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1. Pojęcie i struktura wychowania 
moralnego 

Soborowa „Deklaracja o wychowaniu 
chrześcijańskim” wzywa do niesienia 
pomocy dzieciom i młodzieży celem 
„harmonijnego rozwijania wrodzonych 
właściwości fizycznych, moralnych i in-
telektualnych” (DWCH 1). Te wrodzone 
właściwości moralne dziecka wynikają z 
samej natury osoby ludzkiej i zmierzają 
„do zdobywania stopniowo coraz dosko-
nalszego zmysłu odpowiedzialności w 
należytym kształtowaniu własnego ży-
cia” (DWCH 1).

Stąd jednym z zasadniczych obsza-
rów czy kierunków wychowania jest 
niewątpliwie wychowanie moralne. 
Wychowanie moralne może być nazwa-
ne wspomaganiem rozwoju moralne-
go1. „Wychowanie powinno zmierzać 
do ukształtowania dojrzałej osobowo-
ści wychowanków zdrowych moralnie, 
o realnej jednoczącej filozofii życia”2. 
Jeśli wychowanie moralne jest wspo-

maganiem rozwoju moralnego, a roz-
wój moralny ma dwie zasadnicze sfery: 
rozwój postępowania moralnego i roz-
wój pojęć moralnych3, to i wychowa-
nie moralne musi brać pod uwagę owe 
szczególne sfery. Według L Kohlberga 
rozwój moralny przebiega przez trzy 
zasadnicze fazy: 1) „moralności przed-
konwencjonalnej”, 2) „moralności kon-
wencjonalnej” lub moralności konwen-
cjonalnych zasad i konformizmu, oraz 
3) moralności postkonwencjonalnej lub 
moralności akceptowanych przez siebie 
zasad4. S. Sławiński w strukturze wy-
chowania moralnego wyróżnia nastę-
pujące elementy: „a) kształtowanie wła-
ściwego poczucia powinności moralnej, 
b) kształtowanie niezbędnych dyspozy-
cji psychicznych (woli), c) kształtowa-
nie systemu właściwych stereotypów 
realizacyjnych”5.

S. Kunowski uważa, że „wychowanie 
moralne w naturalnym rozwoju osoby 
ludzkiej polega przede wszystkim na 

1 S. Kunowski. Wychowanie moralne jako istotny element wychowania chrześcijańskiego. [w:] Wy-

chowanie w rodzinie chrześcijańskiej. praca zbior. pod red. F. Adamskiego. Warszawa 1973, s. 68.
2 F. Głód, Mądrość Bożej koncepcji małżeństwa i rodziny. Wrocław 2006, s. 292. 
3 E. Hurlock. Rozwój dziecka. Warszawa 1985, t. II, s. 192-193.
4 Tamże, s. 192.
5 S. Sławiński. Rozważania o wychowaniu. Warszawa 1983, s. 9.
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ukształtowaniu prawidłowego sumie-
nia, następnie na pobudzaniu go do oce-
ny wartości moralnych, celem osobiste-
go wyboru ich i przyjęcia za własne oraz 
wiąże się głębiej z motywacją religijną, 
która wynika z dążenia natury ludzkiej 
do coraz lepszego poznawania i miło-
wania Boga”6. Dopiero na fundamencie 
tego wychowania moralnego naturalne-
go możliwe jest doskonalsze, nadprzy-
rodzone chrześcijańskie wychowanie 
moralne7. Takie integralne wychowanie 
moralne, wiążące wychowanie natu-
ralne z nadprzyrodzonym jest podsta-
wowym obowiązkiem rodziców jako 
głównych i pierwszych wychowawców 
dziecka8. 

Na wychowanie moralne składa się 
kształtowanie się poczucia powinności 
moralnej, woli, i postawy moralnej u 
człowieka9. Poczucie powinności mo-
ralnej bazuje na poczuciu moralnym w 
ogóle. „Poczucie moralne to rodzaj du-
chowego zmysłu, za pomocą którego po-
znajemy powinność zachowania prawa 
moralnego”10. Natomiast „przez poczu-
cie powinności moralnej rozumieć bę-
dziemy uświadomienie sobie obowiązku 
zachowania się w danej sytuacji w okre-
ślony sposób, wynikający z interpretacji 
tej sytuacji w świetle żywionych poglą-
dów moralnych”11.

