalizacji natomiast pogłębia systematycznie swoją wiedzę, ro-
zumienie świata i swojej roli w nim. Równocześnie jednak współczesność, 
w której funkcjonuje, wydaje się być czasem drastycznej niekonsekwencji. 
Przejawia się ona z jednej strony proklamowaniem deklaracji praw dziecka, 
zapewnieniami o ich przestrzeganiu, a z drugiej strony czasem, w którym 
pojawiają się zjawiska wskazujące m.in. na: „syndrom dziecka maltretowa-
nego”, „dzieci ofiary wojny”, „dzieci ulicy”, „dzieci gorszych szans rozwojo-
wych”, „dziecięcą biedę”, „dzieci zaniedbane”, „sieroctwo dziecięce”, „znie-
wolone dzieciństwo”, „zagrożone dzieciństwo”, czy „dzieciobójstwo”. 

Literatura pedagogiczna analizuje i opisuje coraz to nowe pojawiające 
się kategorie dzieci ze stygmatem braku możliwości godnego dzieciństwa, 
wskazując jednocześnie przyczyny zaistniałego stanu rzeczy. Są to zjawiska 
znane od dawna, lecz współcześnie nadają dzisiejszemu dzieciństwu nowe 
znaczenie. Zmieniają się warunki życia i rozwoju dzieci. Pojawiają się nierów-
ności społeczne i zróżnicowania. Niepokojąco młodość i dorosłość brutalnie 
wkraczają w fazę dzieciństwa, zabierając z niej to, co dzieciom się należy, do 
czego mają przecież prawo: zabawę, radość, beztroskę, miłość, bezpieczeń-
stwo, zmuszając do bycia samodzielnym i przedwcześnie dorosłym, burząc 
dotychczasowe relacje dorosły – dziecko i podważając tym samym kształt do-
tychczasowego wychowania (Buliński, 2007, s. 111-113).

Wielu badaczy, jak choćby Neil Postman, pisze o zanikaniu dzieciństwa, 
charakteryzując współczesną kulturę jako niesprzyjającą dzieciństwu (Post-
man, 2001, s. 198-207). Zbieżne stanowisko z tym autorem reprezentuje David 
Elkind, mówiąc o przyspieszaniu dzieciństwa, dołącza swój głos także Doug 
Fields, pisząc o adultyzacji dzieciństwa i poszukując odpowiedzi na pojawia-
jące się obecnie pytanie: dlaczego dzieci we współczesnej kulturze zachodniej 
tak szybko przestają być dziećmi? (Elkind, 2001; Fields, 1994).

Relacje rodzice – dzieci w warunkach nowoczesności, zdaniem Antho-
ny’ego Giddensa, przybierają niekiedy charakter czystej relacji, czyli luźnego 
związku (Giddens, 2010, s. 122-136).  Kochać dziecko to znaczy kochać part-
nera, a rodzina „przeobraża się w swego rodzaju dodatek do indywiduum” 
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(Buliński, 2007, s. 114).  Dziecko staje się przedmiotem, inwestycją, czyli wi-
zytówką życiowego sukcesu rodziców, a nie wartością. Procesy globalizacyj-
ne, jak i wiele innych czynników zewnętrznych powodują widoczną zmianę 
miejsca dziecka w rodzinie oraz nowy kulturowy model rodziny. 

Świat neoliberalny nie ułatwia dziecku nie tylko „bycia dzieckiem”, ale 
także „stawania się dorosłym”, bo choć przechodzenie w dorosłość odby-
wa się w różny sposób, coraz częściej są to kręte ścieżki, które nie prowadzą 
w stronę wolności, niezależności i samodzielności, bo dom rodzinny przestaje 
być często miejscem nauki miłości niewypaczonej przez fałszywe interpreta-
cje rzeczywistości. Dzieci wychodzą z tych sytuacji poturbowane, bo ich bunt 
wobec dorosłych i niemożność porozumienia się z nimi, uruchamiają strate-
gie poddania się światu „doskonałych” dorosłych, „mądrzejszych i bardziej 
dojrzałych od dziecka” lub ucieczki od świata, który tak trudno zrozumieć 
i przyjąć zasady w nim funkcjonujące (Krauze-Sikorska, 2015).

