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Przez grupę szkolną należy rozumieć 
zatem klasę jako małą grupę sformalizo-
waną i niesamoistną2. W obrębie szkoły i 
klasy mogą istnieć różne formy subgrup 
o charakterze rówieśniczym, opartych 
na wspólnych zainteresowaniach, nieko-
niecznie związanych z realizacją szkolne-
go programu edukacji. Grupa szkolna jest 
integralnie wpisana w makrostrukturę 
szkoły i bez niej jest niesamoistna. A za-
tem grupy szkolnej, jej struktury, dynami-
ki i wewnętrznej komunikacji nie da się 
rozpatrywać bez szkoły jako instytucji o 
charakterze edukacyjno-wychowawczym.

1. Rola klasy szkolnej w Realizacji 
zadań wychowawczych

Znaczenie wychowawcze grup szkol-
nych, jakimi są klasy, wpisane jest w 
skomplikowany proces edukacji i wycho-
wania. Klasa szkolna jest żywym organi-
zmem społecznym o swoistej dynamice 
wewnętrznej i skomplikowanych inte-
rakcjach międzyosobowych3. Współcze-
sna szkoła polska i jej mniejsze struktury 
– klasy, wciąż daleka jest od środowiska 
ludzi życzliwych, przyjaznych i wzajem-
nie się wspierających. Atomizacja życia 
społecznego odciska również swoje pięt-

Znaczenie wychowawcze  
grup szkolnych

S. dr hab. Halina Wrońska CMW – KUL LU b L in

Urodzona w 1946 roku; od 1986 r. pracownik naukowy przy Katedrze Katechetyki w Instytu-
cie Teologii Pastoralnej KUL-u; kierownik Katedry Katechetyki Formalnej; prowadzi wykłady  
z katechetyki w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu oraz dla studentów teologii na Ukrainie 
(we Lwowie, Tarnopolu, Kołomyi i Łucku); promotorka wielu prac magisterskich o charakterze 
teoretycznym i empirycznym; współorganizatorka licznych sympozjów i konferencji naukowych; 
autorka książek i wielu artykułów naukowych z katechetyki oraz współautorka podręczników 
katechetycznych dla młodzieży szkół licealnych i zawodowych. W pracy naukowej koncentruje 
się na  środowisku katechetycznym, znaczeniu katechetycznym małych grup szkolnych i para-
fialnych, katechetycznym dialogu międzyosobowym.

We wszystkich okresach historii małe grupy istniały w obrębie większych struktur spo-
łecznych. Z kolei większe struktury społeczne istniały i funkcjonowały za pośrednictwem 
małych grup. Grupy szkolne są nierozerwalnie związane z makrostrukturą szkoły. Mó-
wiąc o grupach szkolnych, mamy na myśli przede wszystkim klasy jako małe grupy celo-
we, sformalizowane, zorganizowane, w których stosunki między członkami są określone 
przepisami służbowymi1. Uczniowie klasy nie mają wpływu na przynależność formalną, 
która na początku edukacji dyktowana jest wiekiem, a później szkolnymi przepisami i pro-
gramami nauczania, przewidzianymi dla poszczególnych etapów edukacji. 



ARTICLES

74

no na procesie edukacyjno-wychowaw-
czym w szkole. Wzrastająca fala prze-
mocy w życiu społecznym, narkomanii, 
alkoholizmu i nikotynizmu nie omija 
grup klasowych i środowiska szkolnego. 
Samotność współczesnego człowieka w 
tłumie dotyka także dzieci i młodzież 
szkolną. 

Żadna klasa szkolna nie jest monoli-
tem. Łatwo dostrzec, że klasy równo-
ległe znacznie różnią się między sobą, 
także wewnętrznym ukształtowaniem 
relacji interpersonalnych. Istnienie klasy 
jako grupy społecznej uczniów i nauczy-
cieli charakteryzuje się wielością relacji 
interpersonalnych. Większość interakcji 
personalnych w klasie przebiega pomię-
dzy uczniami oraz pomiędzy uczniami 
a nauczycielem. Wnikliwa obserwacja 
owych interakcji może stać się podstawą 
określenia kategorii postaw uczniów i 
ich stosunku do treści życia klasy4. 

Podstawą interakcji w klasie jest ko-
munikacja słowna. Czasem mogą ją za-
stąpić komunikaty niewerbalne: przytu-
lenie, uścisk dłoni, mimika twarzy, ton 
głosu, gestykulacja5. Efektem kontaktów 
międzyosobowych jest struktura klasy 
jako grupy społecznej, obejmująca takie 
czynniki, jak dobór partnera w ławce, 
wzajemne odnoszenie się uczniów do sie-
bie. Ktoś jest lubiany lub nielubiany, ktoś 
wyrasta na nieformalnego przywódcę, 
inny staje się autorytetem „naukowym”, 
dobrym specjalistą w określonej grupie 
przedmiotów szkolnych. 

W klasie jako grupie społecznej po-

wstają struktury formalne, tworzone 
przez nauczyciela-wychowawcę (samo-
rząd klasowy: gospodarz, sekretarz, 
skarbnik; rotacja dyżurów klasowych 
itd.). Oprócz tych struktur ciągle powsta-
ją i rozpadają się struktury nieformalne: 
wzajemnej sympatii i antypatii uczniów, 
pierwszej miłości, zainteresowań po-
zaszkolnych sportem, teatrem, filmem, 
muzyką czy piosenką. Oba typy struktur 
nie tylko nie wykluczają się wzajemnie, 
ale przenikają się, tworząc wciąż nowe 
konfiguracje. Zróżnicowanie struktur 
ma istotny wpływ na życie klasy i jego 
dynamikę6.

Struktury klasowe powstają doraźnie, 
trwają, rozpadają się lub zmieniają. Nie-
lubiący się dotychczas uczniowie raptem 
odkrywają wzajemną atrakcyjność dla 
siebie, a wspólna wycieczka ujawnia nie-
znane dotąd czyjeś talenty organizacyj-
ne. Trwałość struktur klasowych decydu-
je o spójności zespołu klasowego, o jego 
zwartości i integracji. M. Łobocki wyróż-
nia kilka elementów składających się na 
spójność klasy: poczucie dużego znacze-
nia grupy i jej roli, atrakcyjność grupy dla 
innych osób, zdecydowana orientacja na 
realizację wspólnych celów, wspólnota 
interesów indywidualnych i grupowych, 
akceptacja przez grupę przyjętych norm, 
intensywność związków przyjacielskich 
pomiędzy uczniami7.