Kształtowanie się powinności moral-
nej wymaga z kolei nauczenia dziecka 
zasad moralnych, wynikających z okre-
ślonego systemu etycznego. Istniejące w 
rodzinie wartości i normy moralne, pisa-
ne i niepisane, prawa, wzory postępowa-
nia, zwyczaje, obyczaje, system kontroli, 
stosowane nagrody i kary stanowią za-
razem podstawowy system socjalizacyj-
ny w środowisku rodzinnym.

Poglądy moralne stanowią podsta-
wę do sformułowania ocen moralnych, 
dotyczących ludzkiego zachowania, a 
niektóre z tych ocen funkcjonują jako 
poczucie powinności moralnej12. Poglą-
dy moralne są sposobem oceny pewnych 
sytuacji rzeczywistych znanych z do-
świadczenia życiowego w świetle ogól-
nych zasad13.

2. religijne i sPołeczne 
uwarunkowania wychowania 
moralnego

Wychowanie moralne pozostaje w 
ścisłym związku z jednej strony z wy-
chowaniem społecznym14, a z drugiej z 
wychowaniem religijnym15. Najpierw 
wychowanie moralne dziecka jest ściśle 
związane z jego rozwojem i wychowa-
niem religijnym. Wychowanie religijne 
dostarcza bowiem nadprzyrodzonej mo-
tywacji dla zachowania norm moralnych 

6 Kunowski, art. cyt., s. 69.  
7 Tamże, s. 69. 
8 Tamże, s. 69.
9 Sławiński. dz. cyt., s. 20.
10 K. Wiśniewska-Roszkowska. Problemy współczesnego erotyzmu. Warszawa 1986,  s. 99.
11 Sławiński. dz. cyt., s. 7.
12 Tamże, s. 7.
13 Tamże, s. 10.
14 L. Wołoszynowi. Młodszy wiek szkolny. [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa 

dzieci i młodzieży. Warszawa 1976,  p s. 632.
15 Kunowski. art. cyt., s. 69-70.
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(wieczna nagroda i kara, miłość Boga, 
obawa obrażenia Go). Wychowanie re-
ligijne wzmacnia również siły duchowe 
(sakramenty święte, działanie łaski Bo-
żej) dla lepszego zachowania norm mo-
ralnych. Dostarcza ono także odpowied-
nich ideałów i wzorów do postępowania 
moralnego (wzór Chrystusa, Matki Naj-
świętszej, Świętych Pańskich).

Wychowanie moralne pozostaje 
również w ścisłym związku z rozwo-
jem i wychowaniem społecznym. Na 
ten szczególny związek wychowania 
moralnego z wychowaniem społecz-
nym zwraca uwagę m. in. B. Sucho-
dolski oraz E. Hurlock16. Szczególnie 
doświadczenia społeczne z pierwszych 
lat pobytu w szkole łączą się z pozna-
waniem i zachowywaniem pewnych 
norm moralnych, obowiązujących 
w życiu instytucji szkolnej17. Przede 
wszystkim następuje wówczas rozwój 
ocen moralnych. „W klasie I dobry ko-
lega to ten, kto dobrze się uczy (ocena 
z punktu widzenia nauczyciela, ocena 
stosunku do obowiązków szkolnych); 
w kl. II, III dobry kolega ten, kto poma-
ga innym, z kim można wszystko robić 
wspólnie, kto broni towarzysza; w kl. 
IV kryterium oceny kolegi staje się wy-
raźnie moralne: dobry kolega powinien 
być sprawiedliwy, nigdy nie oszukiwać 
innych, umieć dzielić się tym, co ma 
itp.”18. 

