


Bro nis³awa Ur ba na, Ta de u sza Pi l cha, Wies³awa The is sa, Miko³aja Wi nia r skie -
go, Zdzis³awa Ko sy rza, Je rze go Ku ni ko wskie go, Wies³awa Am bro zi ka czy
Les³awa Py t kê. Re fle ksje to wa rzysz¹ce kre o wa niu isto ty edu ka cy j nej Ucze l ni
wi¹¿¹ siê z prób¹ ³¹cze nia tra dy cji œwia to wej i pol skiej na uki w za kre sie pro fi la k -
ty ki i reso cja li za cji, pe da go gi ki spo³ecz nej, pra cy so cja l nej i nauk z za kre su bez -
pie cze ñ stwa indy widu al ne go i zbio ro we go, z naj no wszy mi teo rety cz ny mi i prak -
ty cz ny mi osi¹gniê cia mi w tym za kre sie.

Dla te go te¿ kon ce p cja kszta³ce nia w PEDAGOGIUM Wy ¿szej Szko le Pe da go -
gi ki Reso cjali zacy j nej w Wa r sza wie na kie ro wa na jest na wy kszta³ce nie no we go
po ko le nia spe cja li stów po sia daj¹cych opi sa ne po ni ¿ej ko m pe ten cje i umie jê t no œci
i re a li zuj¹cych w pra kty ce wy cho wa w czej i spo³ecz nej przy jê te przez twórcz¹
reso cja li za cjê za³o¿e nia i cele.

Me to dy cz ne za³o¿e nia kon ce pcji kszta³ce nia stu den tów
reso cja li za cji w PE DA GO GIUM

Stra te gie pra kty cz ne twó r czej reso cja li za cji cha ra kte ryzu je dwu kie run ko woœæ
i dwu po zio mo woœæ. Na po zio mie dy da kty cz nym roz po znaj¹ i ua kty w niaj¹ one po -
ten cja³y i ta len ty w za kre sie ar ty sty cz nym i spo r to wym na szych stu den tów, dla
któ rych sta no wi¹ one w przysz³oœci za rów no na rzê dzie od dzia³ywañ peda go gi cz -
nych, jak i po zwa laj¹ na da l szy w³asny roz wój oso bo wy i spo³eczny.

Po dru gie, ua kty w niaj¹ one po ten cja³y roz wo jo we u osób nie przy stoso wa nych
spo³ecz nie i kre uj¹ kon kre t ne ma te ria l ne i spo³ecz ne dzie³a – efe kty ich twó r czo œci.
Roz wi ja ne po ten cja³y wy cho wan ków nie przy stoso wa nych spo³ecz nie wp³ywaj¹
na ich nowy sto su nek do ota czaj¹cej rze czy wi sto œci spo³ecz nej, któr¹ za czy naj¹
post rze gaæ w ka te go riach sy tu a cji akce pto wa l nych i roz wi¹zy wa l nych. 

Otrzy ma ne w tra kcie za jêæ dy da kty cz nych, a na stê p nie wdra ¿a ne me to dy cz nie
w ¿y cie, nowe ko m pe ten cje pozna wczo -oso bo we po zwa laj¹ za rów no stu den tom
jak i ich wy cho wan kom na roz wi¹zy wa nie sy tu a cji ¿y cio wych w spo sób od mien -
ny ni¿ dotychczas. 

Stu den ci i wy cho wan ko wie sami wspó³tworz¹ i wype³niaj¹ tre œci¹ ramy swo jej 
od mien nej to ¿ sa mo œci, roz wi jaj¹ siê po przez ob co wa nie z no wy mi dla nich ele -
men ta mi ku l tu ry i sztu ki, po sze rzaj¹ i pog³êbiaj¹ swo je emo cje, per ce pcjê, my œle -
nie i wy ob ra Ÿ niê. 

Je œli przy j mie my za³o¿e nie, ¿e twó r cze roz wi¹zy wa nie sy tu a cji pro ble mo wych 
oraz na by te dziê ki temu nowe pa ra me try to¿ sa mo œcio we za spoka jaj¹ po trze by
cz³owie ka w spo sób akce pto wa l ny spo³ecz nie, to w du ¿ym sto p niu mini mali zu je -
my nie bez pie czeñ stwo kon ty nu a cji jego za cho wañ pato lo gi cz nych, re du kuj¹c lub
przy naj mniej mi ni ma li zuj¹c wsze l kie ne ga ty w ne sku t ki wa d li wych pro ce sów
socjalizacyjnych. 
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Z pun ktu wi dze nia przy jê tej kon ce pcji naj wa¿ nie j sze jest wy po sa ¿e nie stu den -
tów w tra kcie rea lizo wa ne go pro ce su dyda kty cz ne go w nowe, kre a cy j ne i twó r cze, 
indy widu a l ne i spo³ecz ne ko m pe ten cje. Przez roz wi ja nie ich po ten cja³ów stwa rza
siê mo ¿ li woœæ kre o wa nia okre œlo nych pa ra me trów to ¿ sa mo œci kszta³co ne go pe da -
go ga czy pra co w ni ka so cja l ne go oraz za ko twi cze nie tych pa ra me trów w œro do wi -
sku spo³ecz nym i ku l tu ro wym. Na stê p nie, dziê ki na by tym umie jê t no œciom, ab so l -
wen ci i stu den ci PEDAGOGIUM sty mu luj¹ ana lo gi cz ne pro ce sy u swo ich
pod opie cz nych w tra kcie po dej mo wa nych od dzia³ywañ wy cho wa w czych
(zak³adaj¹ i pro wadz¹ te a try reso cjali zacy j ne, re a li zuj¹ pro je kty dra mo we, plasty -
kotera peuty cz ne, muzy kote rapeu tycz ne czy te¿ zak³adaj¹ i pro wadz¹ klu by i se k -
cje spo r to we dla osób nie przy stoso wa nych spo³ecz nie).

Tak ro zu mia na mi sja ucze l ni po sia da swo je uza sad nie nia teo re ty cz ne, dy da kty -
cz ne, me to dy cz ne i orga niza cy j ne. Szcze gó l nie przek³ada siê to na przy jêt¹ i re a li -
zo wan¹ w Szko le kon ce pcjê kszta³ce nia studentów.

Kon ce p cja kszta³ce nia w PEDAGOGIUM opie ra siê z jed nej stro ny na do ro b ku 
wspó³cze s nych nauk spo³ecz nych i huma ni sty cz nych, z dru giej zaœ ko rze nia mi
siê ga do do œwia d czeñ dy da kty cz nych i na uko wych ist niej¹cych w okre sie Dru giej
Rze czypo spo li tej Zak³adów Kszta³ce nia Na uczy cie li, nosz¹cych tê sam¹ na zwê
(Pe da go gia). Ich ce lem by³o mo ¿ li wie pra kty cz ne i ap li ka cyj ne, a jed no cze œ nie
opa r te na naj no wszych osi¹gniê ciach na uko wych kszta³ce nie na uczy cie li – wy -
cho wa w ców po dej muj¹cych pra cê w po wszech nych szko³ach pod sta wo wych,
w o d bu do wuj¹cej siê po od zy ska niu nie pod leg³oœci, Pol sce. Kszta³ce nie w przed -
wo jen nych Pe da go giach po le ga³o na œcis³ych zwi¹zkach te o rii z pra ktyk¹ pe da go -
giczn¹ i ten zwi¹zek wy ró ¿ nia³ je spo œród in nych in sty tu cji kszta³c¹cych miê dzy -
wo jenn¹ gru pê nauczycieli i wychowawców.

Kszta³ce nie stu den tów PEDAGOGIUM na trzy le t nich stu diach pie r wsze go
sto p nia na kie run ku Pe da go gi ka w za kre sie spe cja l no œci reso cja li za cja spo³ecz nie
nie przy stoso wa nych, Edu ka cja ob ron na i bez pie cze ñ stwo pu b li cz ne oraz na kie -
run ku Pra ca so cja l na, opa r te jest na wspó³cze s nej inter dyscy plina r nej i zin te gro -
wa nej wie dzy z za kre su nauk spo³ecz nych i huma ni sty cz nych oraz stwa rza niu mo¿ -
li wo œci apli kacy j ne go jej wdra ¿a nia w ra mach rea li zo wa nych przez Ucze l niê pro -
je któw me to dy cz nych.

Istot¹ ta kie go kszta³ce nia jest powi¹za nie prze ka zy wa nych stu den tom tre œci
teo re ty cz nych z pra ktyk¹ pe da go giczn¹ i wy cho wawcz¹. Ka ¿ dy ze stu den tów
PEDAGOGIUM w toku swo ich stu diów re a li zu je w kon kre t nym mie j s cu pro jekt
wy cho wa w czy, pro fila kty cz ny, reso cjali zacy j ny, so cja l ny zwi¹zany z wy bra nym
modu³em: ar ty sty cz nym lub spo r to wym. Ucze l nia za³o¿y³a w tym celu Fun da cjê
oraz w³asn¹ po rad niê profila ktyczno -wy cho wawcz¹, bêd¹cymi mie j s cem pra ktyk, 
oraz œci œle wspó³pra cu je z dwo ma Schro ni ska mi dla Nie le t nich i Zak³ada mi Po-
pra wczy mi w Mro zach i Fa le ni cy, sta no wi¹cymi swo i ste „szko³y æwi czeñ” dla stu -
den tów. Stu den ci PEDAGOGIUM swo je pro je kty rea li zo wa li i re a li zuj¹ za rów no
w zak³adach ka r nych, zak³adach po pra wczych, do mach dzie cka i in nych in sty tu -
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cjach oœwia to wych, opiekuñ czo-wy chowa w czych i reso cjali zacy j nych, jak
i w szko³ach ró ¿ ne go typu nie omal w ca³ej Pol sce. 

Wie dzê i umie jê t no œci s³ucha cze stu diów I sto p nia otrzy muj¹ w ra mach ki l ku -
na stu przed mio tów spe cjal no œcio wych (teo re ty cz nych, me to dy cz nych i wa r szta to -
wych) miê dzy in ny mi: pe da go gi ki reso cjali zacy j nej, twó r czej reso cja li za cji, me to -
dy ki twó r czej reso cja li za cji, me to dy ki od dzia³ywañ profi la kty cz nych i re so-
cja liza cy j nych, me to dy ki pra cy kultu rote chni cz nej, wa r szta tów: ar ty sty cz nych,
literac ko-sce nariu szo wych, muzyko terape uty cz nych, plasty kotera peuty cz nych,
te a tra l nych, dra mo wych, spo r to wych. W ra mach tych przed mio tów, stu den ci
przy swa jaj¹ wie dzê oraz umie jê t no œci zwi¹zane z re a li zacj¹ kon kre t nych pro je k -
tów profi la kty cz nych, reso cjali zacy j nych i so cja l nych.

Wspo mnia na wie dza i umie jê t no œci, do tycz¹ kon kre t nych au to rskich me tod
i te ch nik pra cy reso cjali zacy j nej, ta kich jak Te ch ni ka Krea ty w no œci Inter perso na l -
nej, Te ch ni ka Krea ty w no œci Pla sty cz nej, Te ch ni ka Krea ty w no œci Mu zy cz nej,
sk³adaj¹cych siê na Me to dê Te a tru Reso cjali zacyj ne go (MTR) oraz Te ch ni ka
Krea ty w no œci Fizy czno- Ru cho wej i Te ch ni ka Krea ty w no œci Koo pera ty w nej
sk³adaj¹ce siê na Me to dê Reso cja li za cji przez Sport (MRS). 