Próbują się z niego wyzwolić w różny sposób, czasem tak, jak Hikikomo-
ri,7 dzieci zamknięte w pokojach przepełnionych urządzeniami technicznymi, 
tracące zainteresowanie światem zewnętrznym, wycofane i pasywne, nie mo-
gące odnaleźć się w rzeczywistości. Rywalizacja, wymagania i oczekiwania 
społeczne oraz brak umiejętności radzenia sobie ze stresem powodują często 
podejmowanie przez nich decyzji o samowykluczeniu z życia społecznego, 
choć wiele z nich ciągle jeszcze ze skrawków, sprawiających wrażenie jakby 
pochodziły z odrębnych, niczym nie powiązanych z sobą biografii, próbuje 
budować własne Ja podmiotowe i społeczne.

Słusznie więc Danuta Urbaniak-Zając zauważa, że w obecnym dyskur-
sie o dzieciństwie na pierwszy plan powinno wysunąć się pytanie, „w jakim 
stopniu zmiana stosunków społecznych pociągnęła za sobą zmianę dzieciń-
stwa, względnie, w jakim stopniu dające się stwierdzić przemiany sytuacji ży-
ciowej dzieci mogą być postrzegane jako następstwa społecznych procesów 
rozwoju” (Urbaniak-Zając, 1997, s. 4.).

Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania przyczyniło się do tego, że co-
raz częściej wzrasta liczba wypowiedzi i analiz dotycząca już nie tylko praw 
dzieci, ale także samoistnej wartości dziecięcego życia, nie traktowanej jako 
wstęp do prawdziwego, dorosłego życia. Dzieci mają prawo do bycia „auto-
rytetami we własnej sprawie”, „kompetentnymi aktorami”, twórcami swoje-
go środowiska. Wyłania się obraz dziecka kompetentnego społecznie, jednak 
kompetencja ta zawsze zależna jest od wcześniejszych doświadczeń dziecka.

7 Hikikomori wyrosły w jednym z najbogatszych społeczeństw świata, Japonii; zjawisko to 
ukazuje problemy, jakie niesie z sobą brak porozumienia między pokoleniem, które doprowa-
dziło Japonię do potęgi gospodarczej, a ich dziećmi, które nie potrafią się w tej rzeczywistości 
odnaleźć, zob.  M. Bruczkowski, Bezsenność w Tokio, Warszawa, 2004.



Część II   Społeczny świat dziecka276

3.  Dziecko jako osoba kompetentna społecznie – 
doświadczenie samego siebie i jego wpływ na zachowanie 
jednostki i pełnienie ról społecznych

Trudno przecenić rolę doświadczenia w życiu jednostki, ma ono bowiem 
fundamentalne znaczenie dla kształtowania się zachowań społecznych. Przyj-
mując psychologiczny punkt widzenia można wskazać, że doświadczenie to 
zespół śladów pamięciowych, czyli informacji zapisanych w mózgu, wśród 
których można wyróżnić:

•  informacje o przedmiotach – ich cechach, funkcjach, stosunkach; w ob-
szarze tym mieszczą się też informacje o własnych cechach jednostki,

•  informacje o wartościach przedmiotów,
•  informacje o normach i sposobach postępowania dostosowanych do 

określonych sytuacji; znajdują się tu także normy stawiane samemu so-
bie (Lewicki, 1978, s. 40). 

Analizując funkcjonowanie dziecka należy tym samym uwzględnić fakt, 
że stosunek dziecka do określonych sytuacji i osób zależy między innymi od 
poprzednich doświadczeń wpływających na selektywne pobieranie informa-
cji, można więc założyć, że funkcjonują one jak standardy regulacji zachowa-
nia się. Jednostka opracowuje je i uogólnia w postaci struktur psychicznych 
aktywności – szczególne znaczenie mają tu obraz świata oraz struktura Ja, 
odgrywające podstawową rolę w sterowaniu zachowaniem dziecka.