3. rola rodziny w wychowaniu 
moralnym 

Szczególną rolę w wychowaniu mo-
ralnym pełni rodzina. Rodzina bowiem 
– jak to podkreśla „Deklaracja o wycho-
waniu chrześcijańskim„ jest pierwszą 
„szkołą cnót społecznych”. Tę osobliwą 
rolę rodziny w kształtowaniu postaw 
moralnych podkreśla M. Żebrowska, 
akcentując szczególnie poczucie bez-
pieczeństwa i oparcia, jakie daje dom 
rodzinny19. Rodzina przede wszystkim 
kształtuje postawy, przekazuje normy 
moralne i obyczajowe. To w niej szcze-
gólnie ma miejsce „kształtowanie posta-
wy szacunku i aprobaty dla obowiązują-
cych w społeczeństwie norm moralnych, 
zwyczajowych i obyczajowych, gotowo-
ści do podejmowania obowiązków…”20. 
Ma to miejsce zwłaszcza w fazie tzw. 
konformizmu moralnego, kiedy to dziec-
ko przyswaja sobie normy moralne obo-
wiązujące w danej społeczności, przede 
wszystkim w rodzinie21. To w rodzinie 
również kształtuje się poczucie odpo-
wiedzialności, które jest zasadniczym 
wyróżnikiem poziomu moralnego czło-
wieka22. Wagę rodziny w rozwoju mo-
ralnym podkreśla także znany psycho-
log, J. Rembowski: „na rodzinie bowiem 
spoczywa odpowiedzialna rola w wy-
chowaniu moralnym dzieci. Takie cechy, 
jak uczciwość i dobroć, życzliwość i to-
warzyskość, patriotyzm i szacunek dla 

16 Hurlock. dz. cyt., s. 190.
17  Wołoszynowi. art. cyt., s. 632.
18 Tamże, s. 632.
19 Tamże, s.  628.
20 H. Izdebska. Przygotowanie do życia w rodzinie. Warszawa 1972,  s. 143.
21  M. Przetacznikowi. Wiek przedszkolny. [w:] M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa 

dzieci i młodzieży. Warszawa 1976, s,. 511-512.
22 Izdebska.  dz. cyt. s. 175; E. Leszczuk. Wychowanie prospołeczne. [w:] F. Adamski (red.). 

Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Kraków 1982, s. 392-393.
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innych narodowości itp. wpaja się we 
wczesnym dzieciństwie”23. W rodzinie 
wrasta więc dziecko w świat kultury 
danego społeczeństwa, przejmuje war-
tości, odpowiednie normy postępowania 
i wzory zachowania się24. Przekazując 
odpowiednie zwyczaje i obyczaje rodzi-
na jednocześnie kontroluje zachowania 
swych członków25. Stosując nagrody i 
kary rodzice uczą dzieci przestrzegania 
norm moralnych26. Nim dzieci dojdą do 
okresu adolescencji, ich normy moralne 
są już dobrze rozwinięte, chociaż jeszcze 
mogą podlegać zmianom pod wpływem 
nacisków społecznych27.

Rodzina, a zwłaszcza rodzice, dostar-
czają dzieciom odpowiednich bodźców 
i okazji do refleksji moralnej i do war-
tościowania, do poznawania i przyswa-
jania sobie pojęć i zasad moralnych28. 
„Można zaryzykować twierdzenie, że 
moralność własnych rodziców przez ca-
łe życie stanowi jeden z istotnych punk-
tów odniesienia w refleksji moralnej 
człowieka”29.

Aby tak rzeczywiście było, „rodzice 
powinni mieć określony i skrystalizo-
wany system wartości, którym powinni 
kierować się w życiu. Ważne jest także 
to, by kodeksy etyczne, kulturowe, mo-

ralne i religijne rodziców były w miarę 
zgodne ze sobą”30. Pojęcia moralne, ja-
kie rodzice przekazują swoim dzieciom 
muszą być adekwatne do ich czynów, 
do zaistniałej sytuacji. „Jeżeli określenia 
„niedobry” używamy nawet wtedy, gdy 
dziecko nie zrobiło nic złego moralnie, 
nie można od niego wymagać, by mia-
ło właściwe pojęcie o tym, co naprawdę 
jest niedobre”31.

Rodzina przyczynia się także do 
kształtowania się postaw moralnych u 
dziecka32. W kształtowaniu tych postaw 
ważne są nie tyle deklaracje słowne ro-
dziców, ale przed wszystkim ich osobi-
sty przykład33. Ponadto kształtowaniu 
się postaw moralnych w rodzinie sprzyja 
skoncentrowanie się wszystkich uczest-
ników życia rodzinnego, zarówno ro-
dziców, dzieci, jak i pozostałych uczest-
ników wokół dobra wspólnego rodziny. 
Przykładowo dobro, jakim jest zdrowie 
ojca jest nie tylko indywidualnym do-
brem ojca, ale także dobrem wspólnym 
całej rodziny34.