Pod sta wo wym za³o¿e niem stu diów uzu pe³niaj¹cych II sto p nia jest na to miast
zain spi ro wa nie s³ucha czy do sa mo dzie l nej pra cy ba da w czej, umo ¿ li wiaj¹cej sa -
mo dzie l ne roz wi¹zy wa nie pro ble mów teo re ty cz nych i pra kty cz nych z za kre su
wy bra nej spe cja l no œci. Maj¹ one z za³o¿e nia zna cz nie po sze rzyæ i pog³êbiæ za -
kres wie dzy peda go gi cz nej, spo³ecz nej i huma ni sty cz nej s³ucha czy. Maj¹ te¿
nie co inne zada nie do spe³nie nia. O ile stu dia li cen cja c kie (I sto p nia) na sta wio ne
s¹ na wy po sa ¿e nie stu den tów prze de wszy stkim w kon kre t ne peda go gi cz ne
umie jê t no œci pro fe sjo nal ne, ro zu mia ne jako wa r szta to we ko m pe ten cje pra kty -
cz ne, ta kie miê dzy in nymi jak: orga ni zo wa nie pra cy reso cjali zacy j nej po przez
utwo rze nie i po pro wa dze nie spe cjali sty cz nej dzia³al no œci te a tra l nej, spo r to wej,
pla sty cz nej, mu zy cz nej z ele men ta mi so cjo dra my czy psy cho dra my, to uzu -
pe³niaj¹ce stu dia ma gi ste r skie (II sto p nia) maj¹ za za da nie przy go to waæ ich do
pog³êbio nej re fle k sji peda go gi cz nej opa r tej na sa mo dzie l nej akty w no œci inte le k -
tua l nej po pa r tej umie jêt no œcia mi in ter pre towa nia i ana li zo wa nia ma te ria³ów ba -
da w czych, któ re sami s³ucha cze bêd¹ po tra fi li zbie raæ w ra mach au to rskich ba -
dañ peda go gi cz nych.

Ab so l wen ci stu diów II sto p nia maj¹ fun kcjo no waæ sa mo dzie l nie za rów no
w tra kcie re a li za cji indy widu a l nej pra cy peda go gi cz nej, jak rów nie¿ w tra kcie
pe³nie nia kie ro w ni czych ról za wo do wych. St¹d te¿ po mys³, aby w pro ce sie
kszta³ce nia, szcze gó l nie w za kre sie wspó³cze s nych te o rii peda go gi cz nych
i spo³ecz nych oraz zwi¹za nych z nimi kon ce pcji me to dy cz nych, oprzeæ siê na uzy -
s ka nych do œwia d cze niach i ich zwe ryfi ko wa nych re zu l ta tach. Wy po sa ¿o ny
w wie dzê wy ni kaj¹c¹ nie ty l ko z prze czy ta nych prac na uko wych, ale rów nie¿
z ana liz sa mo dzie l nie zapro je kto wa nych i prze pro wa dzo nych pro je któw em pi ry -
cz nych, ab so l went stu diów ma gi ste r skich mo¿e sku te cz nie re a li zo waæ za wód pe -
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da go ga reso cjali zacyj ne go, za rów no w ra mach orga niza cy j nych pla có wek
opiekuñ czo-wy chowa w czych i reso cjali zacy j nych, jak i w wa run kach œro do wi ska
otwa r te go. Na le ¿y pod kre œliæ bo wiem, ¿e Ucze l nia w pro ce sie kszta³ce nia na stu -
diach II sto p nia zwra ca szcze gó l nie uwa gê na pro fe sjo nal ne (teo re ty cz ne i pra kty -
cz ne) przy go to wa nie ab so l wen tów do pra cy w wa run kach pozain stytu cjona l nych.
Jest to wy zwa nie szcze gó l nie isto t ne w obe cnej sy tu a cji fun kcjo no wa nia pol skiej
oœwia ty oraz jej wspó³cze s nych za gro ¿eñ. Pra ca reso cjali zacy j na i pro fila kty cz na
rea li zo wa na w wa run kach œro do wi ska otwa r te go, opa r ta na za sa dach komp lemen -
tar no œci od dzia³ywañ, jest niew¹tpliwie bardziej efektywna pedagogicznie
i spo³ecznie.

Wspó³cze s ne re a lia kultu rowo- cywili zacyj ne i spo³eczno -wy chowa w cze na -
rzu caj¹ wrêcz po szu ki wa nie no wych roz wi¹zañ organi zacyjno -metody cz nych,
zwi¹za nych z pro fi la ktyczn¹ i reso cja li za cyjn¹ prac¹ œro do wi skow¹ (np. fo r mu³a
wy cho wa w ców œro do wi sko wych czy wy cho wa w ców uli cy, roz sze rze nia fo r mu³y
i za kre su pra cy in stru kto rów pra cuj¹cych w do mach ku l tu ry, in stru kto rów i tre ne -
rów spo r to wych, pra co w ni ków so cja l nych czy fun kcjo na riu szy stra ¿y mie j skiej,
po li cji itp). Ucze l nia po dej mu je ana li zy, ba da nia i wdro ¿e nia w tym za kre sie. Dla -
te go te¿ ka ¿ dy ze stu den tów w ra mach przed mio tów spe cjali sty cz nych ma za za da -
nie re a li zo waæ w³asne pro je kty ba da w cze i na ich ba zie pro je kto waæ okre œlo ne
roz wi¹za nia mery to ry cz ne (wychowawczo -profilakty czno-organi zacyj ne). Taka
kon ce p cja kszta³ce nia zak³ada œcis³y zwi¹zek z pra ktyk¹, a wiêc œcis³¹ wspó³pra cê
za rów no z in sty tu cja mi i pla ców ka mi opiekuñ czo-wy chowaw czy mi, jak i œro do -
wi ska mi otwartymi, zagro¿onymi patologi¹ spo³eczn¹. 

Wa¿n¹ rolê w kon ce pcji kszta³ce nia od gry wa sy stem pro je któw wdro ¿e nio -
wych. Po le gaj¹ one na two rze niu pod opiek¹ pra co w ni ków nauko wo-dy dakty cz -
nych stu den c kich ze spo³ów badaw czo-w dro¿e nio wych, pro je ktuj¹cych okre œlo ne
roz wi¹za nia me to dy cz ne i orga niza cy j ne w roz ma i tych pla ców kach opiekuñ -
czo-wy chowa w czych, profi la kty cz nych i reso cjali zacy j nych, a na stê p nie do ko nu -
j¹cych ana liz em pi ry cz nych w tym za kre sie. Z jed nej stro ny pra ce te maj¹ do sta r -
czyæ stu den tom okre œlo nej wie dzy do tycz¹cej re a liów fun kcjo no wa nia pla có wek
opiekuñ czo-wy chowa w czych i reso cjali zacy j nych w Pol sce, z dru giej zaœ wdro -
¿yæ ich do sa mo dzie l nych po szu ki wañ no wych roz wi¹zañ profi la kty cz nych i reso -
cjali zacy j nych oraz na uczyæ orga ni zo wa nia i peda gogi cz ne go wery fi ko wa nia no -
wa to r skich przed siê w ziêæ wy cho wa w czych. Jed no cze œ nie stu den c kie pro je kty
wdro ¿e nio we bêd¹ wkom po no wa ne w ¿y cie orga niza cy j ne Ucze l ni, gdy¿ stu den ci 
m³od szych ro cz ni ków po ma gaj¹ w pra cach orga niza cy j nych, w ba da niach
empirycznych i wdra¿aniu projektów.
Pod sta wo we fun kcje kszta³ce nia w PEDAGOGIUM mo ¿ na okre œliæ na stê puj¹co:
– Przy go to wa nie ab so l wen tów do samo dzie l ne go roz wi¹zy wa nia pro ble mów

teo re ty cz nych i pra kty cz nych z za kre su wy bra nej spe cja l no œci.
– Do sta r cze nie im rze te l nej, wie dzy huma ni sty cz nej i spo³ecz nej o cha ra kte rze

inter dyscy plina r nym.
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– Zain spi ro wa nie do dzia³al no œci pro spo³ecz nej, samo dosko na le nia oraz pe³nie -
nia roli kie ro w ni czej w in sty tu cjach i pla ców kach oœwia to wych.

W ra mach tych fun kcji po dej mo wa ne s¹ dzia³ania obe j muj¹ce:
– po szu ki wa nie i od kry wa nie teo re ty cz nych pod staw no wych me tod peda go gi cz -

nych;
– po szu ki wa nie oraz do sko na le nie ba da w czych me tod i te ch nik em pi ry cz nych

w za kre sie wery fi ko wa nia sto so wa nych me tod peda go gi cz nych;
– sty mu lo wa nie au to kre a cji i krea ty w no œci stu den tów, przy go to wuj¹ce ich do

twó r czej, opa r tej na pog³êbio nej re fle ksji teo re ty cz nej i em pi ry cz nej pra cy
peda go gi cz nej;

– po szu ki wa nie no wych me tod, te ch nik, form pra cy pro fila kty cz nej i reso cjali -
zacy j nej, wy chodz¹cych poza dy da ktyzm i sche ma tyzm wy ni kaj¹cy z kla sy cz -
nych regu³ i form szkó³;

– wy po sa ¿a nie stu den tów i ab so l wen tów w ko m pe ten cje wy ni kaj¹ce z pog³êbio -
nej wie dzy teo re ty cz nej, przy swo jo ne go wa r szta tu ba da w cze go umo ¿ li -
wiaj¹cego sa mo dzie l ne pro je kto wa nie ba dañ em pi ry cz nych oraz zbie ra nie
i ana li zo wa nie ma te ria³u ba da w cze go w celu opra co wy wa nia i do sto sowy wa nia 
me tod i te ch nik wy cho wa w czych do za³o¿o nych celów pedagogicznych.
Wa r to w tym mie j s cu przy po mnieæ, ¿e rea li zo wa ne w ra mach stu diów tre œci

kszta³ce nia przed mio tów spe cjali sty cz nych (g³ów nie o cha ra kte rze wa r szta to -
wym) wi¹¿¹ siê bez po œred nio z kon cepcj¹ „twó r czej reso cja li za cji” i zak³adaj¹
znacz¹cy udzia³ me tod kultu rote chni cz nych za rów no w pro ce sie kszta³ce nia stu -
den tów, jak rów nie¿ ich wy ko rzy sta nia w sa mej pra cy profila ktyczno- resocjali -
zacyj nej. Do œwia d cze nia opa r te s¹ miê dzy in ny mi o utwo rzo ny w 1991 r. Te atr
Reso cjali zacy j ny „Sce na Coda”, w ra mach któ re go rea li zo wa ny by³ au to r ski pro -
jekt teatral no-reso cjaliza cyj ny z grup¹ nie le t nich dziewcz¹t z Zak³adu Po pra w -
cze go z Fa le ni cy oraz z udzia³em za wo do wych akto rek i re ¿y se rów. Pra ce opa r te
by³y na Ÿród³o wych ma te ria³ach do tycz¹cych fra g men tów lo sów ¿y cio wych nie -
le t nich prze stê p ców. Dzia³ania te a tra l ne by³y w za sa dzie pre te kstem do in ten syw -
nych od dzia³y wañ te ra pe u tyczno-reso cjali zacy j nych, maj¹cych na celu wy kre o -
wa nie od mien nych po staw i zacho wañ mo ¿ li wych do zaad ap to wa nia i prze nie sie -
nia do re a l ne go ¿y cia spo³ecz ne go. Po do b ne do œwia d cze nia zo sta³y ze bra ne
i opra co wa ne przy orga ni zo wa niu i wy ko rzy sta niu eks pe ry men tów spo r to wych,
rea li zo wa nych z udzia³em in nych grup pod kul tu ro wych (m.in. Skin he a dów –
eks pe ry ment rea li zo wa ny we wspó³pra cy z Te le wizj¹ Polsk¹). Dla te go te¿
w ucze l ni po wsta³ i fun kcjo nu je te atr reso cja li za cji „Sce na Pe da go gium” oraz
rea li zo wa ne s¹ pro je kty fi l mo we.

Z wy kszta³co nych w tra kcie stu diów ko m pe ten cji i umie jê t no œci wy ra sta za -
sad ni cza ce cha pro fi lu sy l we t ki ab so l wen ta, jak¹ jest spe³nia nie kre a ty w nej i kul -
turo twó r czej roli w œro do wi sku lo ka l nym. Mo ¿ na tu mó wiæ o po trój nej roli: po
pie r wsze, jest to rola pro fe sjo nali sty, po tra fi¹cego po sta wiæ trafn¹ dia g no zê zja wi -
ska, kre uj¹cego w³aœciw¹ pro gno zê oraz pro wadz¹cego sku teczn¹, za ko ñ czon¹ suk -
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ce sem peda go gi cz nym i spo³ecz nym te ra piê. Po dru gie, jest to rola ani ma to ra
spo³ecz nej i wy cho wa w czej in te gra cji œro do wi sko wej, a wiêc wspó³ist nie nia i ko -
o pe ra cji roz ma i tych œro do wisk, w tym œro do wi ska ma r gi ne su spo³ecz ne go. Rola ta 
ma urze czy wi st niaæ za sa dê ro zu mnej to le ran cji wo bec od mien no œci. Po trze cie
wre sz cie, dziê ki uzy ska nym ko m pe ten cjom i umie jê t no œciom z za kre su ba da w czej 
pra cy na uko wej oraz umie jê t no œci ana li zo wa nia ma te ria³ów em pi ry cz nych, nasz
ab so l went mo¿e pro je kto waæ, ini cjo waæ i kre o waæ nowe fo r my œro do wi sko wej
dzia³al no œci peda go gi cz nej i spo³ecz nej, opa r te na za³o¿e niach twó r czej reso cja li -
za cji, przy nosz¹ce wy mie r ne efe kty pro fila kty cz ne i wy cho wa w cze. 