Wagę doświadczenia społecznego w procesie kształtowania się kompe-
tencji społecznych8,  można dostrzec w procesie analizy oraz opisu działań 
i kontaktów jednostki z innymi osobami i grupami, ich poglądami, postawa-
mi, wzorami zachowań. Każdy człowiek żyjąc wśród innych należy do jakiejś 
grupy, w której zajmuje określoną pozycję wiążącą się z rolami pełnionymi 
w grupie, przy czym termin rola określa tu konsekwentne zachowania jed-
nostki w ramach mniej lub bardziej stabilnego związku z jedną, lub kilkoma 
osobami zajmującymi różne pozycje w strukturze społecznej, determinują-
ce ich wzajemne stosunki. Podejmowane role społeczne charakteryzowane 
przez normatywne wskazania dotyczące interpersonalnego zachowania się 
tych osób w stosunku do siebie wpływają modyfikująco na osobowość, zmie-
niają się bowiem zachowania, nastawienia czy postawy (Bandura, 2007). 
Dziecko stopniowo osiąga zdolność przyjmowania różnych ról, a spełnianie 
się w określonej roli zależne jest z jednej strony od informacji na temat peł-

8 Istotą doświadczenia społecznego należącego do tej części doświadczenia indywidualne-
go, jest zawsze fakt nabywania go w warunkach środowiska przedmiotowego i społeczno-kul-
turowego
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nienia ról uzyskiwanych między innymi na drodze interakcji, jakie otrzymało 
w przeszłości, z drugiej od tych, jakie posiada aktualnie. 

W procesie uczenia się roli istotna jest więc zarówno bezpośrednia komu-
nikacja, jak też obserwowanie i naśladowanie „modeli roli”. Wraz z rozwojem 
dziecka wzbogaca się liczba jego kontaktów, konieczne jest zatem zaistnienie 
procesu antycypowanej socjalizacji, poprzez którą jest ono przygotowywane 
(przynajmniej częściowo) do odgrywania odpowiednich ról, jakie może zaj-
mować w przyszłości. Przygotowanie takie może odbywać się poprzez wer-
balną instrukcję dotyczącą sposobu pełnienia roli, obserwację osób zajmują-
cych określone role, czy bezpośrednie interakcje z nimi. I choć przygotowanie 
to nigdy nie jest pełne, bo zależy od różnorodności doświadczeń, to dziecko 
przygotowywane do pełnienia określonej roli szybciej i lepiej spełnia jej wy-
magania niż to, któremu doświadczeń brakuje.

Badania empiryczne dostarczają szeregu dowodów potwierdzających 
tezę, że szczególną rolę należy przypisać w procesie socjalizacji mechani-
zmom naśladowania, modelowania i identyfikacji9, a o adekwatności podej-
mowanych i realizowanych przez dziecko ról decydują obraz własnej osoby 
i otaczającego dziecko świata.

Urie Bronfenbrenner (1992) podkreśla, że proces uczenia się roli w sytu-
acji, gdy mamy do czynienia ze skomplikowaną siecią kontaktów interperso-
nalnych (różne stosunki, różne pozycje) prowadzi do sytuacji, w której jed-
nostka musi odgrywać wiele, często sprzecznych z sobą ról. Może się więc 
zdarzyć, że dana rola nie jest w pełni akceptowana przez dziecko, ponieważ 
następuje przeciążenie rolą, lub przepisy dotyczące jej pełnienia są mało 
czytelne. Istotna wydaje się także indywidualna hierarchia ważności pełnio-
nych ról, poprzez nią dziecko określa bowiem samego siebie. I choć każdy 
człowiek, jako istota społeczna, przez całe życie bytuje w grupie społecznej 
(początkowo jest to rodzina, później grupy rówieśnicze, jeszcze później róż-
norodne grupy w związku z pełnieniem wielu ról społecznych), to nie każde 
dziecko bez udzielenia mu zewnętrznego wsparcia ma szansę stać się osobą 
akceptującą siebie i innych, potrafiącą budować właściwe relacje interperso-
nalne, doświadczać i uczyć się „bycia” w rolach,  realizując swoje potrzeby 
w warunkach, w których proces socjalizacji będzie przebiegał z zachowaniem 
personalizacji (Krauze-Sikorska, 2011). 