 Również w rodzinie dziecko po raz 
pierwszy wchodzi w kontakty między-
ludzkie, ucząc się współżycia z drugimi, 
a także dokonuje pierwszych wyborów 
moralnych. Rodzina uwrażliwia dziec-

23 Rembowski. Rodzina w świetle psychologii. Warszawa 1978, s. 24. 
24 M. Ziemska. Rodzina a osobowość. Warszawa 1975,  s. 5, 14.
25 Tamże, s. 36.
26 Tamże, s. 82. 
27 Hurlock.dz. cyt.,  s. 194.
28 E. Sujak. Sprawy ludzkie, Kraków 1972,  s. 155.
29 S. Sławiński, dz. cyt.,  s. 32.
30 Głód, dz. cyt.,  s. 301.
31 G. Courtois, .Rady dla rodziców. Kraków 1964,  s. 39.
32 Sławiński. dz. cyt., s. 29-30.
33 J. Zychowicz. Wychowanie do pracy. [w:] F. Adamski (red.). Wychowanie w rodzinie 

chrześcijańskiej. Kraków 1982, s. 389.
34 Leszczuk. art. cyt., s. 392. 
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ko na różnego rodzaju wartości. Ale to 
uwrażliwienie na wartości jest możliwe 
tylko na bazie miłości okazywanej dziec-
ku. Jeśli by dziecko nie doświadczyło tej 
miłości, pozostanie ono ślepe i głuche na 
świat wartości. Dziecko nie przystoso-
wane do środowiska rodzinnego będzie 
też popadać w konflikty z normami mo-
ralnymi, obowiązującymi w społeczeń-
stwie ludzi dorosłych35

Szczególną rolę w kształtowaniu się 
zachowań moralnych i postępowania 
moralnego odgrywa identyfikacja dziec-
ka z „osobami znaczącymi”, a zwłaszcza 
z rodzicami36. Identyfikacja może być 
nazwana podstawową metodą uczenia 
się postępowania moralnego. Oprócz 
niej istnieje jeszcze uczenie się metodą 
prób i błędów oraz uczenie się w sytu-
acjach konkretnych37.W wychowaniu 
moralnym, podobnie jak i wychowaniu 
w ogóle ogromna rolę spełnia osobo-
wość wychowawcy, w tym wypadku 
osobowość ojca i matki. Jeśli z tą pozy-
tywną osobowością połączy się życzli-
wa i serdeczna postawa wychowawcy 
względem dziecka –wychowanka, to 
zaistnieją bardzo korzystne warunki do 
pojawienia się procesów identyfikacji i 
internalizacji38.

Ogromną rolę w wychowaniu mo-
ralnym w rodzinie pełni klimat domu 
rodzinnego. „Podawane wówczas zaka-

zy i nakazy, normy postępowania, tak 
istotne dla przyszłego życia, jak pojęcie 
dobra osobistego i wspólnego, obowiąz-
ku i odpowiedzialności, sensu życia i 
otwartości na wartość drugiego czło-
wieka, życzliwość i zapadają głęboko 
w psychikę dziecka. Następuje proces 
internalizacji, a więc włączenia przez 
dziecko w swoją strukturę osobowości 
wartości, norm i zasad uznawanych w 
rodzinie. Z reguły wartości, normy i za-
sady te pozostaną jako względnie trwa-
łe cechy charakteru dziecka, ujawniając 
się w jego postępowaniu aktualnie i w 
przyszłości”39. Rodzina pełna i prawidło-
wa, o pozytywnych relacjach pomiędzy 
domownikami przyczynia się do wytwo-
rzenia się u dziecka postawy altruizmu 
życzliwości, chęci pomagania innym, 
sympatii względem drugich, co stano-
wi istotny wyznacznik moralności czło-
wieka40. Można by więc stwierdzić, że 
rodzina wprowadza dziecko i człowieka 
młodego na drogę wiodącą ku aksjolo-
gicznym wartościom, normom i wzorom 
zachowań41.