Ab so l went PEDAGOGIUM ma post rze gaæ œro do wi sko, w któ rym dzia³a,
w per spe kty wie da le kiej od par tyku lary z mu i kon for mi z mu, a prze de wszy stkim
dia g no zo waæ, a na stê p nie kre o waæ ten den cje roz wo jo we jed no stek i œro do wisk
spo³ecz nych. Ta umie jê t noœæ sze r sze go i roz wo jo we go wi dze nia pro ble mów wy -
cho wa w czych na tle œro do wisk i spo³ecz no œci lo ka l nych, sta no wi wy ró ¿ niaj¹c¹
ce chê sy l we t ki oraz oso bo wo œci spo³ecz nej wy kszta³co ne go w PEDAGOGIUM
spe cja li sty.

Teo re ty cz ne pod sta wy kszta³ce nia stu den tów reso cja li za cji
w PEDAGOGIUM

Je sz cze nie tak da w no, bo na pocz¹tku XX wie ku, uz na wa no, ¿e dzia³al noœæ
reso cjali zacy j na w za sa dzie po win na po le gaæ na sku te cz nym odi zo lo wa niu
„z³oczy ñ cy” od re szty spo³ecze ñ stwa, a im su ro wszym i do tkli wszym bê dzie pod -
le ga³ ry go rom wiê zien nym, tym szy b ciej prze my œli swo je po stê po wa nie i na bie rze 
chê ci po zy ty w nej zmia ny. Ten spo sób my œle nia wy ni ka³ bez po œred nio z za ko rze -
nio nej w na ukach pra wnych oœwie ce nio wej kon ce pcji re try buty wno œci kary i wo l -
nej woli spra w cy, oraz jej pó Ÿ nie j szych mutacji filozoficznych. 

Do pie ro po wstaj¹cy i roz wi jaj¹cy siê „pozy tywi sty cz ny” do ro bek nauk
spo³ecz nych iden ty fi kuj¹cy i uza sad niaj¹cy tzw. dete r mi nan ty, a wiêc czyn ni ki
spo³ecz ne, bio lo gi cz ne i ku l tu ro we maj¹ce wp³yw na lu dz kie po stê po wa nie do pro -
wa dzi³ do sto p nio wej zmia ny sto sun ku do osób prze ja wiaj¹cych roz ma i te fo r my
za cho wañ pato lo gi cz nych i spo wo do wa³ roz wój te o rii reso cjali zacy j nych. W pe w -
nym upro sz cze niu mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e na roz wój na uki o reso cja li za cji naj wiêk -
szy wp³yw wy war³y iden tyfi kowa l ne w XX wie ku nu r ty teo re ty cz ne: beha wio ra l -
ny, psy chody nami cz ny, nurt psy cho lo gii huma ni sty cz nej oraz nurt kog ni ty w no-
-in tera kcy j ny. Dla te go te¿ kon ce pcje i te o rie na uko we sta no wi¹ce bazê te o re -
tyczn¹ i me to dyczn¹ reso cja li za cji oraz wy ni kaj¹ce z tych po dejœæ fo r my i spo so by 
od dzia³ywañ mo ¿e my po dzie liæ na ki l ka grup cha ra kte ry zuj¹cych siê od mien ny mi 
po dej œcia mi meto dolo gicz ny mi. Mo ¿e my za tem wy ró ¿ niæ: kon ce pcje beha wio ra l -
ne, kon ce pcje psy chody nami cz ne, kon ce pcje wie lowy mia ro we oraz kon ce pcje in -
ter akcy j ne i kog ni ty w ne (Py t ka, 2005, Ur ban, 2004, Ko no pczy ñ ski, 2006, 2007).

88 Ma rek Ko nopczyñski



Na le ¿y jed nak za zna czyæ, ¿e za pre zen towa ny po dzia³ nie jest ostry, gdy¿ po szcze -
gó l ne gru py kon ce pcji ko rzy sta³y ze swo je go do ro b ku, a wspó³cze œ nie wy stê -
puj¹ce za rów no za³o¿e nia teo re ty cz ne jak i me to dy reso cja li za cji, cha ra k te ry zuj¹
siê okre œlo nym spo so bem ekle kty z mu. 

Gru pa kon ce pcji beha wio ra l nych zwa na te¿  t e o r i a m i  o b j a w o w y m i
uj mu je nie przy stoso wa nie spo³ecz ne jako spo³ecz nie nie po¿¹dane, za bu rzo ne fo r -
my za cho wañ, któ re s¹ awe r sy j ne i k³opo t li we dla oto cze nia spo³ecz ne go, a w kon -
se k wen cji ta k ¿e dla osób je prze ja wiaj¹cych. Cho dzi tu o ta kie fo r my za cho wañ,
któ re po zo staj¹ w sta ty sty cz nej mnie j szo œci (te o rie ob ja wo we odwo³uj¹ siê do po -
jê cia no r my sta ty sty cz nej) i któ re burz¹ usta lo ny ³ad spo³ecz ny oraz ko m p li kuj¹ re -
la cje in ter per sona lne. W tej gru pie za cho wañ mieszcz¹ siê rów nie¿ za cho wa nia
auto de stru kcyj ne, po wo duj¹ce cie r pie nie i za gro ¿e nie dla in nych lu dzi. Beha wio -
ra l ne kon ce pcje nie przy stoso wa nia spo³ecz ne go opie raj¹ siê w za sa dzie na te o -
riach „ucze nia siê”, a szcze gó l nie jej wspó³cze s nych od mia nach zwi¹za nych z te o -
ria mi za cho wa nia siê oraz” kon ce pcja mi ucze nia siê spo³ecz ne go” (Ma le wski,
1964). Te o rie beha wio ra l ne uz naj¹, ¿e cz³owiek w toku swe go roz wo ju oso bo we -
go i spo³ecz ne go uczy siê form za cho wañ i re a kcji. Ucze nie to pod le ga pro ce som
wzmo c nieñ psy cholo gi cz nych, co oz na cza , ¿e pra wdopo dobie ñ stwo wyst¹pie nia
i utrwa le nie siê za cho wañ jest tym wiê ksze im czê st sze lub mo c nie j sze jest na gra -
dza nie psy cho logi cz ne tych za cho wañ. Tak wiêc ka ¿ de za cho wa nie lu dz kie
(z wyj¹tkiem ka te go rii za cho wañ od ru cho wych, choæ tu te¿ nie ma stu pro cen to wej 
pe w no œci) jest za cho wa niem na by tym w pro ce sie ucze nia siê w wy ni ku wp³ywu
bo dŸ ców po zy ty w nych lub ne ga ty w nych. Po do b nie na sze beha wio ra l ne re la cje in -
ter per sona lne i spo³ecz ne s¹ wy ni kiem ta kie go sa me go pro ce su. Ne ga ty w ne za -
cho wa nia i re a kcje lu dz kie uj mo wa ne jako „pro dukt” pro ce su so cja li za cji pod le -
gaj¹ wiêc wed³ug tej kon ce pcji zmia nom po le gaj¹cym na „wy tre no wa niu” no wych 
za cho wañ i re a kcji apro bo wa nych spo³ecz nie. Wy cho wa nie reso cjali zacy j ne bê -
dzie za tem po le ga³o na od szu ka niu re per tu a ru bo dŸ ców, któ re mog¹ wy ga siæ pato -
lo gi cz ne fo r my za cho wañ, a po przez sy stem wzmo c nieñ po zy ty w nych (bo dŸ ców
psy cholo gi cz nych do da t nich) w to mie j s ce wpro wa dziæ nowe fo r my akce pto wa l ne 
spo³ecz nie. Tak uj mo wa na reso cja li za cja opie ra siê w g³ów nej mie rze na sto so wa -
niu me tod tre nin go wych (tre nin gi psy cho logi cz ne) a sy ste my od dzia³ywañ insty -
tu cjo na l nych opa r te s¹ na tak zwa nej „eko no mii pun kto wej” (to ken eco no my) (Po -
s pi szyl, 1998). Te o rie beha wio ra l ne na sta wio ne s¹ na wy ja œ nia nie ze w nê trz nych
form za cho wañ osób nie przy stoso wa nych spo³ecz nie a ca³a ich apa ra tu ra po jê cio -
wa i me to dy cz na do ko nu je ana li zy, oce ny i ko re kcji tego wszy stkie go co jest za -
uwa ¿a l ne i roz po zna wal ne. Mo ¿ na przyj¹æ, ¿e ta gru pa te o rii za j mu je siê diag no -
zo wa niem i te ra pi¹ osób nie przy stoso wa nych spo³ecz nie prze de wszy stkim
z ze w nê trz nej per spe kty wy po zna w czej. 

Kon ce pcje psy chody nami cz ne swój ro do wód wy wodz¹ z osi¹gniêæ fre u do w -
skiej psy choa na li zy oraz neo psy choa nali zy. Ich istot¹ jest post rze ga nie za cho wañ
cz³owie ka prze de wszy stkim z per spe kty wy jego do œwia d czeñ z okre su wcze s ne go 

Nowa resocjalizacyjna szko³a wa r sza wska – twó r cza reso cja li za cja w kon te k œcie ... 89



dzie ci ñ stwa, a szcze gó l nie ja ko œci re la cji z matk¹. Wy ró ¿ nia siê tu do mi nuj¹ce
zna cze nie trzech lu dz kich sfer: id, ego i su per ego, a wiêc pod œwia do mo œci, œwia -
do mo œci i nad œwia do mo œci (ste ro w ni ka mo ra l ne go). Za chwia na rów no wa ga ener -
ge ty cz na po miê dzy nimi jest przy czyn¹ za bu rzeñ w za cho wa niu cz³owie ka. Nurt
psy chody nami cz ny wpro wa dzi³ do pra kty ki reso cjali zacy j nej roz ma i te fo r my psy -
cho te ra pii, ta kie jak: psy cho te ra pia indy widu a l na, grupowa, psychodrama czy
socjodrama.

Ko le j na gru pa te o rii wy ja œ niaj¹cych me cha ni z my prze ja wów nie przy stoso wa nia
spo³ecz ne go wy ros³a na grun cie nie za do wa laj¹cych efe któw dzia³añ profi la kty cz -
nych, ko re kcy j nych i reso cjali zacy j nych dwóch po prze dnich kon ce pcji. Przy jê³a
ona na zwê „kon ce pcji wielo dyscy pli no wych” (wielo wy mia ro wych) i opar ³a siê
w swo jej wa r stwie kon ce pcy j nej na te o riach kon tro li spo³ecz nej (Ur ban, 2004). Plu -
rali sty cz ne (wielo dyscy pli no we) po dej œcie do za gad nieñ pato lo gi za cji ¿y cia
spo³ecz ne go oraz do za gad nieñ reso cja li za cji osób wy ka zuj¹cych za cho wa nia de -
wia cy j ne i pato lo gi cz ne wy ni ka z du ¿ej li cz by kon ce pcji i te o rii pró buj¹cych wy ja œ -
niaæ te za gad nie nia. Wie loœæ ta pro wa dzi w kon se k wen cji do ekle kty z mu teo rety cz -
ne go i meto dolo gicz ne go. Jest to je den z powa ¿ nie j szych za rzu tów sta wia nych tej
gru pie te o rii. Mimo tego fa ktu, te o rie wielo dyscy pli no we od ci s nê³y swój œlad w my -
œle niu peda go gi cz nym, co wy ra Ÿ nie wi daæ w pra kty ce reso cjali zacy j nej. W³aœci wie
w chwi li obe cnej nie wy stê puj¹ ju¿ w czy stej fo r mie za rów no pod sta wy teo re ty cz ne
jak i za³o¿e nia me to dy cz ne opa r te na jed nej dys cy p li nie na uko wej (na przyk³ad psy -
cho lo gii, so cjo lo gii, pe da go gi ce, czy kry mi no lo gii). 