Spontaniczna integracja klasy, jej spój-
ność nie jest odbierana jako przymus, ale 
jako satysfakcja płynąca z poczucia wol-
ności wyboru8. Spójność klasy wzmacnia 

4  A. Janowski. Psychologia społeczna a zagadnienia wychowania. Wrocław 1980 s. 36-39.
5  Tamże s. 42-43.
6  Por. R. Pomianowski.  Interakcje międzyosobowe a wychowanie i rozwój człowieka.  [w:] Wybrane 

zagadnienia z psychologii pastoralnej. Red. Z. Chlewiński. Lublin 1989 s. 42-68.
7  Por. M. Łobocki. Wychowanie w klasie szkolnej. Warszawa 1974 s. 125.
8  J. Szmatka. Małe struktury społeczne. Warszawa 1989 s. 266.
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się, jeśli zaspokajane są w niej podstawo-
we potrzeby uczniów: potrzeba przyna-
leżności do grupy, do uczestnictwa w jej 
życiu duchowym i kulturalnym, potrze-
ba uznania i akceptacji, jeśli posługują 
się oni wspólnym językiem, w podobny 
sposób myślą, łączą ich wspólne zainte-
resowania. Przykre przeżycia, rozczaro-
wania, różnica przekonań i postaw, do-
minacja w grupie jednych nad drugimi, 
niezgodność celów, brak kontaktów to-
warzyskich i tłumienie indywidualnych 
inicjatyw – wszystko to może odbić się 
niekorzystnie na spójności grupy i osła-
bić w niej tendencje integracyjne9.

Czynnikiem dezintegrującym klasę 
jest współzawodnictwo i rywalizacja 
między uczniami. Zjawisko to jest wciąż 
obecne i wynika z systemu edukacji 
szkolnej, opartego na ocenach poziomu 
wiedzy i zaangażowania poszczególnych 
uczniów. Ocenę z zachowania uzasadnia 
się na przykład w znacznej mierze stop-
niem socjalizacji, ogólną średnią ocen, 
nienaganną frekwencją; w niewielkim 
stopniu brana jest pod uwagę osobista 
kultura ucznia, uprzejmość, grzeczność, 
życzliwość, altruizm. Zachowanie, czyli 
inaczej postawę etyczno-moralną i kul-
turalną ucznia, sprowadzono do kilku 
wymogów formalnych. Ocenia się je 
podobnie jak postępy z poszczególnych 
przedmiotów nauczania10. Współzawod-
nictwo obejmuje różne płaszczyzny: do-
bre miejsce w szkolnym rankingu klas, 

pozycję najlepszego ucznia w klasie, 
tytuł olimpijczyka przedmiotowego, 
laur recytatora, sportowca szkolnego, 
międzyszkolnego, okręgowego czy kra-
jowego. Także przejście do następnej 
klasy oparte jest przede wszystkim na 
uzyskaniu pozytywnych efektów eduka-
cyjnych11.

Do ważnych czynników integrują-
cych klasę należy codzienne wspólne 
przebywanie ze sobą; dyskoteki, ogni-
ska, wycieczki, rajdy, zawody sportowe; 
konflikty umiejscowione poza klasą, z 
nauczycielem, z inną rywalizującą gru-
pą. Czynnikiem łączącym bywa również 
bunt klasy przeciwko niesprawiedliwym 
ocenom nauczyciela, faworyzowaniu 
niektórych uczniów. Spoistość klasy de-
terminuje panujący w niej klimat, to, co 
nazywamy morale każdej grupy formal-
nej czy nieformalnej, na którego poziom 
mają wpływ takie czynniki, jak: cechy 
osobowościowe uczniów, ich zdolności, 
wierność wyznawanym zasadom i war-
tościom, doświadczenia życiowe12, a 
także normy, wartości, tradycja, poziom 
edukacyjny szkoły. Są szkoły renomowa-
ne, z bogatą tradycją, są też takie, które 
skupiają się prawie wyłącznie na realiza-
cji programu nauczania, w nikłym tylko 
stopniu angażując się w wychowywanie 
uczniów i przekazywanie im trwałych 
systemów wartości.

Na morale klasy wywierają wpływ 
pewne nieformalne normy i zasady, prze-

9  Zob. S. Siek. Formowanie osobowości. Warszawa 1986 s. 72-75.
10  Zob.  J.  Jeziorska.  Ocenianie w szkole.  [w:]  Ocena w katechezie.  Red.  S.  Kulpaczyński.  Lublin 

2001 s. 18-79.
11  Tamże s. 32.
12  Por. K. Denek. Wartości i cele edukacji szkolnej. Poznań –Toruń 1994 s. 89; A. Grzegorczyk. 

Etyka w doświadczeniu wewnętrznym. Warszawa 1989; G. Klimowicz, H. Rylke. Szkoła dla ucznia. Jak 

uczyć życia z ludźmi. Warszawa 1992; J. Kostecka. Funkcje pedagogiczne i społeczne kontroli i oceny 

uczniów. Warszawa 1978.
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kazywane przez starsze roczniki młod-
szym, rozpoczynającym edukację. Jest 
to dla ucznia bardzo użyteczna wiedza 
praktyczna. U niektórych nauczycieli na 
przykład wagarowanie jest niedopusz-
czalne, przed innymi nie wolno ujawniać 
własnego zdania, bo rację mają tylko oni. 
Jeszcze inni bardzo wysoko cenią samo-
dzielność myślenia, sumienność i praco-
witość ucznia; dopuszczają swobodne 
rozmowy i dyskusje w obrębie naucza-
nego przedmiotu, nie biorą pod uwagę, 
kim są rodzice wychowanka13. Każda 
grupa szkolna ma swój niepowtarzalny 
indywidualny klimat, który wyróżnia 
ją spośród innych. Mówi się o klasach 
twórczych, ambitnych i pracowitych, ale 
też o klasach zdolnych, lecz leniwych, o 
klasach zbuntowanych, w których agre-
sywna mniejszość narzuca styl działania 
i atmosferę biernej reszcie14.

Czynnikiem, który strukturyzuje i 
modeluje grupę klasową od wewnątrz, 
jest ocenianie. Uczeń jest oceniany per-
manentnie: przede wszystkim przez na-
uczyciela w postępach edukacji i zacho-
wania, ale także przez poszczególnych 
uczniów i całą klasę. Testy, sprawdziany, 
odpytywanie z wiadomości to codzienna 
rzeczywistość ucznia. Jednocześnie do 
klasy wciąż płyną informacje nauczy-
cieli, co jest dobre, co złe, słuszne czy 
niesłuszne, piękne, brzydkie, właściwe 
lub naganne. Już na początku edukacji w 
szkole podstawowej, w gimnazjum czy 
liceum uczniowie doskonale opanowują 

kanon wartości i gustów nauczyciela. 
Wiedzą, co lubi, czego nie lubi, co wywo-
łuje jego gniew i dezaprobatę, za co moż-
na być przez niego nagradzanym, a za co 
karanym. Nonkonformizm jest postawą 
nieakceptowaną zarówno przez nauczy-
cieli, jak i przez środowisko klasowe15.