W wychowaniu rodzinnym w ogóle, a 
w wychowaniu moralnym w szczegól-
ności, ogromną rolę odgrywa autorytet 
wychowawcy. E. Sujak definiuje auto-
rytet za Encyklopedią Powszechną jako 
„powagę moralną i umysłową, która bu-
dzi uznanie i posłuch u innych”. Za istot-

35 P. Poręba. Psychologiczne uwarunkowania  życia rodzinnego. Warszawa 1981,  s. 30.
36 Hurlock. dz. cyt., s. 193, M.  Wolicki Identyfikacja dziecka z „osobami znaczącymi” w procesie 

rozwoju i wychowania dziecka. [w:] Ius et Fides. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych 

urodzin profesora Jana Świtki. red. Tadeusz Guz, Małgorzata Kuc. Lublin 2006, s. 1025-1035..
37  Hurlock. dz. cyt., s. 193.
38 Z. Zaborowski. Stosunki międzyludzkie a wychowanie. Warszawa 1974, s. 182.
39 Leszczuk. art. cyt., s. 394.
40 Tamże, s. 394.
41 L. Dyczewski. Konflikt kulturowy czy kulturowa kontynuacja pokoleń w rodzinie miejskiej, 

w: Z badań nad rodziną. praca zbior. pod. red. T. Kukołowicz. Lublin 1984,  s. 154.
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ne wyznaczniki tego autorytetu uważa 
wiedzę i powagę moralną42.

Udane wychowanie moralne w istot-
nym stopniu zależy od ideałów, jakie 
postawi się przed dzieckiem czy mło-
dym człowiekiem. Podstawową rolę w 
tym względzie odgrywa również rodzi-
na. Jeśli rodzice sami mają jakieś ide-
ały, będą akcentować ich konieczność 
także w życiu swoich dzieci. Natomiast 
brak ideałów u samych rodziców będzie 
prowadzić do bezideowości ich dzieci-
43. Rodzinie przypada więc duża rola w 
kształtowaniu odpowiednich ideałów 
moralnych ich dzieci. Wymaga to dobre-
go przygotowania się rodziców do ich 
ról, a ze strony społeczeństwa wspiera-
nie ich w pełnieniu tychże ról. 

4. szczególna rola ojca w 
wychowaniu moralnym

Szczególną rolę w wychowaniu moral-
nym w rodzinie pełni ojciec ze względu 
na jego autorytet związany z pracą za-
wodową, byciem głową rodziny oraz 
pewnym oddaleniem od dziecka44. Uza-
sadnieniem tej wyjątkowej roli ojca w 
wychowaniu moralnym jest to, że to on 
właśnie „dostarcza dziecku tych bodź-
ców i wzorów w jego rozwoju społecz-
nym i moralnym, których matka nie 
może zupełnie lub w tak szerokim zakre-
sie jemu oferować”45. Miłość ojcowska, 
stawiająca dziecku wymagania jest dla 
niego inspiracją i wezwaniem dla pracy 

nad sobą i tym samym wytycza kierunek 
jego rozwoju moralnego46.

Jak pisze S. Podlach, „u ojca dzieci 
szukają potwierdzenia wiarygodności 
wierzeń religijnych i rzeczywistej obo-
wiązywalności zasad postępowania mo-
ralnego. Ujmując rzecz głębiej, można 
powiedzieć, że ojciec staje się dla dziec-
ka wskazującym na inną rzeczywistość 
pośrednikiem sensu i przepełnionego 
wartościami bytu. Dlatego ojciec musi 
szczególnie czuwać nad zagwaranto-
waniem wiarygodności swoim słowom 
przekazującym Objawienie Boże, a to 
przez przestrzeganie w życiu zasad wia-
ry i moralności religijnej”47.

Szczególna rola ojca w wychowaniu 
moralnym dziecka polega na tym, że jest 
on „czynnikiem dyscyplinowania w ży-
ciu rodziny”, jak to określił Ojciec św., Jan 
Paweł II. „Zasadniczym bodajże wątkiem 
przesądzającym o formie ojcowskich 
żądań etycznych jest leżące w naturze 
mężczyzny dążenie do porządkowania 
rzeczywistości. Dotyczy to zarówno sze-
roko rozumianego miejsca pracy, jak i 
stosunków międzyosobowych”48. Udział 
ojca w wychowaniu moralnym polega 
szczególnie na wprowadzaniu w życiu 
rodziny ładu i dyscypliny, wymagań i 
konsekwencji, porządku i zachowania 
reguł, co ogromnie pomaga przy wdra-
żaniu dziecka w przestrzeganie zasad 
moralnych49. Osobliwie „uwrażliwia 
on dziecko na wartości porządku spo-