9 Wspólnymi cechami naśladowania, modelowania i identyfikacji są ich poznawczy i na-
byty charakter, jednak, choć dotyczą zjawisk przejmowania zachowań, różnią się między sobą 
zakresem pojęciowym. Naśladowanie odnosi się do pełnego odtwarzania zachowań modela, 
a modelowanie to odtwarzanie symbolicznego aspektu zachowania przy pewnej odrębności re-
akcji zewnętrznej. W procesie identyfikacji charakterystyczne cechy modela, jego stany emocjo-
nalne, czy motywy postępowania stają się częścią psychologicznej organizacji podmiotu (por. 
Schaffer, 2006) 
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Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewątpliwie konstruowany 
przez dziecko obraz własnego Ja złożony z powiązanych z sobą pragnień, 
ustosunkowań i oczekiwań wobec własnej osoby. Odgrywa on istotną rolę 
w regulacji zachowania dziecka w relacjach z innymi, bo decyduje nie tyl-
ko o tym, czy dane zdarzenie (obiekt, sytuacja, rzecz) zostało spostrzeżone, 
ale i o tym, czy ma ono dla niego znaczenie. Postrzeganie i krytyczna ocena 
zjawisk związanych ze społecznymi relacjami pozwala uważnemu obser-
watorowi (a takim winien być każdy dorosły, nie tylko pedagog) dostrzec 
te sytuacje, w których dochodzi do naruszenia stereotypu dynamicznego10. 
Konieczność jego przebudowy sprawia, że pojawiają się emocje ujemne, na 
które dzieci mogą reagować albo aktywnością zmierzającą do rozwiązania 
problemu, albo stosowaniem mechanizmów obronnych skutkujących pasyw-
nością, represją, a nawet całkowitym wycofywaniem się. Braki w prowizjach 
społecznych prezentowane przez dzieci, związane zarówno z czynnikami en-
dogennymi, jak i egzogennymi, skutkują niestety stosowaniem strategii nie 
pozwalających na skuteczne radzenie sobie w sytuacjach społecznych.

Może pojawić się autystyczne usztywnienie zachowania lub idealizacja 
siebie. Dziecko może bronić się przed działaniem bodźców z zewnątrz, bę-
dących w niezgodzie z jego obrazem Ja, nie dopuszczając do percepcji no-
wych bodźców. Stosuje zachowania uniemożliwiające innym wpatrywanie 
się w jego twarz, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego lub wręcz przeciwnie 
„ogniskuje” spojrzenie na innej osobie, uporczywie się w nią wpatrując, przy-
biera postawę zamkniętą, lub nacechowaną agresją. 

Jeśli reakcje te ulegną utrwaleniu, będą pojawiały się także w innych 
sytuacjach, w których dziecko czuje się zagrożone wewnętrznie przez inge-
rencję z zewnątrz nawet, jeśli są to sytuacje, w których pojawia się tylko po-
czucie takiego zagrożenia. W przedszkolu czy szkole, narażone na pojawia-
nie się w coraz większym zakresie nacisków mających na celu zmianę jego 
postępowania, będzie usztywniało swoją postawę. Broniąc swojego obrazu 
Ja w kontaktach z innymi wybierze zachowania negatywistyczne, stając się 
uparte, krnąbrne, sztywne, nie liczące się z potrzebami innych. Może też 
idealizować swoje zachowanie jako najlepsze z możliwych, szukając win-
nych wśród dorosłych i rówieśników. W ten sposób broni swego obrazu 
Ja przed potępieniem, pomniejszeniem czy dezaprobatą ze strony innych. 
Zaczyna coraz częściej zniekształcać napływające z zewnątrz bodźce, nie 
dostrzegając tego, co stoi w sprzeczności z jego cechami obrazu siebie. Ma 
to istotne znaczenie dla procesu uczenia się społecznego, bo uczenie się rze-

10 Naruszenie stereotypu dynamicznego ma miejsce zawsze wtedy, gdy jednostka nie po-
siada w swoim repertuarze zachowań adekwatnych do danej sytuacji, czy określonych czyn-
ności.
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czy nowych, niezgodnych z obrazem siebie jest ignorowane albo natrafia na 
zakłócenia natury percepcyjnej.