Innym czynnikiem regulującym we-
wnętrzne życie klasy jest stosunek do 
władzy: do wychowawcy, nauczyciela 
przedmiotu, dyrekcji szkoły. Jest to zu-
pełnie inna relacja niż do władzy ro-
dziców w domu. Od ucznia wymaga się 
respektowania regulaminu szkoły i ko-
deksu ucznia, w którym wyraźnie mó-
wi się o jego prawach i obowiązkach, 
nagrodach i karach, konieczności pod-
porządkowania celów osobistych dobru 
wspólnemu16.

Szkolna grupa klasowa jawi się więc 
jako złożone środowisko dzieci i mło-
dzieży, mające własną dynamikę, podle-
gające wielu zewnętrznym i wewnętrz-
nych czynnikom, kształtującym jego 
morale i klimat, strukturę wewnętrzną, 
spoistość lub dezintegrację. Wskutek te-
go klasa wywiera ważny wpływ na roz-
wój intelektualny i emocjonalny ucznia.

W klasach, zachodzą wielorakie relacje 
międzyosobowe, powiązania i zależno-
ści. One stanowią o dynamice życia we-
wnętrznego grupy17. Odmianą stosun-
ków osobowych są relacje koleżeńskie 
i przyjacielskie, w przeciwieństwie do 
nastawień wrogich i antagonistycznych. 
Relacje osobowe charakteryzują się wza-

13  Por.  J.  Janowska.  Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli.  Lublin  1998.  

s. 49-50.
14  A. Gała. Trudności wychowawcze wieku dorastania. [w:] Teoretyczne założenia katechezy młodzie-

żowej. Red. M. Murawski. Warszawa 1989 s. 95-100. 
15  Ph. Jackson. Sociology. The Study of Humane Relations. New York 1957 s. 62.
16  A. Janowski. Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa 1995 s. 102.
17  Zob. M. Łobocki. Dynamika grupowa klasy szkolnej. Lublin 1970 s. 75-76.
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jemną więzią emocjonalną uczniów, 
usłużnością, chęcią pomocy i wspierania. 
Służą zaspokajaniu potrzeb psychicz-
nych, poczucia bezpieczeństwa, uznania 
i samorealizacji. Od tych czynników za-
leży w dużym stopniu sukces edukacyj-
ny i wychowawczy lub porażka18.

Komunikacja między nauczycielem a 
uczniem jest wielopłaszczyznowa i wie-
lowymiarowa, niekiedy trudna do in-
terpretacji i rozpoznania. G. Klimowicz 
twierdzi: „Proces porozumiewania się 
nauczyciela z uczniami zależy nie tylko 
od tego, jak nauczyciel zorganizuje pra-
cę, lecz także od tego, jak uczniowie zin-
terpretują to, co robi nauczyciel, i od te-
go, jak nauczyciel będzie interpretował 
zachowanie uczniów”19.

Większość interakcji wewnątrzkla-
sowych inicjuje nauczyciel. Jednak in-
terpersonalne relacje nauczyciela z 
uczniem przebiegają niesymetrycznie. 
Są uczniowie aktywni, ale są też bierni 
i onieśmieleni, którzy nie sprowokowani 
przez nauczyciela, nie wchodzą z nim w 
dialog i wzajemną komunikację. Nie za-
wsze są mniej zdolni. Ich bierność czę-
sto wynika z niepewności swego zdania, 
cech osobowościowych oraz uwarunko-
wań rodzinnych i społecznych.

Treść interakcji między uczniem a na-
uczycielem sprowadza się najczęściej do 
interakcji dydaktycznej i organizatorsko-
kierowniczej. Interakcja na płaszczyźnie 
dydaktycznej odbywa się przede wszyst-
kim poprzez wykład, zadawanie pytań 
lub sprawdzanie wiadomości. Interakcja 
organizacyjno-kierownicza ukierunko-
wana jest na zespół klasowy, na organi-
zację lekcji i jej przebieg. Ważny jest tu 

styl zachowania się nauczyciela. Na płasz-
czyźnie tej nauczyciel dokonuje również 
oceny zjawisk w grupie klasowej poprzez 
aprobatę lub dezaprobatę, poprzez sta-
wianie ocen, pochwały, zachęty, nagany i 
upomnienia. Ważne jest przy tym zacho-
wanie nauczyciela: życzliwe lub wrogie, 
przyjazny uśmiech, życzliwy gest, kpina 
czy groźba. Te interakcje nauczyciela słu-
żą stymulowaniu norm grupy20.

Między nauczycielem a uczniem w 
klasie dokonuje się nieustanna komuni-
kacja: werbalna, niewerbalna, intencjo-
nalna i spontaniczna, łatwa i trudna do 
odczytania. Interpretacja sygnałów od-
bieranych przez nauczyciela sprowadza 
się ostatecznie do ich wartościowania 
i oceny w kategoriach dobra i zła, po-
prawności i niepoprawności, akceptacji 
sytuacji szkolnej czy buntu przeciwko 
niej. Komunikaty uczniów do nauczy-
ciela i nauczyciela do uczniów nie mają 
charakteru oceny jednokierunkowej. Nie 
tylko nauczyciel ocenia. Również on jest 
oceniany przez uczniów. Komunikaty 
płynące od uczniów do nauczyciela ma-
ją najrozmaitszą treść i ciężar gatunko-
wy: mogą być poważne i błahe, ogólne i 
osobiste. W komunikacie prezentującym 
aktywność ucznia może chodzić o zwró-
cenie na siebie uwagi kolegów i nauczy-
ciela, potwierdzenie własnej wartości.

W interakcji z nauczycielem częściej 
odbiorcą jest uczeń niż nauczyciel. To on 
komunikuje uczniowi przede wszystkim 
informacje dydaktyczne, wychowawcze, 
wartościujące zjawiska i postawy ludzkie. 
Aby wzajemna komunikacja nauczyciela z 
uczniem była zrozumiała, skuteczna i wła-
ściwa, między nadawcą a odbiorcą musi 

18  Pollo, jw. s. 226-243.
19  G. Klimowicz. Po dzwonku na lekcję. Warszawa 1995 s. 18.
20  H. Wrońska. Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Lublin 2007 s. 149-151.
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istnieć czysty, nośny i niezakłócony kanał 
komunikacyjny. Ów kanał mogą zakłócać 
stany napięcia w klasie, lęku, demobiliza-
cji, rozbawienia, wesołości czy agresji21.

Poza informacjami dydaktycznymi 
uczeń otrzymuje od nauczyciela komu-
nikaty dotyczące oceny jego postępów w 
nauce, w zachowaniu, w stosunku do gru-
py klasowej. Ocenianie jest nieodzownym 
elementem szkolnej egzystencji ucznia. 
Każda ocena – obojętnie, w jakim aspek-
cie, pozytywna czy negatywna – może 
działać dwojako: mobilizująco lub znie-
chęcająco. Psychologia społeczna zna ta-
kie sytuacje, kiedy uczeń, który doświad-
czył klęski, może wycofać się zmniejszając 
swoje zaangażowanie i zainteresowanie 
danym działaniem. Tym działaniom może 
towarzyszyć agresja przeciwko osobom 
odpowiedzialnym za ocenę, przeciwko 
kolegom, sprzętom, a także zmniejszenie 
się poziomu aspiracji oraz tendencja do 
znalezienia rekompensaty za napięcie i 
przykrości związane z klęską22.