42  Sujak. dz. cyt. , s. 159.
43 Tamże, s 171. 
44 Izdebska. dz. cyt., s. 122; M.  Chłopowiec. U początku drogi. Wrocław 1998,  s. 209.
45  J. Witczak. Ojcostwo bez tajemnic. Warszawa 1987, s. 16.
46 Tamże, s . 15.
47 Podlach. art. cyt., s. 202. 
48 Chłopowiec. dz. cyt., s. 209.
49 Podlach. art. cyt.,  s. 201.
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łecznego: odwagę, przebojowość, wolę 
przemian, stałość, posłuszeństwo itp.”50. 
Przez swoje wymagania i ograniczenia 
stawiane dziecku przyczynia się ojciec 
do kształtowania postawy i charakteru 
dziecka51.

Szczególnie „ojciec charakteryzujący 
się czułym i opiekuńczym nastawie-
niem do dziecka, wpływa na ukształ-
towanie się w nim dużej odporności na 
pokusy, postawy hojności i altruizmu, 
ostatecznego rozwoju uczuć wyższych i 
interioryzacji norm”52. Z kolei ojciec sto-
sujący przymus i kary fizyczne powodu-
je u dzieci, zarówno u chłopców jak i u 
dziewczynek, jedynie powierzchowne 
przyswojenie sobie norm moralnych, co 
powoduje powstawanie zaburzonego 
poczucia winy53. Pozytywnie uczuciowo 
nastawiony do dziecka ojciec, przyczy-
nia się do wyrobienia w nim wrażliwo-
ści sumienia. Istnieje pilna konieczność 
uświadomienia ojcom ich ogromnej ro-
li w procesie wychowania moralnego 
dzieci54.

Na wychowanie moralne dziecka duży 
wpływ ma identyfikacja dziecka z ro-
dzicami, szczególnie z ojcem, jak na to 
wskazują liczne badania55. Proces iden-
tyfikacji jest sposobem formowania się 
charakteru dziecka w jego kontakcie z 
rodzicami szczególnie z ojcem56. Ma-

karenko w swojej książce poświęconej 
wychowaniu w rodzinie zwraca uwagę 
na równą odpowiedzialność ojca i mat-
ki, gdy chodzi o wychowanie moralne57. 
Bardzo istotną sprawą jest tu szczegól-
nie stosunek ojca do tradycji rodzinnych, 
zwłaszcza gdy chodzi o przekazywanie 
wartości moralnych58. O ile w wieku 
około trzech lat sumienie dziecka jest 
sumieniem głównie matki, to w później-
szym okresie rozwoju staje się ono su-
mieniem przede wszystkim ojca59.

Ponieważ ojcostwo obecnie przeżywa 
bardzo poważny kryzys, brak jest nie-
jednokrotnie konkretnego i pozytywne-
go modelu męskości w przeciwieństwie 
do modelu matki. Ojciec mający formo-
wać sumienie dziecka, jeśli nie ma jasno 
określonych pozytywnych wartości, nie 
może być wzorem do naśladowania.

 
5. Przekaz wartości w rodzinie

Szczególna rola rodziny w wychowa-
niu moralnym polega na tym, że w niej 
dokonuje się przekaz wartości. Przez 
wartość rozumie się jakiś przedmiot, 
który jednostka uważa za cenny dla sie-
bie i do którego dąży. 

Wartości moralne związane są z miło-
ścią, z pełnieniem dobra dla innych60. W 
życiu rodzinnym, obserwując szczegól-
nie odnoszenie się do siebie rodziców, 

50 Chłopowiec.  dz. cyt., s.211. 
51 Witczak. dz. cyt., s. 114.
52 Podlach. art. cyt., s. 199.
53 Tamże, s. 199-200.
54 Witczak. dz. cyt., s. 114.
55 K. Pospiszyl. Ojciec a rozwój dziecka. Warszawa 1980 s. 99-110; Rembowski. dz. cyt.,, s. 149.
56 Witczak. dz. cyt., s. 116.
57 Rembowski. dz. cyt., s. 174-175.
58 Tamże, s. 174,
59  Kunowski. art. cyt., s. 14-15.
60 Sławiński. dz. cyt., s. 27.
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dziecko uczy się takich wartości, jak: 
wzajemna miłość, szacunek, pomoc bez-
interesowna, umiejętność przebaczania, 
wierność w sensie duchowym i fizycz-
nym, współpraca, umiejętność prowa-
dzenia dialogu z drugą osobą, tolerancja 
wobec jej odmienności61.