Po szu ki wa nia op ty ma l nych jed no rod nych roz wi¹zañ me to dy cz nych w reso -
cjali zacy j nej pra kty ce jak dot¹d nie przy nios³y pe³nego efe ktu. Naj bli ¿ szy ocze ki -
wa niom osób akce p tuj¹cych, po dej œcie wielo dyscy pli no we jest mo del „zró¿ ni co -
wa nych od dzia³ywañ”, wy ros³y na grun cie „inte gra cy j nej te o rii za cho wa nia
prze stê pcze go” M. Le b lan ca (1983), któ ra zdo by³a uz na nie w Ka na dzie (Fre chet -
te, Le b lanc, 1980). Mo del ten opi su je uwa run ko wa nia pro ce su demo ra li za cji oraz
po ten cja l ne mo ¿ li wo œci reso cjali zacy j ne w kon te k œcie po zio mu roz wo ju doj -
rza³oœci spo³ecz nej (inter perso na l nej) wy cho wan ków nie przy stoso wa nych
spo³ecz nie, rozk³adaj¹c akcen ty na po stê po wa nie opie ku ñ cze i do ra d cze. Pod -
staw¹ kon ce pcji „Inte gra cy j na te o ria za cho wa nia prze stê pcze go” Le b lan ca (1983)
jest te o ria kon tro li spo³ecz nej Hi r s che go (1969). Zak³ada ona, ¿e ka ¿ dy cz³owiek
mo¿e po dej mo waæ dzia³ania prze stê pcze, w sy tu a cjach ze r wa nia lub os³abie nia
wiê zów spo³ecz nych. Isto t ny mi czyn ni ka mi wiê zi spo³ecz nych s¹: przy wi¹za nie,
bêd¹ce od mian¹ przy mu su psy cholo gicz ne go spo wodo wa ne go emo cjo nal ny mi
zwi¹zka mi z in ny mi lu dŸ mi, zo bo wi¹za nie, któ re jest ra chun kiem ko rzy œci wy ni -
kaj¹cych z prze strze ga nia za sad i norm spo³ecz nych, zaan ga ¿o wa nie, tra kto wa ne
jako po stê po wa nie zgod ne z no r ma mi a wy ni kaj¹ce ze zbyt wy so kich ko sztów
emo cjo na l nych po no szo nych w tra kcie za cho wañ nie zgod nych z no r ma mi, oraz
prze ko na nia, tra k to wa ne jako ob li ga cja jed no stki do za cho wañ konfo rmi sty cz -
nych wo bec spo³ecze ñ stwa, z po wo du obo wi¹zuj¹cego sy ste mu wa r to œci. Le b lanc
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stoi na sta no wi sku, ¿e za cho wa nia prze stê pcze uwa run ko wa ne s¹ so cja liza cyj nie,
a ich brak œwia d czy o w mia rê pra wid³owym prze bie gu me cha ni z mów uspo³ecz -
nia nia. Je œli me cha ni z my so cja liza cyj ne w na le ¿y ty spo sób kon tro luj¹ po sza no wa -
nie in nych osób oraz po wœci¹gaj¹ i ogra ni czaj¹ im pu l sy popêdo wo-emo cjona l ne
wów czas mamy do czy nie nia z so cja li zacj¹ pra wid³ow¹ i nie wy stê puj¹ w jej na -
stê p stwie za cho wa nia prze stê pcze. Te o ria „za cho wa nia prze stê pcze go” jest in te re -
suj¹ca je sz cze z in ne go pun ktu wi dze nia. Po zwa la mia no wi cie na wyci¹gniê cie
wnio sków pra kty cz nych o me to dy cz nym cha ra kte rze. Na jej pod sta wie mo ¿ na
pro je kto waæ za rów no indy widu a l ne pro gra my reso cjali zacy j ne o wy mia rze tera -
peu ty cz nym jak i dzia³ania pro fila kty cz ne o ska li ma kro spo³ecz nej. Je œli uz na je
siê, ¿e jed no stka lo ku je siê w stre fie „wa d li we go zso cja lizo wa nia” dzia³ania maj¹
cha ra kter pro fila kty cz ny, je œli jest to stre fa „mar gina li za cji” wów czas wy stê puj¹ce 
de fi cy ty roz wo jo we na le ¿y ko m pen so waæ tera peu ty cz nie, na to miast je œli jest
to stre fa „prze stê pczo œci” na le ¿y in ter we nio waæ insty tucjo na l nie oraz reso cjali -
zacy j nie. Tak czy ina czej po szuki wa nia teo re ty cz nych pod staw reso cja li za cji
ro zu mia nej, jako „spo³ecz ne na wró ce nie” osób zdemo rali zo wa nych, w za sa dzie
ukie run ko wa ne s¹ na po dej œcia socjologicz no-psycholo giczno-krymi nologicz -
ne, ze szcze gó l nym zwró ce niem uwa gi na mo ¿ li wo œci ko re kcji i na pra wy za bu rzo -
nych fun kcji. Ta „kore kcyjno -napra w cza” ten den cja dzia³al no œci reso cjali zacy j -
nej jest mo c no utrwa lo na w pra kty ce wy cho wa w czej i wy ni ka z jed nej stro ny
z uni wer syte c kich tre œcio wych mo de li kszta³ce nio wych, z dru giej zaœ z wie lo le t -
nich do œwia d czeñ pol skich i za gra ni cz nych insty tucjo na l nych sy ste mów reso cja li -
za cji.

Przyk³adem uka zuj¹cym wielo wy mia ro woœæ my œle nia reso cjali zacyj ne go jest
kon ce p cja Sul li va na i Gran ta (1957), a prze de wszy stkim wy ni kaj¹cy z niej sy stem 
diagno styczno- resocja lizacyj ny „I- Le vel Clas si fi ca tion” – „The In ter per so nal Ma -
tu ri ty Le vel Clas si fi ca tion Sy stem”. Uka zu je ona ja koœæ i trwa³oœæ wp³ywów me -
cha ni z mów socja liza cy j nych de te r mi nuj¹cych lu dz ki roz wój i in spi ru je do po szu -
ki wañ roz wi¹zañ me to dy cz nych. Pod sta wo wym za³o¿e niem te o rii „roz wo ju
doj rza³oœci inter perso na l nej” jest stwier dze nie, ¿e cz³owiek w toku swo je go socja -
liza cyj ne go wzra sta nia osi¹ga co raz to wy ¿sze po zio my doj rza³oœci inter perso na l -
nej, a wiêc wkra cza na co raz wy ¿sze eta py uzy ski wa nia ko m pe ten cji spo³ecz ne go
wspó³¿y cia z in ny mi lu dŸ mi. Zda niem au to rów ka ¿ dy cz³owiek od chwi li na ro dze -
nia wcho dzi w per ma nen t ny kon takt ze swym oto cze niem, dziê ki cze mu re du ku je
we wnê trz ne na piê cia i za spoka ja po trze by. O ja ko œci tych kon ta któw de cy du je
indy widu a l ny po ten cja³ popêdo wo-emo cjona l ny. Efe ktem kon ta któw or ga ni z mu
lu dz kie go z wielo aspe kto wy mi sy g na³ami œro do wi ska so cja li zuj¹cego jest pro ces
ró¿ ni co wa nia bo dŸ ców oraz indy widua lizo wa nia re a kcji na te bo dŸ ce. W toku
swo je go roz wo ju cz³owiek do ko nu je porz¹dko wa nia i in te gro wa nia do sta r cza nym 
mu po przez œro do wi sko so cja li zuj¹ce bo dŸ ców i re a kcji prze kszta³caj¹c je w stru k -
tu ry info rma cy j ne. Te stru ktu ry maj¹ w przysz³oœci de cy duj¹ce zna cze nie w kon tak -
tach inter perso na l nych i maj¹ cha ra kter ele men ta r nych stru ktur po zna w czych,
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emo cjo na l nych i beha wio ra l nych. Wszy stkie na stê p ne do œwia d cze nia spo³ecz ne
s¹ ana li zo wa ne i mody fi ko wa ne po przez ju¿ ist niej¹ce stru ktu ry. W tra kcie zdo by -
wa nia socja liza cy j nych do œwia d czeñ cz³owiek ró ¿ ni cu je i in te gru je sy g na³y bo dŸ -
co we tworz¹c po znawcz¹ re pre zen ta cjê sie bie sa me go oraz in nych lu dzi i zja wisk
(swoj¹ to ¿ sa moœæ). Roz ró ¿ nia my sie dem po zio mów (eta pów) doj rza³oœci kon ta k -
tów inter perso na l nych. Wy ró ¿ ni kiem ka ¿ de go z nich jest sy tu a cja pro ble mo wa, od 
roz wi¹za nia któ rej za le ¿y prze j œcie da ne go cz³owie ka na na stê p ny po ziom roz wo -
ju doj rza³oœci kon ta któw inter perso na l nych.

 W za³o¿e niach wspó³cze s nej pe da go gi ki reso cjali zacy j nej zja wi sko po wsta -
wa nia za cho wañ de wia cy j nych i mo ¿ li wo œci im prze ciw dzia³ania jest w mnie j -
szym ni¿ do ty ch czas sto p niu przed mio tem ana liz wy ni kaj¹cych z kla sy cz ne go ju¿
ujê cia beha wio ral ne go, psy chody nami czne go czy opa r te go na psy cho lo gii huma -
ni sty cz nej. 

 Obe c nie co raz wiê ksze go zna cze nia na bie raj¹ dwa nu r ty teo re ty cz ne cha ra kte -
ry zuj¹ce siê wpra w dzie od mien ny mi po dej œcia mi meto dolo gicz ny mi, lecz zbli -
¿on¹ re fleksj¹ pe da go giczn¹. Mam tu na my œli kon ce pcje in ter akcy j ne, œci œle
powi¹zane z inter akcjo ni z mem sym bo li cz nym, oraz kon ce pcje kog ni ty w ne
ze szcze gó l nym uw z glêd nie niem po zna w czej te o rii oso bo wo œci Ge o r ga
Kelley’ego.

Kon ce pcje in ter akcy j ne maj¹ce swo je Ÿród³a w inter akcjo ni z mie sym bo li cz -
nym (Her bert Blu mer, Ge o r ge Her bert Mead, Er ving Gof f man, An tho ny Gid dens), 
któ ry zak³ada istotn¹ rolê zna czeñ sym bo li w lu dz kich dzia³aniach. Kon ta kty miê -
dzy lu dz kie in ter pre towa ne s¹ jako wy mia na i wspó³two rze nie sym bo li cz nych zna -
czeñ wywo³ywa nych in ter akcja mi, sty mu luj¹cych i mo dy fi kuj¹cych in ter akcje.
Kon se k wencj¹ tych pro ce sów jest kszta³to wa nie oso bo wo œci pa r t ne rów in ter akcji
i two rze nie mo ¿ li wo œci fun kcjo no wa nia w gru pach spo³ecz nych. Ka te go ria mi
ana li zy w inter akcjo ni z mie s¹: Umys³ – ro zu mia ny jako pro ces my œle nia w ka te go -
riach alte rna ty w nych mo ¿ li wo œci dzia³ania, JaŸñ – œwia do moœæ swo jej od rê b no œci, 
In ter ak cja – wza je m ne od dzia³ywa nie na sie bie dwóch lub wiê cej jed no stek, po le -
gaj¹ce na obu stron nym wp³ywa niu na swo je za cho wa nia, Spo³ecze ñ stwo – fo r -
ma ¿y cia zbio ro we go lu dzi, opa r ta na in ter akcjach po miê dzy jed no stka mi, któ re
tworz¹ samo wy sta r czaln¹ zbio ro woœæ. Dla pre zen to wa nej kon ce pcji reso cja li za cji 
szcze gó l ne zna cze nie po sia daj¹ te o rie: styg ma ty za cji i de styg maty za cji oraz ról
spo³ecz nych – tzw. „te atr ¿y cia spo³ecz ne go” E. Gof f ma na. 

