
 

 

 



 
 

Wychowanie jest oddziaływaniem 
pokoleń dorosłych na te, które 
jeszcze nie dojrzały do życia 
społecznego. Zmierza ona do 
wykształcenia i rozwinięcia w dziecku 
pewnej liczby stanów fizycznych, 
umysłowych i moralnych, jakich 
oczekuje od niego społeczeństwo 
polityczne jako całość oraz 
środowisko specjalne, do którego jest 
ono przeznaczone.  



 Proces wychowania, to planowa 
świadoma działalność 
ukierunkowana na kształcenie 
osobowości człowieka, według 
założonego w różnym stopniu, 
określonego wzoru, obejmującego 
wartości poznawcze, moralne, 
estetyczne, organizacyjno - 
społeczne. Działalność ta 
realizowana jest przez rodziców, 
instytucje oświatowe, środki 
masowego przekazu oraz samą 
jednostkę. 



 Wychowanie to rozwijanie zalet 
moralnych, intelektualnych, 
artystycznych i fizycznych, które 
dziecko posiada w stanie 
potencjalnym. Wychowanie nie ma 
na celu zmieniania natury ucznia, ale 
wspomaganie jego rozwoju w 
harmonii z otoczeniem. Wymaga 
znajomości potrzeb dziecka, praw, 
jego rozwoju fizycznego i 
psychicznego, zależy również od 
wyobrażenia, jakie się ma o 
człowieku. 



Środowisko rodzinne 

Instytucje oświatowe 

Grupy odniesienia, 
autorytety nieformalne 



Gdy istnieje wspólne rozumienie 
(wiedza), akceptacja i przestrzeganie 
norm i zasad (prawa), wartości, celów i 
metod działania 
 

Gdy istnieje wspólne i niewykluczające 
się oddziaływanie środowisk 
wychowawczych 



STRUKTURA INTERAKCJI       ANTAGONIZM              WROGOŚĆ 

ZABURZENIE RELACJI                             UPRZEDZENIA                 WALKA 

NIERÓWNOŚĆ POZYCJI                          PRZEDZAŁOŻENIA           RYWALIZACJA                           

BŁĘDNA KOMUNIKACJA                          WIEDZA IPOSTAWY          SANKCJE 

                                                                    LĘK                                    DOMINACJA 

KONFLIKT 



 
 Konflikt to proces, w którym jedna ze stron podejmuje 

świadome wysiłki zmierzające do udaremnienia dążeń drugiej 
strony poprzez blokowanie osiągnięcia przez nią celów lub 
działań podejmowanych w jej interesie 

 
 
 Konflikt instytucjonalny oznacza spór dwóch lub więcej 

członków albo grup, wynikający z konieczności dzielenia się 
ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania 
odmiennej pozycji, różnych celów, wartości lub spostrzeżeń. 
 

 Członkowie czy działy organizacji w trakcie sporu dążą do 
tego, by ich sprawa lub punkt widzenia przeważyły nad 
sprawą czy punktem widzenia innych. 
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 Wzrost motywacji. Konflikt może przyczynić się do wzrostu 
motywacji pracowników.  

 Innowacyjność. Konflikt może powodować wzrost 
innowacyjności pracowników i sprzyjać rozwojowi organizacji. 

 Przyrost wiedzy. Konflikt przyczynia się do pogłębienia wiedzy 
zarówno na swój temat, jak i na temat partnera.  

 Wzrost zaufania. Pozytywne rozwiązanie konfliktu może 
przyczynić się do zwiększenia zaufania pomiędzy uczestnikami i 
poczucia zrozumienia.  

 Poczucie sprawiedliwości. Rozwiązanie konfliktu może 
zaspokoić pragnienia członków organizacji.  
 

 Stres, negatywne emocje. Sytuacja konfliktowa stawia jej 
uczestników w pozycji zagrożenia istotnych dla nich 
interesów.  

 Koncentracja na konflikcie. Skutków konfliktów 
doświadczają również inni członkowie społeczności.  