W klasie uczniowie wchodzą przede 
wszystkim w związki koleżeńskie. Co-
dzienne przebywanie ze sobą stwarza 
okazję do głębszego poznawania się, 
do życia towarzyskiego, wzajemnej po-
mocy, wspierania się, czyli dzielenia 
uczniowskiej doli. Rówieśnicza grupa 
klasowa wywiera wpływ na aspiracje i 
osiągnięcia uczniów, na sposób ich za-
chowania się, wyrażania i styl bycia23.

Szkolna grupa klasowa ma duże zna-
czenie wychowawcze. Jest to żywe i dy-
namiczne środowisko dzieci i młodzieży, 
kształtowanych przez pedagogów i na-
wzajem się kształtujących. „Ważne dla 
nauczyciela są kompetencje naukowe, ale 
istotniejsza jest umiejętność nawiązy-
wania kontaktów” – twierdzi J. Tarnow-
ski24. Nauczyciel to przewodnik i mistrz, 
który zna klasę, zna osobowości i proble-
my poszczególnych uczniów, komuniku-
je im wiele spraw, ale i sam odbiera in-
formacje zwrotne od klasy. Komunikaty 
zwrotne może nauczyciel odrzucić lub, 
co gorsza, zlekceważyć. Wtedy naraża się 
na utratę właściwego kontaktu z klasą, 
czyniąc szkołę miejscem swojej pracy, a 
nie placówką dydaktyczno-wychowaw-
czą25. Nauczyciel twórczy i dynamiczny 
to człowiek ciągle dokształcający się i 
poszerzający swoją wiedzę. Jest on kry-
tyczny wobec siebie i nie obraża się na 
uczniów, co ma często miejsce w sytu-
acjach konfliktowych. Rozładowywanie 
występujących niekiedy konfliktów w 
klasie winno być jego szczególnym walo-
rem pedagogicznym26.

Oprócz tego, że klasa szkolna jest gru-
pą dynamiczną o bogatej strukturze we-
wnętrznej i skali zachowań – od pożąda-
nych i poprawnych po naganne i trudne 
wychowawczo, wytwarza własne morale 
i obyczajowość, w której istnieją niepi-
sane reguły, prawa i zasady27. W miarę 

21  Por. P. Hartley. Komunikacja w grupie. Poznań 2000 s. 41.
22  Por. Janowski, jw. s. 158-159.
23  Zob. R. Lewtak. Lekcja i wzajemne uczenie się. „Oświata i Wychowanie” wersja B 5:1978 nr 18 

s. 18-19.
24  T.  Ochinowski,  E.  Osowska.  Wołanie o mistrza.  Rozmowa z ks. J. Tarnowskim.  „Więź”  1995  

nr 12 s. 88.
25  M. Śnieżyński. Dialog edukacyjny. Kraków 2001.
26  Z. Putkiewicz. Uczenie się i nauczanie. Warszawa 1969.
27  S. Baley. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Warszawa 1959 s. 54.
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postępującej integracji grupy klasowej 
prawa te zaczynają obowiązywać nie for-
malnie, lecz zwyczajowo. Ich naruszenie 
nie powoduje kar formalnych, ale sankcje 
grupowe, aż po odrzucenie przez grupę28. 
Specyficzna obyczajowość grupy klasowej 
obejmuje wiele kwestii: specjalny język 
uczniowski, modę w wyglądzie zewnętrz-
nym i zainteresowaniach, styl wzajem-
nych odniesień, postawy wobec nauki, 
nauczyciela, szkoły i siebie samego29.

Niepisany kodeks obyczajów klasy 
obejmuje wiele norm w zakresie za-
chowań, postawy, stosunku do grupy. 
Wartość pewnych norm uczeń uznaje w 
duchu. Jest przekonany o ich słuszności 
i wartości etycznej. Ale życie klasowe 
często je relatywizuje. Normę uczciwy 
uczeń wynosi z domu, z katechezy, z 
doświadczeń życiowych. Przeniesiona 
na teren szkoły i klasy, konkretyzuje 
się bardzo wyraźnie: bądź uczciwy i nie 
ściągaj; nie podpowiadaj; bądź samo-
dzielny. Relatywizacja normy zmierza 
ku jej osłabianiu, bagatelizowaniu – to 
nic zdrożnego, a jej przekraczanie urasta 
do miana obligatoryjności: nie ściągnę – 
otrzymam złą ocenę; nie podpowiem – 
jestem niekoleżeński30.

Wysoką rangę w opinii grupy klasowej 
ma norma „nie skarżę”. Jest to postawa 
właściwa, jeśli dotyczy drobiazgów; 
staje się niebezpieczna, gdy chodzi o 
sprawy poważne: kradzież, używanie 
narkotyków i alkoholu, wymuszania od 
młodszych i słabszych finansowego ha-

raczu, przebywania poza szkołą w po-
dejrzanych grupach nieformalnych. W 
takich przypadkach postawa „nie skar-
żę” tuszuje narastający konflikt w gru-
pie, który i tak wybuchnie ze zdwojoną 
siłą, o nieobliczalnych niekiedy konse-
kwencjach31.

Nieformalne obyczaje klasy w miarę 
intensyfikacji wzajemnych kontaktów 
i realizacji funkcji dydaktyczno-wy-
chowawczych kreują w grupie określo-
ne role związane z zadaniami grupy i 
problemami społeczno-emocjonalnymi 
członków. Tak wyrastają nieformalni 
przywódcy grup klasowych zarówno w 
pozytywnym, jak i negatywnym znacze-
niu. W negatywnym znaczeniu może to 
być lider o silnej osobowości i skłonno-
ściach do działania autorytarnego, nie 
zawsze spójnego z zadaniami klasy i ce-
lami szkoły. W sensie pozytywnym au-
torytet przywódcy wyrasta z wybitnych 
osiągnięć w nauce, sympatii nauczycieli, 
życzliwości, uczynności, wielu działań 
na rzecz grupy klasowej. Może się odzna-
czać wybitną inteligencją, oczytaniem, 
elegancją i smakiem w ubiorze. Klasa 
często kreuje i przypisuje mu nielubiane 
role kujona, lizusa, nieużytego egoisty. 
Taki członek wspólnoty klasowej egzy-
stuje najczęściej poza grupą lub bywa 
przez nią zaledwie tolerowany32.

Obyczaje klasowe, stosunek uczniów 
do ich respektowania, typy ról społecz-
nych występujących w grupie składają 
się na całokształt współżycia w klasie. 

28  Por. T. Witkowski. By nie odpaść z grupy o charakterze religijnym. Lublin 1994 s. 67.
29  T.  Kukołowicz.  Szkoła w systemie społeczno-wychowawczym.  [w:]  Katecheza w szkole.  Red.  