Ocena społecznych kompetencji dziecka powinna więc uwzględniać nie 
tylko sposób, w jaki odbiera ono sytuację, ale także aspekt, na który już zwra-
cano uwagę – jak ujmuje siebie i czego się po sobie spodziewa.

4.  Wspieranie społecznego rozwoju dziecka  
– kolejne wyzwania

W procesie wspierania rozwoju dziecka jako istoty społecznej dominu-
jącymi kierunkami, wzajemnie się przenikającymi wydają się być: kierunek 
opiekuńczy, socjalny i kulturowy. W każdym z nich wyraźnie zawiera się 
problematyka świata społecznego dziecka, jego życia codziennego, złożoność 
problemów społecznych i tych indywidualnych – dziecięcych. Zmieniające się 
warunki społeczne i kulturalne ujawniły konieczność upowszechnienia edu-
kacji wśród najmłodszych dzieci, wzrosło zainteresowanie zróżnicowanymi 
sytuacjami losowymi, bytowymi i odmiennymi warunkami środowiskowymi 
życia dzieci. Skupiono uwagę na ich funkcjonowaniu poza placówkami edu-
kacyjno- opiekuńczymi, a w szczególności na wsparciu tej grupy dzieci, które 
znajdują się w trudnych sytuacjach wymagających pomocy i interwencji. 

Ochrona dziecka przed biedą zajęła czołowe miejsce w akcji socjalnej. Już 
w latach siedemdziesiątych opieka nad dzieckiem zaczęła stanowić zwarty 
system socjalno-opiekuńczy, gdzie obok przedszkola czy szkoły, społeczne 
instytucje opieki nad dzieckiem, czy organizacje społeczne, odgrywały zna-
czącą rolę w niesieniu pomocy. Jednak w dalszym ciągu stoimy przed wy-
zwaniami związanymi z podejmowaniem zadań wynikających z indywidu-
alnych i grupowych potrzeb dzieci, ujawniających się w określonym czasie, 
określonym miejscu, określonych okolicznościach. Problemem jest w dalszym 
ciągu adaptacja społeczna dzieci żyjących w zróżnicowanych warunkach śro-
dowiskowych, ich start życiowy i szansa na pomyślną karierę edukacyjną, na 
„bycie z innymi i dla innych”.

Mimo dokonujących się zmian w postrzeganiu partycypacji dziecka 
w różnych przestrzeniach społecznego świata nadal stoimy przed zadaniem, 
by tworzyć takie cele i zadania, które doprowadzą do upełnomocnienia świa-
ta dzieci w cyklu ich życia, w naturalnych środowiskach i społecznościach 
lokalnych, regionalnych, narodowych oraz w megaskali, przyjmując perspek-
tywę, jaki świat może być, jakie życie jest pożądane, oczekiwane bądź warto-
ściowe. 

Sprawą zasadniczą nieustannie pozostaje więc określenie podstawowych 
wartości, które znajdując akceptację i zrozumienie mogłyby służyć tworze-



Część II   Społeczny świat dziecka280

niu społecznego świata i wychowaniu ludzi w tym świecie w taki sposób, 
by bliskie im były prawa drugiego człowieka, umiejętność współdziałania, 
kreatywność w myśleniu, tolerancja wobec inności (Krauze-Sikorska, 2019).

Podstawą jest tu trwały i bezpieczny międzyludzki układ, który opierając 
się na zaufaniu i szacunku wzbogaca każdego z partnerów – i dziecko i doro-
słego. Prawdziwe bycie z innymi i wśród innych opiera się bowiem na tym, 
by w drugim, a więc i w dziecku, życzliwie i ufnie widzieć po prostu czło-
wieka, który żyje w społeczności, ale transcendentuje ją jako osoba i jako oso-
ba nosi w sobie nieodłącznie ukierunkowanie na drugiego człowieka. Szuka 
kontaktu z innymi, by byli dla niego równorzędnymi partnerami. Życie spo-
łeczne może umożliwić dziecku pełny rozwój i samorealizację, ale tylko wte-
dy, gdy będzie ono mogło wnieść w życie społeczności bogactwo związane 
z jego osobistym potencjałem, a społeczeństwo, choć jest tworem relacyjnym, 
zapewni mu jednak odpowiednie warunki, w których dziecko będzie mogło 
realizować swoją wolność i ukryte czasem możliwości.