 Dysfunkcja procesów prowadzonych w instytucji. W 
instytucjach edukacyjnych jest to załamanie procesu 
dydaktycznego, wychowawczego  lub powstanie tzw. 
„Ukrytego programu” 



 niejasne zakresy obowiązków członków 

grupy (np. rola rodzica, ucznia i nauczyciela) 

 zły obieg informacji lub zakłócenia procesu 

komunikowania się 

 nieadekwatne style funkcjonowania i/lub 

zarządzania w instytucji 

  wzajemne oczekiwania stron wobec siebie 

 konfliktowa perspektywa poznawcza stron 

 realny konflikt interesów 



 Konflikt relacji 

 Konflikt wiedzy 

 Konflikt interesów 

 Konflikty strukturalne 

 Konflikt wartości  i oczekiwań 
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 Nauczyciel zawsze wie lepiej. On jest 
wyznacznikiem wiedzy, prawdy i prawa 

 Uczeń nie może dorównać wiedzą i pokonać 
nauczyciela w polemice. To nauczyciel ocenia. 

 Wiedza nauczycieli, rodziców i uczniów 

      o szkole jest różna i nieprzystająca do 

       siebie 

 Nauczyciel musi nauczyć, zrealizować program lub 
tylko przetrwać (socjalizacja ucznia, dominacja, 
negocjacje, fraternalizacja, wycofanie, rutyna, 
moralizowanie) 

 Uczeń musi nauczyć się, odsiedzieć swoje, 

      lub przetrwać (uleganie, nieposłuszeństwo, 

      wycofanie się, sabotaż, odmowa) 
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 Niejasne wymagania wobec ucznia i  nauczyciela 

 Konflikt ról (np. uczeń kreatywny i będący cicho, nauczyciel 
twórczy i realizujący program) 

 Nieprecyzyjne programy dydaktyczne 

      (twórczość vs odtwórczość) 

 Nieprecyzyjne programy wychowawcze 

       („kształtowanie osobowości dziecka”) 

 

 Nauczyciel analizując ucznia koncentruje się na 4 wymiarach 
oceny: pracowitości (leniwy), zdyscyplinowania, agresji, 
znerwicowania. Zdaniem nauczyciela są to cechy dyspozycyjne 
(osobowościowe) ucznia. 

 Uczeń od nauczyciela chce: by uczył interesująco, tłumaczył, 
        był sprawiedliwy i przyjazny. Uważają, że psoty to raczej sytuacja  a 

nie charakter ucznia. 
 Rodzice za najważniejsze uważają: kłamliwość 
       nieposłuszeństwo, zawziętość, upór, zuchwałość. 
        
 
  



 Unikanie  – zaprzeczanie, że konflikt istnieje. Konflikt 
przebiega w sposób ukryty. Warto stosować, gdy konflikt 
jest błahy, sytuacyjny lub mało istotny 

 Dominacja (rywalizacja) – konflikt jest traktowany jako 
gra, w której wygrana jest osobistym sukcesem 

 Dostosowanie się (łagodzenie) – stosowane przez osoby 
nastawione na relacje społeczne. Powoduje rezygnacje z 
własnych celów. Dobra strategia, gdy nie ma szans na 
wygraną  

 Współpraca – zawsze można znaleźć rozwiązanie 
satysfakcjonujące dwie strony konfliktu. Skuteczna 
forma, gdy cele są odmienne a źródłem sytuacji jest 
błędna komunikacja 

 Kompromis – częściowe tylko zaspokojenie interesów obu 
stron 



Styl komunikowania się partnerów interakcji wychowawczej  

kluczem do rozumienia sytuacji konfliktu wychowawczego. 

 

Trudność wychowawcza jest kategorią subiektywną.  
 

Prawidłowa komunikowanie się kluczem do unikania sytuacji 

konfliktu wychowawczego. 

Nie jest ważne co 

mówisz. Ważne co 

z tego zrozumieją 

partnerzy. 

 





• intelektualnym - 

.  

 
 







  pytania w celu zdobycia informacji 

  formalności społeczne typu:   

dziękowanie, przepraszanie, 

powitanie 

  wypowiedzi ukryte  

  wypowiedzi nieformalne typu: 

pogawędki, żarty  



  kontakt wzrokowy 

  gesty 

  mimika twarzy - marszczenie brwi, 
grymasy, uśmiech 

  wygląd- postawa, fryzura, ubiór 

  ton głosu i tempo w jakim mówimy 

  sposób w jaki: stoimy, siedzimy, chodzimy 

 