J. Krucina. Wrocław 1992 s. 25.
30  Zob. R. Stachowski. Wizerunek współczesnego ucznia. [w:] Uczeń w centrum działań edukacyjnych 

katechety. Red. D. Jackowiak, J. Szpet. Poznań 2000 s. 44-49.
31  Zob. W.G. Stephan, C.W. Stephan. Wywieranie wpływu przez grupy. Gdańsk 2003 s. 34-35.
32  Zob. K. Denek. Wartości i cele edukacji szkolnej. Poznań –Toruń 1994 s. 102-103.
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Nieformalna obyczajowość grupy klaso-
wej nie jest tylko jej wewnętrzną spra-
wą, ponieważ rzutuje na całość zespo-
łu, jego obraz zewnętrzny, postrzegany 
przez otoczenie33.

Zwyczaje panujące w klasie są efektem 
rozlicznych interakcji wewnątrzgrupo-
wych i powodują kształtowanie się spe-
cyficznych ról dla określonej grupy ró-
wieśniczej. Obyczaje panujące w grupie 
klasowej mogą stać się trwałą formą po-
staw i zachowań, powszechnie przyjętą 
i akceptowaną przez zbiorowość szkoły, 
tworząc w ten sposób jej niepisaną tra-
dycję. Największą szansę w budowaniu 
tradycji szkoły mają klasy, w których 
dominuje współżycie koleżeńskie i przy-
jacielskie. Trwałe obyczaje klasowe i 
szkolne pełnią bardzo ważną funkcję in-
tegracyjną, mobilizacyjną i wychowaw-
czą. Zakorzeniają uczniów w historii i 
tradycji szkoły, w zwyczajach i obycza-
jach kultury narodowej34.

2. znaczenie wychowawcze gRup 
pozaklasowych

Interpersonalne kontakty ucznia nie 
ograniczają się do szkoły i domu rodzin-
nego, ale wybiegają poza te środowiska. 
Lekcje szkolne są tylko jedną z form na-
uczania. Na formację intelektualną, oso-
bowościową i moralno-religijną bardzo 
duży wpływ wywierają zajęcia i kontak-
ty pozaklasowe i pozaszkolne, sponta-
niczne, nastawione nie na podniesienie 

wyników nauczania, ale na poszerzanie 
ogólnej wiedzy i kultury.

Drugą istotną formą procesu naucza-
nia i uczenia się, uzupełniającą i posze-
rzającą działalność dydaktyczno-wycho-
wawczą prowadzoną na lekcji, są zajęcia 
pozalekcyjne i pozaszkolne, nastawione 
najczęściej na zdobywanie konkretnych 
umiejętności. Odbywają się one w for-
mie kółek zainteresowań35. Grupy nie-
formalne w szkole i poza szkołą wspie-
rają rozwój dzieci i młodzieży, uczą 
nawiązywania i podtrzymywania więzi 
społecznych, współpracy, respektowa-
nia innych, odmiennych zdań w ramach 
przyjętych zasad etyczno-moralnych i 
norm społecznych36. Mądry i wrażliwy 
moralnie nauczyciel może znakomicie 
stymulować zainteresowania ucznia w 
najrozmaitszych dziedzinach wiedzy i 
życia społecznego. Nieformalna i poza-
klasowa aktywność ucznia, oparta na 
dobrej woli, a nie na przymusie, wolna 
od szkolnych regulaminów i przepisów, 
przyczynia się do budowania i umacnia-
nia wewnątrzgrupowych więzi uczniów, 
a także do lepszego poznania grupy 
przez nauczyciela.

Aktywność uczestników grup niefor-
malnych pozaklasowych i pozaszkol-
nych posiada bardzo duże znaczenie, 
zwłaszcza w sferze wychowawczej. 
Przykładem takiej działalności może być 
koło teatralne. Nie należy jego działań 
ukierunkowywać na profesjonalne wy-

33  G.  Ferrazzi.  La scuola come casa della sapienza.  [w:]  Educazione e scuola.  Red.  M.  Delpiano. 

Torino 1995 s. 84-93. 
34  Zob. A.J. Nowak. Katecheta – animator wspólnoty. [w:] Postawy katechetów. Red. M. Majewski. 

Kraków 1996 s. 86-96.
35  Por. Wrońska, jw. s. 155-156.
36  Zob. M. Braun-Gałkowska. Środowisko wychowawcze: dom, szkoła, grupa rówieśnicza, parafia. 

[w:] Katecheza w szkole. Red. J. Krucina. Wrocław 1992 s. 55-63; Majewski. Pedagogiczno-dydaktycz-

ne wartości katechezy integralnej s. 108.
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stępy teatralne, raczej zwrócić uwagę 
na to, że praca nad przygotowywaniem 
przedstawień i ich prezentacja jest oka-
zją do przełamywania w uczniach nie-
śmiałości, do wzajemnego poznawania 
się, budowania zaufania, doskonalenia 
komunikacji. Uczeń powinien czuć się w 
takiej grupie bezpiecznie, nie nastawiać 
się na rywalizację, darzyć sympatią i za-
ufaniem opiekuna, z którym może szcze-
rze rozmawiać o swych odczuciach i pro-
blemach. W ten sposób buduje poczucie 
własnej wartości. Otrzymując dowody 
uznania, czuje się akceptowany. Pragnie 
osiągać dalsze sukcesy, doświadczać ra-
dości przeżywanej w grupie37.

Teatr spełnia funkcje wychowaw-
cze, uczy bowiem głębszego myślenia 
o rzeczywistości, rozwija wyobraźnię, 
pomaga syntetycznie ujmować zjawi-
ska. Pozwala też przekraczać własne 
doświadczenia, ukazywać najskrytsze 
doznania, pragnienia i doświadczenia. 
Ponieważ jego tworzywem jest spotkanie 
człowieka z człowiekiem, spełnia także 
funkcję integrującą i funkcję wspólnoto-
twórczą. Podczas zajęć grupy teatralnej 
można odkryć bogactwo osobowości 
uczniów, poznać trudności, z jakimi się 
zmagają. Zaangażowanie osoby prowa-
dzącej grupę, jest okazją do budowania 
indywidualnych relacji z uczniami, two-
rzenia atmosfery przyjaźni. Ważne jest, 
by poprzez teatr uczyć wrażliwości na 
to, co piękne i dobre w wymiarze ogól-
noludzkim, ukazywać, że są to wartości 
uniwersalne i możliwe do przeniesienia i 
rozwijania w zwyczajnych ludzkich sytu-
acjach i miejscach codziennego życia38.

Duże znaczenie wychowawcze mają 
grupy sportowe. Niejednokrotnie poma-
gają one dotrzeć do tych uczniów, któ-
rzy sprawiają trudności w czasie lekcji. 
Wspólne treningi nie tylko sprawiają 
uczestnikom przyjemność, ale przede 
wszystkim uczą mobilizacji do pokony-
wania trudności oraz wytrwałości, która 
jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Aby 
urzeczywistnić swój zamiar, członkowie 
grup sportowych muszą poprzez liczne 
codzienne wybory potwierdzać podsta-
wowe nastawienie, jakie przyjęli.