Zadaniem wychowawców staje się więc pomóc dziecku odkrywać ten 
stan wolności pozytywnej, w którym „(…) jednostka żyje jako niezależne «ja» 
i nie tylko nie jest izolowana, lecz przeciwnie – jest zjednoczona ze światem, 
z innymi ludźmi, z przyrodą” (Fromm, 1993, s. 242). 

W takiej też perspektywie widział/postrzegał bycie dziecka w świecie 
społecznym Janusz Korczak, kiedy w opowiastce o peregrynacji duszy „Po 
śmierci” (1901) tworzył wizję człowieka, którego potrzebą, wynikającą z in-
terakcji z innymi, jest działalność podejmowana w imię dobra drugiego czło-
wieka, bo człowiek nie tylko pragnie być szczęśliwy, pragnie także dawać 
szczęście innym. Nie ma w tym przesłaniu nic, co byłoby zorientowane na 
ponadjednostkowe struktury zbiorowe, wychowanie prowadzące do unifor-
mizacji i konformizmu z pominięciem odrębności indywidualnych, ludzkiej, 
osobowej podmiotowości, twórczego potencjału. Jest za to spojrzenie na czło-
wieka jako istotę jedyną i niepowtarzalną, oczekującą na pomoc w budowa-
niu własnej strategii życia wśród innych.

Sprzeciw przeciwko instrumentalnemu bądź przedmiotowemu trakto-
waniu dziecka, to wskazanie „poznaj dziecko”. Poznaj „czym ono jest w ży-
ciu, wśród ludzi, w działaniu, jaka jego wartość nie ukryta, a rynkowa, co 
wchłania, co zdolne dać z siebie, jak to tłum ceni, jaka jest jego samodzielność, 
odporność przeciw zbiorowej sugestii. (…) czego pragnie… co zdolne urze-
czywistnić… jaki jest jego stosunek do ludzi… tego stosunku ukryte moty-
wy” (Korczak, 2012, s. 111).

Odnajdujemy w tym przesłaniu nawiązanie do filozofii personalizmu gło-
szonej przez Emmanuela Mounier, bo choć słuszna wydaje się teza, wskazu-
jąca na fakt, że do personalizmu pozwalającego na czynne układanie sobie 
przez jednostkę kontaktów ze światem i ludźmi, dochodzi się przez socjaliza-
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cję, ponieważ dziecko musi wrosnąć w życie społeczne i jego kulturę, by móc 
szukać osobistych wartości, czy norm, to procesy personalizacyjne związane 
z poszukiwaniem własnej indywidualności mogą zaczynać się już w dzieciń-
stwie (Krauze-Sikorska, 2013).

Wychowanie, pozwalające dziecku „dorosnąć” do wspólnoty z innymi, 
musi jednak uwzględniać istotę mechanizmów transakcji z okolicznościami 
życia dziecka, konieczność wspierania dziecka w stawianiu przed sobą zadań 
życiowych i realizowaniu ich, wspomaganie go w budowaniu własnej tożsa-
mości, pomoc w stopniowym stawaniu się przez dziecko twórcą samego sie-
bie nie tylko przez aktywne dokonywanie wyborów związanych z realizacją 
własnego życia, ale i uczynienie własnej osoby przedmiotem obserwacji, re-
fleksji, oceny. Nie przystają do tej wizji wychowania ani narzucanie gotowych 
wzorów, surowych wymagań, zorganizowanej kontroli, system kar i nagród, 
manipulowanie dzieckiem, ani też metody prostego przekazywania informa-
cji i ukazywania przykładów. Bo choć dziecko potrzebuje przewodnictwa do-
rosłego, po to by móc „oswoić świat” i zbliżyć się do świata innych ludzi, to 
tajemnica wychowania „ku sobie i ku innym” tkwi w tym, by w sposób wolny 
wybierało i kształtowało wartościową drogę życia, czyli rozumiało i akcepto-
wało wyznaczane cele (Krauze-Sikorska, 2013). 