Przyk³adem wi zji in ter akcy j nej wyko rzy sty wa nej w me to dy ce od dzia³ywañ
reso cjali zacy j nych jest kon ce p cja „cz³owie ka w te a trze ¿y cia co dzien ne go” Er vin -
ga Gof f ma na. 

Wed³ug Gof f ma na ka ¿ dy cz³owiek od gry waj¹c jak¹œ rolê ocze ku je, ¿e wra ¿e -
nie ja kie chce wywo³aæ bê dzie zgod ne z jego ocze ki wa nia mi. Mo¿e to czy niæ
z pe³nym prze ko na niem i zaan ga ¿o wa niem uczu cio wym lub z dys tan sem po³¹czo -
nym z cy ni z mem. W ten spo sób two rzy siê dwa skra j ne bie gu ny ról spo³ecz nych,
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od ról pe³nych zaan ga ¿o wa nia i pa sji, do ról pe³nych dys tan su i powie rzcho w no -
œci. Dzia³al noœæ lu dz ka prze bie gaj¹ca w obe cno œci obse r wa to rów (na zy wa nych
wi dza mi) i wy wie raj¹ca na nich wp³yw na zwa na zo sta³a „ wy stê pem”, na to miast ta 
jej czêœæ, któ ra jest naj isto tnie j sza – „fa sad¹”. Wszy stko to co zna j du je siê do -
oko³a, a nie jest oto cze niem spo³ecz nym, au tor na zy wa „de ko ra cja mi”. Ka ¿ dy
cz³owiek chc¹cy uwy pu kliæ i wzmo c niæ swój „wy stêp”, szcze gó l nie w za kre sie
jego „fa sa dy” u¿y wa „dra ma ty za cji” swo jej dzia³al no œci po przez œro d ki wy ra zu,
któ re mog¹ mieæ cha ra kter wer ba l ny lub poza wer ba l ny. Ka ¿ da pre zen ta cja z re -
gu³y od da je i od zwie rcie d la wa r to œci da nej gru py spo³ecz nej czy repre zento wa ne -
go krê gu spo³ecz ne go. To zja wi sko Gof f man na zy wa „ide a li zacj¹”. Wa¿n¹ rolê
w pro ce sach pre zen tacy j nych od gry wa kon tro lo wa nie i spó j noœæ eks pre sji, po le -
gaj¹ce na jej adek wa t no œci sy tua cy j nej i kon te ksto wej. Mo ¿e my tu mó wiæ
o „fa³szy wych” pre zen ta cjach po le gaj¹cych na pró bie ce lo we go wpro wa dze nia
w b³¹d oto cze nia spo³ecz ne go ogl¹daj¹cego nasz „wy stêp” lub „mi sty fi ka cjach”
po le gaj¹cych na wy wo³ywa niu u „pub li cz no œci” po czu cia lêku i przez to ogra ni -
cza niu z ni¹ kon ta ktu w celu ukry cia isto t nych man ka men tów „akto ra”. Kon ce p cja 
Gof f ma na zak³ada indy widu a l ne „wy stê py” spo³ecz ne oraz „wy stê py” ze spo³owe. 
Po le gaj¹ one na mniej lub bar dziej œcis³ej wspó³pra cy gru py lu dzi w celu „pre zen -
ta cji” spo³ecz nej. Wów czas ist nie je po trze ba re ¿y se rii ta kiej pre zen ta cji. Po jê cie
„re ¿y se ria” obe j mu je dzia³ania jed nej lub ki l ku osób wp³ywaj¹cych mniej lub bar -
dziej fo r ma l nie na „wy stêp spo³ecz ny”, aby osi¹gn¹æ cel indy widu a l ny lub zbio ro -
wy. „Wy stê py spo³ecz ne” mog¹ od by waæ siê na „sce nie” lub w „ku li sach”. W pier -
wszym przy pa d ku cho dzi o pró bê stwo rze nia wra ¿e nia, ¿e „akto rom” cho dzi o uo -
so bie nie i ucie le œ nie nie pe w nych wzo r ców obo wi¹zuj¹cych w da nym krê gu
spo³ecz nym, na to miast „gra za ku li so wa” po le ga na wy cho dze niu poza sche ma ty
roli i uzew nê trz nia niu pra wdzi wych in ten cji i za mie rzeñ. Sy tu a cje „sce ni cz ne”
i „za ku li so we” s¹ zda niem au to ra po wszech ne i wszech obe c ne w na szym ¿y ciu
spo³ecz nym. Obok g³ów nych ról indy widu a l nych i ze spo³owych mo ¿e my mó wiæ
o „ro lach po bo cz nych”. Role te prze zna czo ne s¹ dla tych osób, któ re nie s¹ ani
„g³ów ny mi akto ra mi” ani „wi dza mi”, a po nie wa¿ znaj¹ wie le ta je mnic „za ku li so -
wych” trze ba je ja koœ zago spo da ro waæ spo³ecz nie. Mog¹ to byæ role: „in for ma to -
ra”, „kla kie ra”, „przy nê ty”, „wty cz ki”. Do tego aby dany „wy stêp” spo³ecz ny
móg³ przy nieœæ ko rzy œci psy cho logi cz ne lub spo³ecz ne dla jego wy ko na w ców
musz¹ byæ spe³nio ne na stê puj¹ce wa run ki: Wa ru nek „lo ja l no œci dra matu rgi cz nej”
po le gaj¹cej na spe³nia niu wza je mnych zo bo wi¹zañ mo ra l nych i spo³ecz nych
cz³on ków ze spo³u pre zen tacy jne go. Wa ru nek dys cy p li ny dra matu rgi cz nej a wiêc
do brej zna jo mo œci roli, jej atry bu tów i ko stiu mów sce ni cz nych. Wa ru nek „roz wa -
gi dra matu rgi cz nej” po le gaj¹cej na ostro ¿ no œci i wy ob ra Ÿ ni zwi¹za nej z pro je kto -
wany mi przed siêw ziê cia mi sce ni cz ny mi. Er ving Gof f man okre œlaj¹c swoj¹ kon -
ce pcjê jako po dej œcie „dra matu rgi cz ne” do prze ja wów ¿y cia spo³ecz ne go, g³ów nie 
insty tucjo nal ne go, prze ciw sta wi³ j¹ po dej œciom: te ch ni cz nym, po li ty cz nym, struk -
tu ra l nym i ku l tu ro wym.
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Kon ce pcje kog ni ty w ne maj¹ce Ÿród³a w psy cho lo gii po zna w czej, a szcze gó l -
nie po zna w cza te o ria oso bo wo œci (Ge o r ge Kel ly, Ra y mond Cat tell, Ja nusz Re y-
ko wski). Te o rie zak³adaj¹, ¿e lu dz ka akty w noœæ psy chi cz na i spo³ecz na jest two -
rze niem re pre zen ta cji i kon stru o wa niem rze czy wi sto œci, to zaœ po zwa la nam na
prze kszta³ca nie sie bie po przez kon stru kty (za so by info rma cy j ne) two rzo ne po -
przez po rów na nia, po le gaj¹ce na do strze ga niu po do bieñstw i ró ¿ nic miê dzy zda -
rze nia mi. W³aœ nie te ró ¿ ni ce w sy ste mach kon stru któw s¹ przy czyn¹ pro ble mów
w in ter akcjach spo³ecz nych i ko mu ni ka cji miê dzy lu dz kiej. Oso bo woœæ jest indy -
widu a l nym sy ste mem ustru ktura lizo wa nych in fo r ma cji a wiêc niepo wta rza l nych,
oso bi s tych do œwia d czeñ, a wej œcie z inn¹ osob¹ w pog³êbion¹ in ter akcjê, wy ma ga
po zna nia i za akce pto wa nia sy ste mu jej kon stru któw (skry p tów po zna w czych
i atry bu cji). Sy stem skry p tów i atry bu cji nie wy mu sza bez rad ne go pod le ga nia pre -
sji zda rzeñ, lecz po zwa la na roz strzy ga nie o ich zna cze niu, po nie wa¿ w ¿a den spo -
sób nie mo ¿ na do ko ny waæ wy bo rów poza œwia tem al te r na tyw, któ re sa me mu siê
zbu do wa³o” (Kel ly, 1958).

Za rów no kon ce pcje in ter akcy j ne jak i po zna w cze eks po nuj¹ po jê cie lu dz kiej
to ¿ sa mo œci i na daj¹ jej wy ra Ÿ nie re gu la cyj ny cha ra kter. Oz na cza to, ¿e ka te go ria
to ¿ sa mo œci mo¿e byæ in te re suj¹cym przed mio tem roz wa ¿añ na grun cie pe da go gi -
ki reso cjali zacy j nej. 

An tho ny Gid dens (A. Gid dens, 2007 – wyk³ad nie pub liko wa ny) de fi niu je to ¿ -
sa moœæ jako „…fun kcjo na l ny spo sób my œle nia o sa mym so bie i w³as nych prio ry -
te tach w kon te k œcie ich spo³ecz ne go od bio ru…”. Fun kcjo na l noœæ my œle nia o so bie 
przek³ada siê na tre œci pe³nio nych ról spo³ecz nych, na to miast fun kcjo na l noœæ my œ -
le nia o prio ry te tach, na wy bo ry ról i ich za kre sów. Wspó³two rzy to tak zwan¹ to ¿ -
sa moœæ in dy wi du aln¹ (jed no stkow¹). Kon te ksty spo³ecz ne go obio ru po sia daj¹
cha ra kter info rma cyj ne go sprzê ¿e nia zwro t ne go i na daj¹ wy miar tzw. to ¿ sa mo œci
spo³ecz nej. Mog¹ rów nie¿ ini cjo waæ zja wi sko styg ma ty za cji spo³ecz nej.

Zda niem Le me r ta i Be c ke ra zja wi sko uszty w nia nia w roli i sta tu sie od mie ñ ca,
roz po czy na siê od styg ma ty za cji de wia cji zaka mu flo wa nej, a wiêc abs tra kcyj ne go
sta tu su jed no stki wy ni kaj¹cego na ogó³ z jej do œwia d czeñ socja liza cy j nych. Po la -
ry za cja po staw i uzew nê trz nie nie spo so bów my œle nia o po sia da nych prio ry te tach
¿y cio wych pro wa dzi w ta kich przy pa d kach do tak zwa nej to ¿ sa mo œci de wia cy j nej
wpi suj¹cej jed no stkê w okre œlo ne role spo³ecz ne sku t kuj¹c de wia cyjn¹ karier¹.

In ter akcje spo³ecz ne sta bi li zuj¹ jed no stkê pro -de wia cyjn¹ w jej spo so bie my -
œle nia o sa mym so bie i w ten spo sób uszty w niaj¹ j¹ w ubo gich tre œcio wo i za kre so -
wo ro lach spo³ecz nych, pro wadz¹c do pog³êbia nia siê pro ce su jej mar gina li za cji
i wy klu cza nia. Re akcj¹ jed no stki na ten stan rze czy jest miê dzy in ny mi eska la cja
po zio mu agre sji inter perso na l nej, nie akce pto wa ne spo³ecz nie spo so by za spa ka ja -
nia po trzeb oraz pato lo gi cz ne spo so by re du kcji emo cjo na l nych na piêæ we wnê trz -
nych. 

 Po jê cie de styg maty za cji i po jê cie de wia cji po zy ty w nej s¹ po jê cia mi no wy mi
i ma³o ana lizo wa ny mi na grun cie pe da go gi ki reso cjali zacy j nej. Mo ¿e my przyj¹æ,
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¿e de styg maty za cja jest pro ce sem ka so wa nia to ¿ sa mo œci de wia cy j nej i prze -

kszta³ca nia jej wy mia rów w do mi nuj¹ce pa ra me try akce p to wa ne spo³ecz nie. Na -
by cie przez jed no stkê cech no r ma l sa jak okre œla ten pro ces Gof f man, a wiêc po -
zby cie siê po czu cia piê t na, zmie nia nie ty l ko jej sta tus spo³ecz ny, ale prze de
wszy stkim prze ob ra ¿a jej Ja indy widu a l ne i Ja spo³ecz ne, wspó³tworz¹c sylwetkê
psychospo³eczn¹. 