Współcześnie w sporcie zdarzają się 
pewne wypaczenia, będące odbiciem 
problemów ogólnospołecznych. Są nimi 
poszukiwanie siebie zgodnie z czysto 
indywidualistyczną logiką i troska o 
wspólne przeżywanie wzruszeń, o mak-
symalny wynik przy możliwie najmniej-
szym zaangażowaniu, czyli nieliczenie 
się z możliwościami swego organizmu, 
które przybiera formę ideologii. Takie 
nastawienie jest niebezpieczne i błędne, 
prowadzi do zachowań i postaw patolo-
gicznych, takich jak stosowanie dopingu 
lub poważne uszkodzenia ciała39.

Podejmowanie wysiłków fizycznych 
powinno być roztropne i łączyć się z od-
powiednio długimi przerwami na wypo-
czynek. To sugeruje potrzebę przyjęcia 
ascezy i traktowania jej jako czynnika 
konstruktywnego i wyzwalającego dla 
osoby ludzkiej. Postęp w sporcie do-
konuje się dzięki odpowiednio dawko-
wanym ćwiczeniom, które pozwalają 
uzyskać pożądane wyniki. Zakłada to 
przestrzeganie niezbędnych reguł: wła-
ściwego planu treningów, uwzględniają-

37  E. Alberich. Katecheza dzisiaj. Warszawa 2003 s. 59-60.
38  J.  Bąk.  Teatr – wyzwanie ewangelizacyjne dla katechezy.  [w:]  Dzisiejszy katechizowany.  Red.  

J. Stala. Kraków 2002 s. 23-30.
39  J. Marsalux. Praktyka sportowa a życie duchowe. Com 2006 nr 4 s. 39-50.



ARTICLES

82

cego określone cele zgodnie z ustalonym 
wcześniej kalendarzem, oraz planu za-
wodów, mającego na uwadze możliwie 
optymalny wynik. Reguła służy wycho-
waniu, staje się podstawą sukcesu40.

Trening techniczny dla zwiększenia 
szybkości i wytrzymałości jest męczący. 
Praktykowanie go w grupie nadaje mu 
niekiedy charakter bardziej zabawowy ze 
względu na doping i ściganie się zawod-
ników, zwłaszcza wtedy, gdy ćwiczenia 
są trudne i powtarzają się wiele razy. Nie 
chodzi tu bowiem o rywalizację między 
współzawodnikami, ale o uczenie się wy-
przedzania innych dzięki współpracy z in-
nymi. Ma to w sobie coś z ewangelicznej 
pokory. Członkowie grupy wspierają się 
nawzajem, aby zdobywać sukces. Ćwicze-
nia sportowe są znakomitym środkiem do 
przezwyciężania stresu, do tego, by czuć 
się dobrze w podejmowanych działaniach, 
ale także do poznawania siebie. Prawdzi-
we dobro sportowe dopuszcza pewne 
granice i działa konsekwentnie. Mądrość 
polega na szanowaniu granic własnych 
możliwości bez buntu lub zniechęcenia. 
Praktyka sportowa i chrześcijańska asceza 
zgadzają się w pełni na rolę wysiłku, zmie-
rza do wyzwolenia i poszukiwania równo-
wagi. Sprzyja zatem wewnętrznej dyspo-
zycyjności członków grupy sportowej41.

W dziedzinie sportu potrzebny jest czas 
do naprawienia błędów i znalezienia środ-
ków nieodzownych do czynienia postę-
pów. Trzeba lat praktyki, aby odkryć wła-

ściwą technikę. Książka, gazeta czy jakiś 
program informacyjny nie zastąpią kompe-
tentnego trenera. Jasna jest tu analogia do 
długiej tradycji towarzyszenia duchowe-
go, za którym przemawiają także motywy 
teologiczne. Są grupy treningu sportowe-
go, przekazujące adeptom własne metody 
i doświadczenia. Również wtajemniczenie 
w praktyki duchowe przechodzi poprzez 
świadectwo poprzedników42. 

Systematyczna praca w grupie sporto-
wej, ukazywanie sensu wysiłku i odpo-
wiedzialności za sukcesy całego zespołu 
mają dużą wartość wychowawczą. Dba-
łość o przestrzeganie zasad, sportowe 
zachowanie, kulturę języka, czystą ry-
walizację ukazuje piękno i uniwersal-
ność wartości moralnych i daje przykład, 
że mogą być one stosowane w sytuacjach 
życia bliskich uczniom, nie są zarezerwo-
wane tylko do sfery ściśle religijnej43.

Warto zwrócić uwagę na znaczenie, 
jakie mają grupy o charakterze muzycz-
nym, różnego rodzaju chóry oraz zespo-
ły dziecięce i młodzieżowe. Grupy te w 
sposób szczególny umacniają poczucie 
wspólnoty i są czynnikiem zbiorowej 
integracji. Wspólny śpiew angażuje 
wszystkich uczestników i sprawia, że 
z przypadkowej grupy powstaje wspól-
nota. Musi jednak być on przejawem 
wspólnie akceptowanego ideału oraz 
stylu życia, polegającego na realizacji 
określonego zespołu wartości44. Piosen-
ka zapada w pamięć dziecka i prowadzi 

40  Tamże s. 44-48.
41  M.  H.  Congourdeau.  O właściwe posługiwanie się metaforami sportowymi.  Com  2006  nr  4  

s. 12-23.
42  Marsalux, jw. s. 48.
43  E. Bardulla. Sport, turismo e mass-media: le risorse dell èducazione informale. [w:] Educare nella soci-

età complessa. Problemi esperienze prospettive. Red. G. Angelini, E. Bardulla. Brescia 1991 s. 203-211.
44  Zob. W. Koska. Katechetyka. Poznań 1993 s. 105; F. Blachnicki. Piosenka religijna a ewangeliza-

cja. Kat 14:1970 nr 5 s. 199.
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je przez dłuższy czas kształtując jego 
postawy życiowe, takie jak życzliwość, 
pomoc innym, szacunek, uczciwość itd. 
Na kształtowanie takich postaw ma 
wpływ przeżycie muzyczne. Wzrusze-
nie wywołane muzyką czyni dziecko 
bardziej otwartym na oddziaływania 
wychowawcze. Członkowie różnego ro-
dzaju grup muzyczno-wokalnych pozna-
ją zasady śpiewu, biorą czynny udział w 
życiu szkoły, przygotowując od strony 
muzycznej uroczystości szkolne. Dzięki 
swemu zaangażowaniu i pełnieniu kon-
kretnej funkcji w zespole głębiej je prze-
żywają i doznają satysfakcji45.

