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W XXI wieku  dzieci dorastają w zupełnie  innych realiach niż my sami, nasi rodzice czy 

dziadkowie. Niezależnie jednak od epoki, w której dorastamy, wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy 

na tym, aby wychować dzieci na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i  twórczych. We 

współczesnym świecie ogromnie zaangażowani zawodowo rodzice stają się coraz bardziej niecierpliwi i dla 

swoich dzieci mają coraz mniej czasu, a tym samym i mniej czasu na okazywanie pociechom swojej  

miłości. W wielu rodzinach znikają normy grzecznościowe, wiele osób ma problem z dostosowaniem się do 

zasad i norm społecznych lub świadomie je pomija w codziennych kontaktach z innymi.  Brakuje 

nauczania do wartości, brakuje konsekwencji w egzekwowaniu norm społecznych i zasad 

postępowania,  i  to stanowi główną przyczynę  bezkarności dzieci, agresywnych zachowań młodzieży 

czy  rosnących problemów funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Nasza codzienność przepełniona jest 

nieustannie płynącymi  z mediów informacjami o agresji, o tragicznych wypadkach drogowych, o 

tragediach rodzinnych, w których bohaterami są agresywni rodzice,  synowie czy córki. Nierzadko  

przedstawiane są  sytuacje, w których dziecko staje się świadkiem przemocy, agresji i prostactwa, a także 

sytuacje, w których  przemoc skierowana jest przeciwko samemu dziecku .Podłożem emocjonalnych 

zaburzeń dzieci i dorosłych jest oglądanie nieodpowiednich programów telewizyjnych, zwłaszcza przez 

najmłodsze dzieci.  Równocześnie dzieci, bez odpowiedniej kontroli rodzicielskiej, nadmiernie korzystają  

z komputerowych gier, uczących je agresji i zabijania, co w konsekwencji rodzi dziecięce lęki, 

demoralizuje, a nawet prowadzi do samotności.   

By zapobiec niepokojącym zjawiskom społecznym, należy wychowywać dzieci w oparciu o zasady 

wychowania do wartości, począwszy od domu rodzinnego,  poprzez przedszkole,  szkołę podstawową i 

kolejne etapy edukacji.  Wspomaganie  rozwoju  dzieci w  tym zakresie już od najwcześniejszych lat  

pozostawia w nich trwały, pozytywny i twórczy ślad. Celem wychowywania dzieci do wartości jest 

pomaganie w odkrywaniu ich własnych „możliwości” oraz pomaganie w rozumieniu, kim człowiek 

powinien „być", aby naprawdę umiał zrealizować siebie. Papież Jan Paweł II podkreślał fakt, iż „wartości 

takie jak: prawda, miłość, solidarność, sprawiedliwość, tolerancja, uczciwość, mądrość, odpowiedzialność, 

wolność, pokojowość nie tylko  pomagają człowiekowi bardziej „być”, są również podstawą, która nie tylko 

decyduje o życiu, ale także określa linie postępowania i strategie, które budują życie w społeczeństwie”. A 

zatem wychowanie dziecka  do wartości pozwoli  kształtować człowieka ze względu na jego najwyższy cel i 

najwznioślejsze dążenia społeczeństwa, w których będzie on żył jako dorosły człowiek. Wychowanie do 

wartości ma na celu  harmonijne rozwijanie  wszystkich umiejętności człowieka, z naciskiem na poczucie 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania,  bez względu na wyznania religijne czy 

światopogląd. Wychowanie do wartości, o której mowa w niniejszej publikacji ma charakter świecki, nie 

opowiada się za żadnym wyznaniem czy religią, a jego ideą przewodnią jest kształtowanie człowieka 

żyjącego w zgodzie z samym sobą i ze swoim otoczeniem, niezależnie od miejsca, w którym mieszka i żyje.  

Inspiracją do mojego programu była przede wszystkim książka Ireny Koźmińskiej i Elżbiety Olszewskiej pt. 

„Z dzieckiem w świat wartości” oraz twórczość Janusza Korczaka. 

Główne cele programu 

Głównym celem prezentowanego programu jest wyposażenie dziecka w wieku przedszkolnym w 

wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu pełne przystosowanie się do otaczającego świata i jego reguł. 

Realizacja programu pozwoli dziecku poprawnie funkcjonować w grupie rówieśniczej, stosować w 

kontaktach z innymi zasady i normy społeczne, a w miarę możliwości również zmieniać świat na lepsze.  

Mocny system wartości, w który chcemy dzieci wyposażyć może stać się narzędziem ich życiowych 

sukcesów, może również ochronić przed wieloma błędnymi wyborami i niewłaściwymi wpływami z 

zewnątrz.  Nauczyciel przedszkola jako nosiciel i jednocześnie reprezentant podstawowych wartości 

stanowiących podstawę wychowania dziecka do wartości, będzie mógł realizować założenia programu w 

sposób przemyślany, systematyczny i konsekwentny.  
 