 Pro ces de styg maty za cji roz po czy na siê od uœwia do mie nia przez jed no stkê
niew³aœci we go doty ch cza sowe go ¿y cia (swo je go nie szczê œli we go losu), któ re po -
wo du je pe³nie nie de wia cy j nych ról spo³ecz nych (prze stê pcy, agre so ra, nie uda cz -
ni ka itp.) a wiêc od do strze ¿e nia efe któw pro ce su styg ma ty za cji ne ga ty w nej.
Uœwia do mie nie to ma cha ra kter „ ol œ nie nia” przy po mi naj¹cego nie co zja wi sko
„ol œ nie nia schi zofre nicz ne go”. Jest ono zacz¹tkiem na wró ce nia, któ re roz po czy na
dra ma ty cz ny i d³ugo trwa³y pro ces „wa l ki ze sob¹ sa mym” a wy rze cze nia na ja kie
musi siê zdo byæ jed no stka mo ¿ na po rów naæ do opi sy wa nych lu dz kich wy rze czeñ
w hi sto rii re li gii (wyrzeczenia œwiêtych i b³ogos³awionych). 

 Pro ces de styg maty za cji to ne go cja cje lub ka so wa nie de wia cy j nej to ¿ sa mo œci
jed no stki i ta kie jej prze kszta³ca nie, ¿e Ja de wia ty w ne jest za stê po wa ne Ja nor ma -
ty w nym. Pro ces de styg maty za cji jest nie zwy kle trud nym do œwia d cza niem fa ktu
cza so we go wy stê po wa nia dwóch to ¿ sa mo œci – sta rej de wia ty w nej i nie ja ko
nak³ada nej na ni¹ no wej po zy ty w nej. Zja wi sko to przy bie ra po staæ tzw. po zy ty w -
nej de wia cji, a wiêc ob ja wia siê gwa³to w nym mani fe sto wa niem swo ich no wych
prze ko nañ (al ko ho lik, któ ry prze sta³ piæ i dzia³a w AA, by³y na rko man po ma -
gaj¹cy innym pozbyæ siê na³ogu itp.). 

Mo ¿ na uz naæ, ¿e kon ce p cja de styg maty za cji zna j du je wy mie r ne wspa r cie
w psy cho lo gii kog ni ty w nej.

Wed³ug Kelly’ego (pre ku r so ra te o rii po zna w czej) pie r wo t nym ele men tem struk -
tu ry Ja s¹ in fo r ma cje, któ re sk³adaj¹ siê na kon stru kty oso bo wo œcio we, czy li za ko -
do wa ne skry p ty prze kszta³caj¹ce siê w wie dzê o spo³ecz nym oto cze niu, po sta wy
wo bec tego oto cze nia, re spe kto wa nie b¹dŸ nie norm spo³ecz nych i pra wnych. Owe 
skry p ty ge ne ro wa ne s¹ i roz wi ja ne w tra kcie in ter akcji z oso ba mi znacz¹cymi,
a wiêc w pro ce sie so cja li za cji. 

W przy pa d ku osób wa d li wie so cja lizo wa nych in fo r ma cje o oto cze niu spo³ecz -
nym (skry p ty) s¹ zafa³szo wa ne i na ogó³ nie zgod ne z obo wi¹zuj¹cymi no r ma mi
spo ³ecz ny mi. Wy ra ¿a siê to w fi na l nych z³o¿o nych stru ktu rach po zna w czych
w po sta ci tzw. wro gie go znie kszta³ce nia atry bu cji po le gaj¹cego na domi na ty w -
nym post rze ga niu na sta wieñ pa r t ne rów in ter akcji jako wro gie i godz¹ce w in te re sy 
jed no stki. 

„Wro gie znie kszta³cone atry bu cje” fun kcjo nuj¹ w po sta ci tzw. przy mu szaj¹ -

cego za cho wa nia – jed no stka od czu wa przy mus wro gie go za cho wa nia. Taka atry -
bu cja wi¹¿e przy kre dla jed no stki sku t ki za cho wa nia z wro gim za mia rem in nych
ludzi.
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Ko ry go wa nie lub eli mi no wa nie znie kszta³co nych atry bu cji mo¿e do ko ny waæ
siê w toku w³aœci wie pro wa dzo nej rein ter pre ta cji sy tu a cji spo³ecz nych, a wiêc za -
rów no w toku peda go gi cz nie wy kre o wa nej auto pre zen ta cji (in sce ni za cji ja Ÿ ni
w in te ra kcjach) jak i wizu a li za cji sko ry go wa nych pa ra me trów to ¿ sa mo œci (auto -
pre zen ta cji atrybutywnej).

Reso cja li za cja opa r ta na za³o¿e niach te o rii po zna w czej i te o rii in ter akcy j nej
pro wa dzi do po wsta nia pro ce su de styg maty za cji, gdy¿ pro ces ten do ko nu je siê
w kon te k œcie in ter akcji spo³ecz nych. Do uzy ska nia tego sta nu naj le piej na daj¹ siê
nie konwe ncjo nal ne me to dy reso cja li za cji. Tego typu od dzia³ywa nia maj¹ swo je
uza sad nie nie w tym, ¿e pro ces desty gmaty zacy j ny roz wi ja siê pod wp³ywem do -
znañ nie konwe ncjo nal nych i udzia³em czyn ni ków tem po ra l nych (zwi¹za nych
miê dzy in ny mi z pro ce sem doj rze wa nia – jed no stka do strze ga, ¿e jej doty ch cza so -
we ¿y cie by³o klêsk¹, ale je sz cze siê nie sko ñ czy³o) oraz czyn ni ków inter perso na l -
nych (miê dzy in ny mi o cha ra kte rze spo³ecznego wsparcia). 

Mo ¿e my przyj¹æ, ¿e z pun ktu wi dze nia wspó³cze s nej re fle ksji reso cjali zacy j nej 
pro ces de styg maty za cji bê dzie po le ga³ na swo i stym „nak³ada niu” (przy swa ja niu)
przez jed no stkê no wych ko stiu mów to¿ sa mo œcio wych, w mie j s ce prób ich deko m -
ple to wa nia czy ka so wa nia (usu wa nia). Na ma r gi ne sie mo ¿ na do daæ, ¿e owo
„deko mple to wa nie czy ka so wa nie to¿ sa mo œcio we” do mi nuj¹ce w pra kty cz nych
od dzia³ywa niach reso cja li za cji insty tucjo na l nej (zak³ady ka r ne, schro ni ska dla
nie le t nich i zak³ady po pra wcze) mo¿e byæ jedn¹ z g³ów nych przy czyn bra ku
trwa³oœci i sku te cz no œci od dzia³ywañ w tym zakresie. 

Pro ces umie jê t ne go mody fi ko wa nia za sta³ych de wia cy j nych to ¿ sa mo œci po -
przez uzu pe³nia nie ich o nowe pa ra me try (in fo r ma cje i ko m pe ten cje) otwie ra now¹ 
prze strzeñ roz wo ju oso bo we go i spo³ecz ne go per spe ktywi cz nych ex - de wian tów.
Tre œci¹ tej prze strze ni, a wiêc pod mio tem od dzia³ywañ wy cho wa w czych s¹ ich
po ten cja³y kre o wa ne po przez me to dy cz ny roz wój stru ktu ra l nych czyn ni ków pro -
ce sów poznawczych i twórczych. 

W ra mach po wy ¿szej re fle ksji teo re ty cz nej, mie œci siê kon ce p cja twó r czej
reso cja li za cji jako nowy i swo i sty kie ru nek roz wo ju te o rii i pra kty ki reso cjali -
zacy j nej.

Kon ce p cja twó r czej reso cja li za cji ró ¿ ni siê w piê ciu za sad ni czych kwe stiach
od doty ch cza so wych, tra dy cy j nych spo so bów ro zu mie nia isto ty wy cho wa nia
reso cjali zacyj ne go, wy ni kaj¹cych z za³o¿eñ pe da go gi ki reso cjali zacy j nej. Jej za -
sad ni czym przes³aniem jest tra kto wa nie pro ce su reso cja li za cji jako pro ce su roz -
wo ju oso bo we go i spo³ecz ne go jed no stki a nie jako pro ce su kore kcy j ne go czy psy -
choko rekcy jne go.

Po pie r wsze, okre œla reso cja li za cjê jako pro ces roz wi ja nia i kre o wa nia po ten -
cja³ów, a nie jak to siê przy jê³o, ko re ktywn¹ zmia nê pa ra me trów spo³ecz nych
i oso bo wych nie le t nich. Po dru gie, tra ktu je nie przy stoso wa nie spo³ecz ne jako pro -
blem wa d li wie ukszta³to wa nej to ¿ sa mo œci, a nie wa d li wych po staw (Po spi szyl,
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1973), nie akce pto wa nia i prze strze ga nia norm spo³ecz nych (Ko no p ni cki, 1972),
nie adek wa t nych po staw, prze ko nañ i na sta wieñ (Cza pów, 1978), za bu rzo nych re -
la cji inter perso na l nych i wa d li wych ról spo³ecz nych (Ur ban, 2004 i 2005), czy te¿
pato lo gi cz nych za cho wañ, cech oso bo wo œci oraz pre fe ren cji aksjo lo gi cz nych
(Py t ka, 1986 i 2005). Po trze cie, ce lem reso cja li za cji jest w isto cie wy kre o wa nie
no wych pa ra me trów to¿ sa mo œcio wych wy cho wan ków, a nie ko re kty w na zmia na
prze ko nañ, na sta wieñ i pre fe ren cji aksjo lo gi cz nych czy form re a kcji, za cho wañ,
po staw i ról spo³ecz nych. Po czwa r te, œro d kiem do tego celu jest roz wój stru ktu ra l -
nych czyn ni ków i me cha ni z mów pro ce sów twó r czych nie le t nich, a nie za mia na
jed nych wa d li wych form fun kcjo no wa nia in ny mi, akce pto wa ny mi spo³ecz nie,
któ ra od by wa siê to po przez wy cho wawcz¹ ko re kcjê, psy cho ko re kcjê, psy chomo -
dyfi ka cjê, czy inne spo so by antro pote chni cz nych od dzia³ywañ wy cho wa w czych
(Ko no p ni cki, 1972; Cza pów, 1980; Po spi szyl, 1998; Ur ban, 2004; Ma chel, 2005;
Py t ka, 2005). Po pi¹te wre sz cie, pro po no wa nym spo so bem, a wiêc me tod¹ osi¹ga -
nia tego celu jest reso cjali zo wa nie po przez tre no wan¹ auto pre zen ta cjê wizu ali zo -
wa nych pa ra me trów to ¿ sa mo œci.

Heu ry sty cz ny wy miar reso cja li za cji na da je jej rolê, ja kiej do tej pory kla sy cz na 
pe da go gi ka reso cjali zacy j na nie pe³ni³a. Rola ta, zgod nie z za³o¿e nia mi he u ry sty -
ki, okre œla pe da go gi kê reso cja li za cyjn¹ jako na ukê o kre o wa niu sku te cz nych
i twó r czych spo so bów roz wi¹zy wa nia pro ble mów, zmie rzaj¹c¹ do wy kre o wa nia
no wych cech to ¿ sa mo œci oso by nie przy stoso wa nej spo³ecz nie. W tej per spe kty wie 
ro zu mo wa nia twó r cza reso cja li za cja jest „twó r czo œci¹ sto so wan¹” (Nê cka, 2005;
Gó ra l ski, 2003). Twó r czoœæ sto so wa na jest pe w ne go ro dza ju po stê po wa niem
maj¹cym dwa pod sta wo we cele do spe³nie nia. Pie r wszy z nich po le ga na roz -
wi¹zy wa niu za dañ pro ble mo wych za po moc¹ kon kre t nych me tod i te ch nik
dzia³ania, dru gi zaœ na roz wi ja niu twó r czych zdo l no œci i pre dy spo zy cji za rów no
po szcze gó l nych osób jak i ze spo³ów lu dz kich. Pro ces twó r czej reso cja li za cji re a li -
zu je oby d wa cele, k³ad¹c na cisk na wy miar kre a cji no wych pa ra me trów
to¿samoœci osób nieprzystosowanych spo³ecznie. 