W rodzinie dokonuje się więc przekaz 
podstawowych wartości moralnych, ta-
kich jak poczucie sprawiedliwości, uczci-
wości, obowiązkowości, życzliwości dla 
innych, prawdomówności itd. To w domu 
rodzinnym powinni młodzi doświadczyć 
świata wartości w całej jego skali i głębi. 
W „Deklaracji o wychowaniu chrześci-
jańskim” czytamy, że „dzieci i młodzież 
mają prawo, aby pobudzano ich do oceny 
wartości moralnych wedle prawidłowe-
go sumienia i do przyjmowania owych 
wartości przez osobisty wybór, a rów-
nież do doskonalszego poznawania i mi-
łowania Boga” (DWCH, 1). 

Rodzice chcąc przekazać dziecku pod-
stawowe wartości jak prawda, dobro, 
piękno, muszą w stosunku do dziecka 
kierować się tymi wartościami. Rodzice 
wprowadzają dziecko w przestrzeganie 
norm moralnych i zasad życia społeczne-
go, a tym samym wpływają istotnie na 
wychowanie moralne dzieci62. 

Przekaz wartości jest jednym z naj-
istotniejszych czynników w procesie 
wychowania, szczególnie wychowania 
moralnego. Chodzi nie tylko o przekaz 

poszczególnych, nie powiązanych ze 
sobą wartości, ale także o ich ustopnio-
wanie, czyli tzw. hierarchię wartości63. 
Pierwsza taka skala wartości tworzy się 
u dziecka nieświadomie przez kontakt z 
osobami dorosłymi, przez wysłuchiwa-
ne słowa dezaprobaty względnie, przez 
wyrazy niechęci czy uznania, pochwały 
czy nagany64. Według tej skali będzie 
się dokonywał proces wartościowania 
u dziecka przez wiele lat, aż do wieku 
dojrzewania, kiedy to nastąpią pewne 
modyfikacje w niej65. Początkowe ka-
tegorie wartościowania moralnego, to 
kategorie: „przyjemne – przykre”, oraz 
„ładne- brzydkie”, jako określenie tego, 
co dobre i złe”66. Druga faza rozwoju 
moralnego polega na uczeniu się pojęć 
moralnych lub zasad tego, co dobre, a co 
złe, w abstrakcyjnej i zwerbalizowanej 
formie”67. Początkowo bowiem pojęcia 
moralne dziecka są specyficzne i odno-
szą się do specyficznych sytuacji i dopie-
ro stopniowo. W miarę swego rozwoju 
psychicznego przyswaja sobie także po-
jęcia ogólne68. Dzięki utrwaleniu się hie-
rarchii wartości, możliwe jest rozwiązy-
wanie konfliktów moralnych, jeśli takie 
pojawią się w życiu człowieka69).

Człowiek jest bowiem istotą zdolną do 
wartościowania moralnego, do uznania 
nie tylko wartości związanych bezpo-
średnio z jego osobą, ale także wartości 
poza sobą i ponad sobą, którym człowiek 

61 Dyczewski. dz. cyt., s. 263.
62Tamże, s. 100.
63 Sujak. dz. cyt., s. 155.
64 Tamże, s. 155-156.
65 Tamże, s . 157.
66 Kunowski. art. cyt., s. 11.
67 Hurlock. dz. cyt., s. 194.
68 Tamże, s. 194.
69 Kunowski. art. cyt., s. 73.
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powinien się oddać i im służyć70. Wszel-
kie braki w wartościowaniu wiążą się.- 
jak wykazują badania - z brakiem ojca. 
Akceptacja dziecka przez rodziców bądź 
też jego odrzucenie wpływa także na 
ocenę przez dziecko samego siebie.

 Socjologowie rodziny podkreślają, że 
rodzina wpływa na przekaz podstawo-
wych wartości i zasad życia społeczne-
go, będąc często ich jedynym przeka-
zicielem, natomiast nie spełnia już tej 
roli w przypadku norm bardziej szcze-
gółowych, jak na przykład odnoszących 
się do współżycia seksualnego czy nie-
rozerwalności małżeństwa. Ponadto, 
za psychologami rozwojowymi należy 
zwracać uwagę na fakt, że wartości mo-
ralne dzieci nie są nigdy statyczne, lecz 
mają tendencje do ulegania zmianom, 
w miarę poszerzania się ich kontaktów 
społecznych, zwłaszcza z osobami o od-
miennych systemach wartości71. 