Istotne wartości wychowawcze ma me-
toda pracy i duchowość skautingu, czyli 
międzynarodowego ruchu formacyjno-
wychowawczego46, który jest oparty na 
zasadach wojskowych i chrześcijańskich. 
Pozostaje on w służbie rodziny, toteż od 
niej, a nie od państwa, otrzymuje legi-
tymację do działalności wychowawczej. 
Skauting – tak jak szkoła – jest komple-
mentarny wobec rodziny, pełniąc wobec 
niej funkcję pomocniczą. Stosuje takie 
metody, jak przygoda, kontakt z przyro-
dą i samowychowanie. Dąży do wycho-
wania całego człowieka według pięciu 
celów: zdrowie, charakter, zmysł prak-
tyczny, służba, Bóg. Wychowanie doko-
nuje się w ścisłym kontakcie z naturą, co 
pomaga rozbudzić poczucie harmonii i 
szacunku do świata stworzonego przez 
Boga. Przywiązuje dużą wagę do kształ-

cenia charakteru, wewnętrznego roz-
woju, miłości Ojczyzny, zaangażowania 
się na rzecz dobra wspólnego. Podstawą 
metody sformułowanej przez założyciela 
jest system zastępowy, gra, podział na 
trzy gałęzie wiekowe, odrębność organi-
zacyjna dziewcząt i chłopców47.

System zastępowy polega na pracy w 
małych grupach (zastępach), na których 
czele stoi zastępowy, nieco starszy od 
członków grupy. Gra jest metodą wy-
chowawczą odpowiadającą naturalnym 
skłonnościom dzieci i młodzieży. Dlate-
go też w ruchu tym obficie korzysta się 
z zabaw, symboliki, obrzędowości, ucząc 
przez nie lojalności, uczciwości, odda-
nia, karności, czystości, gospodarności, 
panowania nad sobą i służby bliźnim. 
Wszystkie te zasady są treścią Prawa Har-
cerskiego. Podstawową gałęzią wiekową 
są harcerze i harcerki (12-16 lat). Gałąź 
„Wilcząt” dostosowuje metodę harcerską 
do wieku 8-12 lat i odpowiada późnemu 
dzieciństwu. Nastawiona jest ona na 
wyprowadzanie z egoizmu dziecięcego i 
przygotowuje do harcerstwa. Gałąź „Dro-
ga – wędrownicy i przewodniczki” (po-
wyżej 17 lat) ma za zadanie przeniesienie 
ideału harcerskiego w dorosłe życie48.

Założyciel skautingu Baden-Powell był 
przekonany, że młody człowiek inaczej 
widzi otaczający go świat niż dorosły, a 
wiary nie może się nauczyć – może ją je-
dynie przeżyć49. Jeśli dorosły chce pomóc 
młodszemu stawać się lepszym, nie po-

45  Tamże s. 272.
46  Por. S. Gregorczyk. Skauting. [w:] Leksykon duchowości katolickiej. Red. M. Chmielewski. Lublin 

– Kraków 2002 s. 816-818; P. Ripa. Lo scoutismo cattolico in Italia. [w:] Movimenti ecclesiali contempo-

ranei. Dimensioni storiche, teologio-spirituali ed apostoliche. Red. A. Favale. Roma 1992 s. 59-100.
47  A. Pietrowa-Wasilewicz. Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele. Warszawa 2000 s. 347-

349.
48  Gregorczyk, jw. s. 819.
49  Pietrowa-Wasilewicz, jw. s. 348. 
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winien narzucać swego widzenia świata, 
ale towarzyszyć mu w rozwoju, organizu-
jąc wraz z nim zabawy i gry oraz wspie-
rać go w zdobywaniu stopni i sprawności 
harcerskich. Mała grupa umożliwia prze-
życie wiary i doświadczenie wspólnoty. 
Różne formy pracy skautingu pomaga-
ją w zdobyciu przeświadczenia, że na 
wszystko trzeba zapracować, że skutecz-
niej jest działać w grupie, dobrze mieć 
przewodnika – zastępowego, drużyno-
wego, który może być wzorem i doradcą, 
ale przede wszystkim przyjacielem50.

W procesie wychowawczym dzieci i mło-
dzieży jest ważne, aby nieformalne grupy 
pozaklasowe i pozaszkolne działały na 
zasadach trwałych, moralnie wartościo-
wych. Tylko wtedy będą się przyczyniać 
do budowy i wzrostu wspólnoty w środo-
wisku szkolnym. Jest to niemal warunek 
konieczny, aby nauczyciele przedmiotów, 
wychowawcy klasowi i katecheci uczest-
niczyli w życiu pozaszkolnym swoich wy-
chowanków, aby mieli wpływ na grupy, 
do których oni należą, by je kształtowali, 
korygowali i odpowiednio ukierunko-
wywali w duchu wspólnoty i wartości 
chrześcijańskich. Jeśli w nieformalnych 
grupach pozaklasowych i pozaszkolnych, 
a także w sformalizowanej grupie klaso-
wej, zabraknie autorytetu wychowawcy, 
to na jego miejsce wkroczą pseudoautory-
tety i demagodzy wychowawczy, którzy 
poprowadzą grupę ku wartościom pozor-
nym, a nawet antywartościom. Współ-
czesna młodzież poszukuje autorytetów, 

poszukuje osobowości odniesienia, które 
weryfikowałyby jej postawy, zachowa-
nia, kryteria aksjologiczne i życiowe cele. 
Potwierdzają to badania naukowe, dzien-
nikarze i katecheci. „W świecie rozlega 
się wołanie o mistrza, szukanie mistrza. 
[...] Istnieje jednak obawa, że pozornie 
odnaleziony mistrz będzie telewizyjny, 
biznesmenowy, ale pozbawiony walorów 
prawdziwie ludzkich” – ostrzegają w roz-
mowie z duchownym51.

Wspólnotowy klimat grup szkolnych 
wybitnie zwiększa skuteczność procesu 
wychowawczego. „Efektywnemu naucza-
niu doskonale służy klimat zaufania, wza-
jemnego zrozumienia, uznania godności 
drugiego, zauważaniu i podnoszeniu jego 
osiągnięć. Bliższe relacje osobowe, wytwo-
rzone poprzez pozytywne wartości, spra-
wiają, że nauczanie nimi nasycone staje 
się interakcją międzyosobową w kierunku 
rozwiązywania wspólnych problemów 
życiowych”52. Stąd istnieje potrzeba dale-
kosiężnej i pogłębionej formacji osobowej i 
wspólnotowej, z której wyłaniałyby się sa-
moczynnie wartości pozytywne tworzące 
właściwy klimat nauczania i wychowania.