Analizując społeczne funkcjonowanie dzieci Allison James i Alan Prout 
(1990, s. 8-9) podkreślali, że dziecięce relacje interpersonalne i kultury dziecię-
ce wymagają rozpatrywania w obrębie perspektywy badawczej wyznaczonej 
ich własną specyfiką, odrębną od perspektywy zakładającej wyłącznie punkt 
widzenia dorosłych. Dzieci powinny być bowiem zawsze widziane jako pod-
mioty aktywnie konstruujące i określające zarówno swoje życie społeczne, jak 
i życie otaczających ich ludzi i społeczności, w których żyją. W żadnej mierze 
nie można ich więc traktować jako pasywnych elementów struktur i proce-
sów społecznych.

Aby wyjaśnić istotę procesu socjalizacji i jego nieprawidłowości nie wy-
starczy więc ograniczyć się do opisu i badania rodziny dziecka. Relacje w ro-
dzinie nie są bowiem równorzędne i właśnie dlatego dzieci nie uczą się tak 
skutecznie, jak w innych przestrzeniach społecznych, umiejętności pozwa-
lających na naprzemienny udział w interakcji, dzielenie się z innymi, przy-
wództwo, ale też tego, jak radzić sobie z wrogością innych.

W okresie szkolnym dzieci, szukając zaspokojenia swoich potrzeb spo-
łecznych, zwracają się coraz częściej w stronę rówieśników. Te z nich, którym 
w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa udało się nabyć określone kom-
petencje, rozwiązać kryzysy i problemy posiadają dobry fundament dalszego 
rozwoju, bo osiągnięcia każdego z poprzednich okresów mogą być wykorzy-
stywane do skutecznego radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Niestety, część 
dzieci wkracza w okres szkolny z takimi brakami w prowizjach społecznych, 
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które generują brak gotowości w tym obszarze. Stają przed wyzwaniami spo-
łecznymi, z którymi sobie nie radzą i choć potrzebują grupy rówieśniczej, aby 
kształtować poczucie kompetencji i samoocenę, jeśli spotkają się z ignorowa-
niem ich potrzeb przez innych członków grupy lub z odrzuceniem, uruchamia-
ją wiele niekorzystnych mechanizmów obronnych. Wycofując się natomiast 
z nowych zadań i stawianych przed nimi wyzwań nie osiągają zamierzonych 
celów, nie zaspokajają pragnień, nie doświadczają poczucia wspólnoty pozwa-
lającego ustalić swoje mocne strony i zdobyć miejsce wśród innych. 

Wsparciem dla tworzenia progresywnego rozwoju społecznego i uczenia 
się przez dziecko, jak być z innymi może stać się dla wychowawców przesłanie 
Marii Braun-Gałkowskiej, która pisała: „Iść w tę samą stronę to dążyć wspól-
nie ku jakiemuś celowi. Kiedy w taką drogę wybiera się Duży i Mały, Duży 
wskazuje kierunek, pomaga, by Mały nie zabłądził, uczy, jakie wziąć buty na 
wyprawę, czasem zachęca, czasem wspiera, a czasem zachwyca się nie tylko 
widokami, ale i świeżym spojrzeniem Małego. Mały, jak to Mały, czasem się 
dąsa i ucieka, czasem przechwala, a czasem mocno trzyma dającą mu poczucie 
bezpieczeństwa rękę Dużego. Droga przebiega czasem łatwo, czasem z przy-
godami, które bywają wesołe i śmieszne, a czasem niebezpiecznie. Kiedy jest 
się małym, dobrze móc iść z Dużym, na którego można zawsze liczyć. Ale i du-
żemu dobrze, bo nie jest sam i czuje się potrzebny. Idą razem, rozmawiają, kłó-
cą się, żartują, pomagają sobie wzajemnie, rośnie przyjaźń. W przyjaźni obaj są 
jednakowo ważni, ale ponieważ Duży ma więcej doświadczenia, na nim spo-
czywa większa odpowiedzialność. Nie powinien więc zabierać ze sobą Małego, 
jeśli nie wie, dokąd idzie” (Braun-Gałkowska, 2008, s. 213).