Te le o lo gia twó r czej reso cja li za cji wy ró ¿ nia obok celu ge ne ral ne go rów nie¿
cele eta po we. Tych osta t nich mo ¿e my wy mie niæ czte ry. Pie r wszym z nich jest
ziden tyfi ko wa nie stru ktu ra l nych sk³ad ni ków pro ce su umo ¿ li wiaj¹cego twó r cze
roz wi¹zy wa nie pro ble mów. Dru gim ce lem eta po wym bê dzie roz wi ja nie stru ktu ral -
nych sk³ad ni ków pro ce su twó r cze go po le gaj¹ce na æwi cze niach i pró bach. Trze ci
cel mo ¿e my zde fi nio waæ jako pró bê za da niow¹ re a li za cji dzie³a twó r cze go, ja kim
s¹ nowe pa ra me try to ¿ sa mo œci wy cho wan ka, a po przez nie od mien ne spo so by roz -
wi¹zy wa nia sy tu a cji pro ble mo wych. Na to miast czwa r ty jest uza sad nie niem i urze -
czywi st nie niem spo³ecz nym wy ko na ne go dzie³a. Pod po jê ciem twó r czo œci i dzie³a 
twó r cze go ro zu miem nie dzia³ania ar ty sty cz ne i ich wy two ry, lecz twó r czy spo sób
roz wi¹zy wa nia sy tu a cji pro ble mo wych, pro wadz¹cy do kre o wa nia no wych pa ra -
me trów to¿ sa mo œcio wych. Te le o lo gia twó r czej reso cja li za cji od no si siê za rów no
do indy widu a l nych kon te kstów antro polo gi cz nych, jak i do kon te kstów spo³ecz -
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nych. Jej we ry fi kacj¹ i re a l nym uza sad nie niem jest po dej œcie me to dy cz ne rea li zo -
wa ne pra kty cz nie w ra mach twó r cze go wy cho wa nia reso cjali zacyj ne go. Po dej œcie 
to wy ma ga sfo r mu³owa nia za le ceñ me to dy cz nych, któ re sta no wi¹ pod sta wo we
przes³anki po dej mo wa nych czyn no œci wy cho wa w czych. 

Twó r cza reso cja li za cja mówi o po ten cjal no œci osób nie przy stoso wa nych spo -
³ecz nie. Oz na cza to, ¿e jej me to dy maj¹ za za da nie po szu ki waæ i roz wi jaæ za rów no
po ten cja³y tkwi¹ce w tych oso bach, jak i stwa rzaæ per spe kty wy wy kre o wa nia od -
mien nej od doty ch cza so wej to ¿ sa mo œci indy widu a l nej i spo³ecz nej osób nie przy -
stoso wa nych. 

Twó r cza reso cja li za cja ma na celu do pro wa dze nie do za ist nie nia i po my œl ne go
za ko ñ cze nia dwóch pro ce sów. Pie r wszy z nich po le ga na wzbu dza niu roz wo ju
stru ktu ra l nych czyn ni ków pro ce sów twó r czych i po zna w czych jed no stek nie przy -
stoso wa nych spo³ecz nie, dru gi zaœ na zmia nie ich zew nê trz ne go wi ze run ku
spo³ecz ne go. Dzia³ania te maj¹ w kon se k wen cji do pro wa dziæ do wymo de lo wa nia
no wych pa ra me trów to ¿ sa mo œci osób nie przy stoso wa nych spo³ecz nie. Za gad nie -
nie to wi¹¿e siê bez po œred nio ze zja wi skiem autoprezentacji spo³ecznych.

Auto pre zen ta cje osób nie przy stoso wa nych spo³ecz nie maj¹ na ogó³ nie adek -
wa t ny sy tua cy j nie cha ra kter oraz s¹ ubo gie w tre œci wy ra ¿a nia w³as ne go Ja. Ich
pod sta wo wym wy zna cz ni kiem s¹ cele wy zna cza ne z jed nej stro ny przez kie run -
ki re a li za cji po trzeb, z dru giej zaœ spo so by re a li za cji zak³ada nych ce lów uwa run -
ko wa ne ce cha mi do œwia d czeñ socja liza cy j nych. Osi¹ga nie ce lów od by wa siê
dziê ki skry p tom i pla nom. S¹ one re pre zen ta cjami po zna w czy mi maj¹cymi za
za da nie do pro wa dziæ do re a li za cji dzia³ania ce lo we go, przy czym skry p ty s¹ za -
wcza su sfo r mu³owa ne, a pla ny do tycz¹ roz wi¹za nia bar dziej skom pli ko wa nych
sy tu a cji pro ble mo wych. Mo ¿ na po wie dzieæ, ¿e ich dzia³anie jest po do b ne do
dzia³ania pro gra mu kom pute ro we go, któ ry uru cho mio ny, ju¿ sa mo ist nie, a wiêc
bez udzia³u œwia do mo œci re a li zu je za³o¿o ne cele. Mo ¿e my uz naæ, ¿e zwi¹zek
za³o¿o ne go celu oraz powi¹za ne go z nim skry p tu lub pla nu okre œla my jako d¹¿e -
nie (Ba u me i ster, 1986). Kon ta kty miê dzy lu dz kie wy ma gaj¹ od lu dzi pod trzy my -
wa nia i pre zen to wa nia wzglêd nie spó j nej to ¿ sa mo œci. Spo³ecz ne in ter akcje,
w któ rych bie rze udzia³ rów nie¿ m³od zie¿ wy ma gaj¹ od niej za cho wañ zgod nych 
z ro la mi spo³ecz ny mi. M³od zie¿ wy ka zuj¹ca syn drom nie przy stoso wa na
spo³ecz ne go po sia da skry p ty, któ re s¹ œci œle powi¹zane z ich wi ze run kiem to ¿ sa -
mo œci. St¹d te¿ nie po tra fi lub nie ma mo ¿ li wo œci wype³niaæ akce p to wan¹ tre œci¹
wy ma ga ne od niej role. Mo de lo wa nie za rów no ce lów, d¹¿eñ, skry p tów i pla nów
tej ka te go rii m³od zie ¿y w ra mach me tod sto so wa nych przez pe da go gi kê reso cja -
li za cyjn¹ jest jed nym z za sad ni czych mo ty wów po dej mo wa nych od dzia³ywañ.

 Pre zen tuj¹c siê in nym, lu dzie przed sta wiaj¹ pa ra me try w³as nej to ¿ sa mo œci,
tworz¹c swój pu b li cz ny wi ze ru nek. Wi ze ru nek ten rzu tu je bez po œred nio na ja koœæ
re la cji inter perso na l nych oraz okre œla mie j s ce w stra ty fi ka cji spo³ecz nej. Oso by
nie przy stoso wa ne spo³ecz nie wy wie raj¹ na ogó³ z³e wra ¿e nie na in nych. To wra -
¿e nie po wo du je zwiê ksza nie wza je mne go dys tan su spo³ecz ne go oraz po czu cie
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dys kom fo r tu i izo la cji inter perso na l nej. Nie s¹ na ogó³ œwia do me uwa run ko wañ
tego zja wi ska a przy czyn swo ich nie adek wa t nych sy tua cy j nie (agre sy w nych lub
wy co fuj¹cych) re a kcji upa truj¹ w przy j mo wa nej wo bec nich per spe kty wie. Trud -
no im zro zu mieæ, ¿e istot¹ ta kie go sta nu rze czy jest ich sposób prezentowania
samych siebie. 

Sy tua cy j ne i pla no wa ne przed sta wia nie in nym oso bom swo ich cech nosi zna -
mio na auto pre zen ta cji. Za cho wa nia auto pre zenta cyj ne w za sa dzie uja w niaj¹
pra wdzi we in fo r ma cje o oso bie (Le a ry, Ko wa l ski, 1990). Sto sun ko wo rza d ko
w ty po wych sy tu a cjach spo³ecz nych spo ty ka siê sy tu a cje two rze nia nie pra wdzi -
wych wi ze run ków pu b li cz nych. Niew¹tpli wie jed nak zja wi sko to do ty czy lu dzi
dla któ rych wy wie ra ny efekt auto pre zenta cyj ny spe³nia za pla no wan¹ rolê. Mo ¿ -
na wœród nich wy mie niæ miê dzy in ny mi pro fe sjo nal nych oszu stów, akto rów na
sce nie te a tra l nej czy po li ty ków. Je œli sche mat auto pre zen ta cji jest wzglêd nie
trwa³y, cy kli cz nie po wta rza l ny, oraz iden tyfi kowa l ny kon te ksto wo, wów czas
mo ¿e my mó wiæ o zja wi sku wizu a li za cji pa ra me trów to¿ sa mo œcio wych (Ko no p -
czy ñ ski, 2006).

 Po jê cie wizu a li za cji to ¿ sa mo œci oz na cza su bie kty w ne wska Ÿ ni ki sto sun ku per -
ce pcyj ne go post rze gaj¹cych osób do pod mio tu in ter akcji. W tym sen sie zna cze -
nio wym jest to pro ces umo ¿ li wiaj¹cy atry bu ty w ne „roz ko do wa nie” emi to wa nych
sy g na³ów info rma cy j nych po sia daj¹cych za rów no wer ba l ny jak i poza wer ba l ny
cha ra kter. Per ce p cja wzbo ga co na o wyob ra ¿e nio we stan dar dy cech post rze ga nej
oso by ure a l nia jej sy l we t kê to ¿ sa mo œciow¹ i po wo du je uru cha mia nie wzglêdem
niej stosunku emocjonalnego. 

Zja wi sko wizu a li za cji jest w psy cho lo gii tra kto wa ne jako pro ces uzu pe³nia nia
¿y wy mi ob ra za mi tre œci my œle nia. W na szych roz wa ¿a niach peda go gi cz nych
przy jê li œmy po sze rzo ny za kres de fi ni cyj ny tego po jê cia, uzu pe³niaj¹c jego ramy
o no we kon te ksto we zna cze nie. Je œli wizu ali zo wa ne pa ra me try to¿ sa mo œcio we s¹
akce p to wa ne spo³ecz nie, mamy do czy nie nia z po pra wny mi kon ta kta mi inter -
perso nal ny mi oraz fun kcjo no wa niem w ro lach przy jê tych i zaad ap to wa nych
w sze r szych krê gach spo³ecz nych. Je œli nie, wów czas po wsta je pro blem braku
porozumienia. 

Auto pre zen ta cja jest ce lo wym dzia³aniem ukie run ko wa nym na wywo³anie
u osób ze spo³ecz ne go oto cze nia po¿¹da ne go przez dan¹ jed no stkê wi ze run ku
w³as nej oso by (Szma j ke, 1999). Jest to wiêc spe cy fi cz na fo r ma wy wie ra nia
wp³ywu spo³ecz ne go, a na wet jak pod kre œlaj¹ nie któ rzy au to rzy spo so bem mani -
pu lo wa nia in ny mi lu dŸ mi (Gof f man, 2000; Schne i der, 1981). Lu dz kie mo ty wa cje
do mani pu lo wa nia swo im ob ra zem uza le ¿ nio ne s¹ od wa ¿ no œci rea li zo wa nych ce -
lów, prze ko na niem o wy stê po wa niu za le ¿ no œci po miê dzy wy wie ra nym wra ¿e -
niem a pod jê tym dzia³aniem, oraz roz bie ¿ no œci¹ po miê dzy pre zen to wa nym wi ze -
run kiem a jego od bio rem spo³ecz nym (Le a ry, 2004).

Er ving Gof f man za uwa ¿y³, ¿e wa run kiem ist nie nia in ter akcji spo³ecz nych jest
kon stru o wa nie przez lu dzi pu b li cz nych wy mia rów ich to ¿ sa mo œci. Tak wiêc
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spo³ecz ne pa ra me try to ¿ sa mo œci umo ¿ li wiaj¹ kon ta kty in ter per sona lne i tworz¹
ramy kre o wa nych ról ¿y cio wych. Do ty czy to w ta kim sa mym sto p niu osób tak
zwa nych „no r ma l nych” jak i wy ka zuj¹cych da le ko id¹ce za bu rze nia w za cho wa -
niach i po sta wach spo³ecz nych. Kra ñ co wo od mien ne bêd¹ ty l ko we wnê trz ne i ze -
w nê trz ne czyn ni ki i me cha ni z my uru cha miaj¹ce sche ma ty stru ktu ra l ne pa ra me -
trów to¿ sa mo œcio wych obu ka te go rii lu dzi. Oso by nie przy stoso wa ne spo³ecz nie
po dej muj¹ swoje autoprezentacje z kilku powodów:

Po pie r wsze, w celu ochro ny po czu cia w³as nej wa r to œci (kon ta kty na po zio -
mie œro do wi ska pod kul turo we go), lub pod wy ¿sze nia w³as nej wa r to œci (kon ta kty 
z lu dŸ mi maj¹cymi dla nich zna cze nie, a po chodz¹cymi spoza œro do wi ska pod -
kul turo we go).