Dynamika współczesnej rzeczywisto-
ści opiera się na charyzmatycznych lide-
rach i animatorach. Rzutuje to na sposób 
życia i działania ludzi młodych. Dlate-
go jest wręcz koniecznością tworzenie 
małych elitarnych grup, które będą ży-
ły wartościami wspólnoty i przenosiły 
je we własne środowiska, w tym także 
klasowe, szkolne i rodzinne53. Współcze-

50  R.  Szewczyk,  A.  Frączak.  Grupy, ruchy i stowarzyszenia parafialne dla dzieci.  AK  143:2004  

nr 573 s. 273-274.
51  T.  Ochinowski,  E.  Osowska.  Wołanie o mistrza.  Rozmowa z ks. J. Tarnowskim.  „Więź”  1995  

nr 12 s. 87.
52  Tamże s. 110-111.
53  G. Milanesi. I giovani nella società comlessa. Una lettura educativa della condizione giovanile. To-To-

rino 1989.
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sny młody człowiek, podobnie jak ludzie 
dorośli, doświadcza samotności w tłu-
mie, dlatego szuka kontaktu z innymi, 
bliskości, osobistych więzów przyjaciel-
skich, wymiany myśli, współkształcenia 
i współdziałania. Nauczyciel w szkole 
winien być zatem wnikliwym obser-
watorem życia klasy i całej zbiorowości 
szkolnej, w której powstają, rozwijają się 
i zanikają najrozmaitsze grupy sponta-
niczne, rówieśnicze czy hobbystyczne54.

Narodziny każdej, nawet najmniejszej 
subgrupy są sygnałem, że dobre spędza-
nie wolnego czasu nie wystarcza. Poja-
wiają się inne potrzeby niż kult młodzie-
żowych idoli kultury masowej, mody itp. 
Obserwowana często pustka życia ludzi 
dorosłych skłania młodego człowieka 
do stawiania fundamentalnych pytań 
egzystencjalnych o sens życia, pracy, re-
ligii, Kościoła i o zasady etyczno-moral-
ne. Rodzi się tęsknota do bycia razem z 
drugim człowiekiem, we wspólnocie. Te 
niesprecyzowane niekiedy pragnienia i 
oczekiwania młodzieży w klasie, szkole i 
poza nimi to swoiste znaki czasu, wraż-
liwości i niepokoju sumień, wyrażane w 
rozlicznych pytaniach. Nauczyciel szkol-
ny nie może ich nie dostrzegać. Nie tylko 
powinien na nie odpowiadać, ale wręcz 
stymulować je i konkretyzować55.

Małe grupy nieformalne w klasie, szko-
le, poza szkołą – grupy zadaniowe, celo-
we czy religijne – nie mogą zajmować się 
wszystkim. Ich siła i skuteczność polega 
na tym, że dokonują wyboru określone-
go celu i konkretnych zadań do realiza-
cji. Zajmowanie się wszystkim prowadzi 
donikąd i powoduje szybki rozpad grupy. 
Jeśli powstaje grupa samopomocy kole-
żeńskiej uczniom słabszym w nauce, to 

nie będzie ona zajmowała się teatrem, 
filmem czy turystyką. Można powie-
dzieć, że w grupach nieformalnych reali-
zowana jest pewna monotematyczność i 
specjalizacja w rozwiązywaniu konkret-
nych problemów. Nie grozi to atomizacją 
czy izolacjonizmem, ponieważ grupa jest 
wspólnotą otwartą, ożywianą wartościa-
mi religijnymi i etyczno-moralnymi.

Chrześcijańska wizja wspólnoty opie-
ra się na głębokiej solidarności. Zasada 
solidarności, nazywana także przyjaź-
nią lub miłością społeczną, jest bez-
pośrednim wymaganiem braterstwa 
ludzkiego i chrześcijańskiego. Katechizm 
Kościoła Katolickiego zwraca uwagę, że 
„pierwszy błąd, przynoszący dziś wiel-
kie i powszechne szkody, polega na za-
pomnieniu o istnieniu węzłów wzajem-
nej solidarności i miłości między ludźmi, 
na które jako na konieczność wskazuje 
wspólne pochodzenie wszystkich i rów-
ność duchowej natury takiej samej u 
wszystkich, niezależnie od przynależ-
ności narodowej” (KKK 1939). Współcze-
sny świat zapomina o międzyludzkiej 
przyjaźni, która jest czymś normalnym 
wśród ludzi. Również szkoła zatraca nie-
kiedy klimat przyjaźni i miłości społecz-
nej, solidarności wspólnotowej na rzecz 
rywalizacji. Te wartości musi przywró-
cić w swojej działalności dydaktyczno-
wychowawczej realizowanej zarówno w 
klasach szkolnych jak również różnego 
rodzaju grupach nieformalnych pozakla-
sowych i pozaszkolnych.

stReszczenie
Znaczenie wychowawcze grup szkol-

nych wpisane jest w skomplikowany 
proces edukacji i wychowania. Mówiąc 
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o grupach szkolnych, mamy na myśli 
przede wszystkim klasy jako małe grupy 
celowe. Klasa szkolna jest grupą społecz-
ną sformalizowaną, w której stosunki 
między członkami są określone przepi-
sami służbowymi i interakcjami między-
osobowymi. Ma ona wpływ na formację 
intelektualną, osobowościową i moral-
no-religijną, kształtuje postawy ucznia 
wobec samego siebie, wobec drugiego 
człowieka, Boga i świata. 

Drugą istotną formą uzupełniającą i 
poszerzającą działalność dydaktyczno-
wychowawczą prowadzoną na lekcji, są 
zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, nasta-
wione na zdobywanie konkretnych umie-
jętności. Grupy nieformalne pozaklasowe 
i pozaszkolne wspierają rozwój dzieci i 
młodzieży, uczą nawiązywania i podtrzy-
mywania więzi społecznych, współpracy, 
respektowania innych, odmiennych zdań 
w ramach przyjętych zasad etyczno-mo-
ralnych i norm społecznych. Nieformalna 
i pozaszkolna aktywność ucznia, oparta 
na dobrej woli, a nie na przymusie, wolna 
od szkolnych regulaminów i przepisów, 
przyczynia się do budowania i umacnia-
nia wewnątrzgrupowych więzi uczniów, 
a także do lepszego poznania grupy przez 
nauczyciela.

the ReaRing signiFicance oF the 
school gRoup

The good-rearing significance of a 
school group is written into the complex 
process of educating and disciplining. 
Speaking of school groups, we primarily 
have in mind the class as a group with a 
goal. A school class is a formal social gro-
up in which the relationships between 
the members are designated by rules of 
service and interpersonal interactions. It 

has an influence on intellectual, charac-
ter and religious-moral formation, sha-
ping the attitude of the student toward 
themselves, toward another person, God 
and the world.

The second essential form that com-
pletes and broadens the didactic and rear-
ing activity carried out during lessons are 
extra-curricular and out of class activities, 
which are aimed at acquiring concrete 
abilities. Informal groups that are extra-
curricular and not in school support the 
development of children and youth, they 
teach a person to make and keep social 
ties, to cooperate, to respect others, hear 
different statements in the area of ac-
cepted ethical-moral principles and social 
norms. The informal and out of school ac-
tivities of a student, based on good-will, 
and not forced, free from school rules and 
regulations, contributes to building and 
strengthening the inner-group ties of the 
students, and also to a better getting to 
know the group by a teacher. 
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