Podsumowanie

Współczesny dyskurs nad dzieckiem i jego relacjami ze światem doro-
słych wskazuje na fakt, że choć światy dzieci i dorosłych nie muszą się pokry-
wać, to progresywny rozwój dziecka jako Osoby powiązany musi być z pro-
cesami socjalizacji i personalizacji. Z tym pierwszym procesem wiąże się, 
według Hartmuta M. Griese, pojęcie autosocjalizacji składające się z trzech 
faz: (1) dzieci socjalizują się same, przypisując własne znaczenie rzeczom i so-
bie samym, (2) kierują się własną logiką działania, (3) same formułują cele dla 
własnego działania (Griese, 2001).  Proces personalizacji natomiast pozwala 
dziecku poszukiwać własnej indywidualności, krok po kroku tworzyć siebie 
„(…) według własnego projektu (…)” (Kozielecki, 1987, s. 51). By jednak było 
to możliwe trzeba dążyć do przemian w świecie dorosłych, którzy kształtując 
życie dziecka, czynią je bezwolnym elementem gry w świecie mody, stosun-
ków, koniunktur i rynków, a ich swoisty protekcjonizm prowadzi czasem do 
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prób uczynienia z dziecka i dzieciństwa narzędzia polityki i umacniania inte-
resów władzy (Somolińska-Theiss, 1995, s. 10). Może warto więc przestać roz-
liczać świat, wskazując na „innych” jako odpowiedzialnych za życie wśród 
substytutów więzi interpersonalnych, brak bezpieczeństwa psychicznego, 
czy rywalizację, w której eliminuje się tych, którzy nie są w stanie jej spro-
stać, a zacząć rozliczać siebie. Podstawą uczyńmy zrozumienie komunikatów 
dziecka pamiętając, że to nie tylko przyznanie mu prawa do „wypowiadania 
się” w przestrzeni społecznej, ale przede wszystkim przełamywanie „kultury 
milczenia” (Freire, 1993, s. 32).

Zapamiętaj!

1.  Istota społecznego aspektu dzieciństwa polega na: (1) ujmowaniu jed-
nostek kwalifikowanych do wieku dziecięcego w kategorii osób społecz-
nych, (2) ujmowaniu jednostek kwalifikowanych do wieku dziecięcego 
w relacjach społecznych z innymi kategoriami osób społecznych i w toku 
pełnionych przez nie ról społecznych, a więc w kontekstach ich spo-
łecznego uczestnictwa, (3) sytuowaniu dziecięcych osób społecznych 
w określonym miejscu struktury społecznej i przestrzeni ekologicznej.

2.  Zakres i poziom uczestnictwa dziecka w życiu społecznym związa-
ne są zawsze z nabywaniem przez nie w toku treningu społecznego 
kompetencji społecznych określanych jako złożone umiejętności wa-
runkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach 
społecznych.

3.  Sytuacje społeczne, to wszystkie sytuacje, w które zaangażowani są inni 
ludzie jako: partnerzy działania – np. kiedy dziecko bawi się z innymi, 
pracuje w grupie, prowadzi rozmowy, uczestniczy we wspólnych zaję-
ciach; to także te sytuacje, w których jest obserwowane i oceniane przez 
innych, kiedy ktoś wpływa na nie lub ono wpływa na kogoś. 

4.  Ocena społecznych kompetencji dziecka powinna zawsze uwzględniać 
nie tylko sposób, w jaki odbiera ono sytuację, ale także, jak ujmuje siebie 
i czego się po sobie spodziewa. 

5.  Światy dzieci i dorosłych nie muszą się pokrywać, ale progresywny roz-
wój dziecka jako Osoby społecznej zawsze powiązany musi być z proce-
sami socjalizacji i personalizacji.

Pytania do samodzielnej nauki

1.  Na czym polega dziś i jak jest wyjaśniana złożoność problemów światów 
społecznych współczesnego dziecka?
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2.  Na czym polega wielowymiarowe uczenie się przez dziecko społeczne-
go uczestnictwa w świecie?

3.  Jaką rolę odgrywa diagnoza społeczna, by można było podjąć wycho-
wawczą i kompensacyjną pracę w środowisku życia dziecka?

4.  Jakie zadania stoją dziś przed polityką społeczną i instytucjami eduka-
cyjno-wychowawczymi działającymi w środowisku, by każde dziecko 
stawało się rzeczywistym uczestnikiem życia społecznego?
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