6. wychowanie sumienia dziecka w 
rodzinie 

Najistotniejszym elementem wycho-
wania moralnego jest kształtowanie 
sumienia dziecka. W procesie wychowa-
nia sumienia decydującą rolę odgrywają 
rodzice, szczególnie na etapie hetero-
nomii sumienia72. Wychowanie moral-
ne uwzględnia cztery zasadnicze fazy 

rozwoju moralnego, tzn. fazę anomii, 
heteronomii, autonomii i teonomii73. 
Około 10-12 roku życia dziecka dochodzi 
u niego do pełniejszego ukształtowania 
się osądu moralnego, do zdumiewającej 
niekiedy wrażliwości sumienia74. Proces 
wychowania i doskonalenia sumienia 
wymaga przejścia z okresu heterono-
mii do autonomii, a to równa się prze-
kształceniu się procesu wychowania w 
samowychowanie75. Już od początku 
drugiego roku życia dziecko jest zdol-
ne do zrozumienia, na podstawie reak-
cji otoczenia, co jest mu wolno, a czego 
nie wolno. Potrafi też dostosować się do 
wymagań otoczenia, a w przypadku nie-
posłuszeństwa przeżywa jakiś zaczątek 
poczucia winy76. Dlatego dużą rolę w 
wychowaniu sumienia dziecka odgrywa 
dyscyplina domowa. Chodzi tu zarówno 
o dyscyplinę w sensie negatywnym jak 
i pozytywnym77. „Dyscyplina jest więc 
metodą stosowaną przez społeczeństwo, 
aby uczyć dziecka postępowania moral-
nego, aprobowanego przez grupę”78.

Wychowanie sumienia wymaga też 
odpowiedniego stosunku dziecka do Bo-
ga, budzenia w nim ufności w dobroć i 
miłość Boga. Wychowanie sumienia wy-
maga również ze strony rodziców odpo-
wiedniego stosowania nagród i kar79. 
Ale przede wszystkim wychowanie su-

70 Sujak.  dz. cyt., s. 46.
71 Hurlock.  dz. cyt., s.  194,
72 Kunowski. art. cyt.,  s. 15-16.
73 Tamże, s. 70-71.
74 Tamże, s. 24.
75 Tamże, s. 16.
76 H. Wistuba. Wychowanie religijne małego dziecka  w rodzinie. [w:] F. Adamski (red.). Wycho-

wanie w rodzinie chrześcijańskiej. Kraków 1982, s. 215.
77 Hurlock. dz. cyt., s. 196-197. 
78 Tamże, s. 195. 
79 Wistuba. art. cyt.,  s. 216.
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mienia winno się odbywać w klimacie 
duchowej radości z ukazywania war-
tości takich jak dobro, prawda, piękno, 
szlachetność, świętość80.

Nieodpowiednie wychowanie i błędy 
popełnione przez rodziców czy innych 
wychowawców mogą prowadzić do wy-
chowania błędnego sumienia81. 

Jak widać z powyższych rozważań, 
wychowanie moralne jest zjawiskiem 
skomplikowanym, wymagającym zaist-
nienia wielu warunków i obejmującym 
różne sfery ludzkiej psychiki. Najistot-
niejszą częścią tego wychowania jest 

niewątpliwie kształtowanie prawidło-
wego sumienia. W procesie wychowa-
nia moralnego decydującą rolę odgrywa 
rodzina, szczególnie rodzice, a osobliwie 
ojciec, będący czynnikiem „dyscyplino-
wania w rodzinie”. Dzięki wychowaniu 
w rodzinie dokonuje się i formowanie 
sumienia i przekaz wartości, oraz norm, 
ocen i poglądów moralnych. Aby rodzi-
na mogła spełnić to zadanie wychowa-
nia moralnego, musi być rodziną pełną, 
sprawnie funkcjonującą, o prawidło-
wych więziach uczuciowych pomiędzy 
jej członkami.

80 Kunowski. art. cyt.,  s. 90.
81 Tamże, s. 71. 
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