Po dru gie, ukszta³to wa nia wa r to œcio wych z ich pun któw wi dze nia re la cji inter -
perso na l nych, za spoka jaj¹cych ich po trze by psy cho logi cz ne.

Po trze cie, w celu wy wie ra nia mani pula tyw ne go wp³ywu na oto cze nie, po -
twier dzaj¹ce ich do mnie ma ne zna cze nie spo³ecz ne (wy ni ka to z za ni ¿o ne go po zio -
mu sa mo oce ny).

Po czwa r te, w celu pod trzy my wa nia i two rze nia w³as nej to ¿ sa mo œci lub nie któ -
rych ich cech (por. Le a ry i Ko wa l ski, 1990, Gof f man, 2000, Szma j ke, 1999). Ta
osta t nia z wy mie nio nych ka te go rii jest szcze gó l nie isto t na w na szych roz wa ¿a -
niach. Okre œlo ne ku l tu ry usta na wiaj¹ re je stry atry bu tów cha ra kte ry zuj¹cych ramy
to¿ sa mo œcio we i zbio ry cech. W przy pa d ku wspo mnia nej ka te go rii osób, bêd¹ to
na ogó³ re je stry ne ga ty w nych cech i nie akcep to wa nych spo³ecz nie atry bu tów.
Dla te go te¿ ich to ¿ sa moœæ sta no wi dla nich sa mych ba rie rê ogra ni czaj¹c¹ ich roz -
wój we wnê trz ny i spo³ecz ny. Jed no cze œ nie nie s¹ oni w sta nie nic z tym fa ktem
zro biæ, gdy¿ auto pre zen ta cja ich to ¿ sa mo œci prze bie ga w spo sób auto ma ty cz ny,
zgod ny z so cjali zacyj ny mi sposobami wyuczenia.

Wizu a li za cja na by wa nych pa ra me trów to ¿ sa mo œci kre o wa nych przez od -
dzia³ywa nia wy cho wa w cze jest jed nym z isto t nie j szych za³o¿eñ mery to ry cz nych
tak ro zu mia nych form pra cy peda go gi cz nej. Doty ch cza so wy wi ze ru nek spo³ecz ny 
pre zen to wa ny przez wy cho wan ków mo¿e ule gaæ da le ko id¹cym zmia nom w tra k -
cie zdo by wa nia i prze ¿y wa nia no wych do œwia d czeñ roz wo jo wych. Od po zio mu
i za kre su spo³ecz ne go uwi da cz nia nia pa ra me trów to¿ sa mo œcio wych wp³y wa j¹ -
cych kon stru kty w nie na pe³nio ne role spo³ecz ne, za le¿¹ osta te cz ne efe kty pro je k -
to wane go procesu wychowawczego.

W in ter akcjach miê dzy lu dz kich, w któ rych ucze st nicz¹ wy cho wan ko wie
istotn¹ rolê od gry wa ich wi ze ru nek ze w nê trz ny ro zu mia ny jako œwia do my lub nie -
uœwia do mio ny spo sób auto pre zen ta cji spo³ecz nych pa ra me trów to ¿ sa mo œci. To
ja kie wra ¿e nie wy wie raj¹ na in nych, okre œla po ziom ich re la cji spo³ecz nych, kon -
tekst tych re la cji, kr¹g osób w nie zaan ga ¿o wa nych oraz ich ja koœæ. Oso by szcze -
gó l nie pod da ne wp³ywom pod kul tu ro wym, pre zen tuj¹ swój wi ze ru nek zgod nie
z wy u czo nym so cja liza cyj nie spo so bem auto pre zen ta cji. Za wie ra ona ubo gi re pe r -
tu ar za cho wañ i re a kcji inter perso na l nych za rów no w sen sie ilo œcio wym jak i ja ko -
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œcio wym oraz sku t ku je wy uczo ny mi, pry mity w ny mi i zre duko wa ny mi fo r ma mi
pe³nio nych ról. Wy uczo ne so cja liza cyj nie spo so by re a kcji i za cho wañ nie
mieszcz¹ siê w fo r mach ogó l nie przy jê tych i akce p to wa nych, i pod le gaj¹ ne ga ty w -
nej oce nie, a po przez to, oso by je pre zen tuj¹ce s¹ od rzu ca ne i izo lo wa ne w kon ta k -
tach inter perso na l nych.

Mo ¿ na przyj¹æ, ¿e fo r ma i tre œci ról pe³nio nych przez m³od zie¿ nie przy sto so -
wan¹ spo³ecz nie jest wy pa d kow¹ sy tu a cji spo³ecz nych w któ rych oni ucze st nicz¹,
oraz spo so bów i form ich auto pre zen ta cji. W ten spo sób pa ra me try to¿ sa mo œcio we
(zbio ry chara ktery sty cz nych cech Ja indy widu al ne go i spo³ecz ne go) unie mo ¿ li -
wiaj¹ im po pra w ne i akce p to wa ne fun kcjo no wa nie w ro lach i do pro wa dzaj¹ do za -
wê ¿e nia krê gu ich kon ta któw oraz zmini mali zo wa nia po zio mu ja ko œcio we go re la -
cji interpersonalnych.

Ana li zuj¹c zja wi sko kre o wa nia pa ra me trów to ¿ sa mo œci osób nie przy stoso wa -
nych spo³ecz nie, po win ni œmy to za gad nie nie uw z glêd niaæ w ka te go riach norm
auto pre zenta cyj nych. Mog¹ mieæ one cha ra kter pre skry pty w ny czy li na ka zuj¹cy
ja kie go ro dza ju wra ¿e nie na le ¿y wy wie raæ na oto cze niu spo³ecz nym i cha ra kter
re stry kcy j ny, ogra ni czaj¹cy za kres i tre œci auto pre zen ta cji (Le a ry, 2004). Istotn¹
rolê w kszta³to wa niu siê za rów no umie jê t no œci iden tyfi ko wa nia spo³ecz nych kon -
te kstów fun kcjo no wa nia norm auto pre zenta cyj nych jak i sto sun ku do nich, od gry -
waj¹ pro ce sy so cja liza cyj ne. Mo ¿ na przyj¹æ, ¿e oso by sto suj¹ce siê do norm auto -
pre zenta cyj nych przesz³y pra wid³owy pro ces so cja lizo wa nia i osi¹gaj¹ efe kty
w po sta ci post rze ga nia ich wi ze run ku zgod nie z ich in ten cja mi. Na to miast jed no -
stki wa d li wie so cja lizo wa ne maj¹ pro ble my z iden ty fi kacj¹ tej ka te go rii norm a ich 
wizerunek jest nieintencjonalny.

No r my auto pre zenta cyj ne, czy li kon te ksto we wzo ry spo so bów wy wie ra nia

wra ¿e nia spo³ecz ne go uza le ¿ nio ne s¹ od wie lu czyn ni ków. Do naj wa¿ nie j szych
z nich mo ¿e my za li czyæ ku l tu rê do mi nuj¹c¹ w da nym ty pie œro do wi ska, wa run ki
cywi liza cy j ne i spo³ecz ne, obo wi¹zuj¹ce no r my pra w ne, wp³ywy re li gi j ne i œwia -
to pogl¹dowe oraz aktu aln¹ ide o lo giê po li tyczn¹. S¹ to wiêc te ka te go rie, któ re na -
le¿¹ do tra dy cy j nych sfer zain tere so wa nia pe da go gi ki. Kszta³to wa nie i wizu a li za -
cja pa ra me trów to ¿ sa mo œci wy ni ka w du ¿ej mie rze z tych ogra ni czeñ
i u wa run ko wañ. St¹d pro ces ten ma cha ra kter dzia³añ kon te ksto wych, bior¹cych
pod uwa gê za le ¿ no œci kul turo wo - spo³eczne i wynikaj¹ce z nich konsekwencje.

 Re akcj¹ na upo ko rze nie i ¿al spo wo do wa ny na ru sze niem spo³ecz ne go wi ze -
run ku da nej oso by jest zak³opo ta nie (Mil ler, 1992). Jest to naj czê œciej spo ty ka ny
nie przy je m ny uczu cio wo efekt psy cho logi cz ny wy ni kaj¹cy z po ra ¿ ki auto pre -
zenta cyj nej. Emo cja ta spe³nia jed nak rolê me cha ni z mu stabi liza cyj ne go, po -
wstrzy muj¹cego cz³owie ka od za cho wañ uwi do cz niaj¹cych nie akce pto wa ne
spo³ecz nie ce chy jego wi ze run ku pub li cz ne go. Jed no stki wy klu czo ne spo³ecz nie,
nie przy stoso wa ne, po sia daj¹ za ni ¿o ny i ogra ni czo ny po ziom fun kcjo no wa nia tego 
me cha ni z mu i st¹d w od dzia³ywa niach peda go gi cz nych ist nie je koniecznoœæ jego
modyfikacji.
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Efe ktem za ni ¿o ne go po zio mu me cha ni z mu zak³opo ta nia na opór in ter per so-
na l ny w kon ta ktach spo³ecz nych jest ta kty ka atry bu cy j na za stra sza nia. Jest to spe -
cy fi cz na fo r ma wizu a li za cji pa ra me trów to ¿ sa mo œci chara ktery sty cz na dla wiê k -
szo œci osób z grup pod kul tu ro wych, nie przy stoso wa nych spo³ecz nie. Jej rola po le -
ga na wy mu sza niu aktów uleg³oœci i pod porz¹dko wa nia siê oso bie do ko nuj¹cej
auto pre zen ta cji i wy ko rzy stuj¹cej w niej re pe r tu ar re a kcji i zna ków wer ba l nych
i po za wer bal nych (jê zyk, mi mi ka, ge sty, ta tu a ¿e itp.). Mo ¿ na do tego re per tu a ru
ta kty ki za li czyæ rów nie¿ nie któ re akty prze mo cy psy chi cz nej i fi zy cz nej. Cza sa mi
ana li zo wa ne akty bez przed mio to wej i bru ta l nej prze mo cy po ka zuj¹, ¿e po sia daj¹
ce chy auto pre zen ta cji i jed no cze œ nie s¹ w swo jej wy mo wie spo³ecz nej o wie le
sku tecz nie j sze ni¿ inne formy agresji wyt³umaczalnej (Le a ry, 2004).

 W œro do wi skach pod kul tu ro wych i pato lo gi cz nych wy stê pu je zja wi sko agre sji 
zwro t nej. Po le ga ono na przy wo³ywa niu przez dan¹ oso bê re a kcji agre sy w nych
bêd¹cych kon se k wencj¹ spo so bu wy wie ra nia na nim wra ¿e nia przez inn¹ oso bê.
Tego ro dza ju wza je mnoœæ re la cji uwa run ko wa na jest socja liza cyj ny mi wzo r ca mi
za cho wañ i ma na celu od wró ce nie wy wie ra ne go wra ¿e nia, jest wiêc pe w ne go ro -
dza ju ma ni pu lacj¹ auto pre zen ta cyjn¹ (ty chcesz mnie zdo mi no waæ to ja zdo mi nu jê 
cie bie). Jak wy ni ka z ba dañ opi sy wa ne re a kcje pre zen tacy j ne wy stê puj¹ czê œciej
w œro do wi skach akce p tuj¹cych pos³ugi wa nie siê agresj¹ jako na rzê dziem ma ni pu -
la cji wra ¿e nia mi (œro do wi ska pato lo gi cz ne i prze stê pcze) ni¿ w œro do wi skach nie
akce p tuj¹cych tego ro dza ju te ch nik (tak zwa ne no r ma l ne œro do wi ska spo³ecz ne.
Wi¹¿e siê to z uwa run kowa nia mi wa d li we go pro ce su socja liza cyj ne go, wy po sa -
¿aj¹cego cz³owie ka w spo so by za spoka ja nia po trzeb oraz na gra dzaj¹cego po stê po -
wa nie po wszech nie uwa ¿a ne za na gan ne i patologiczne, w tym równie¿ jego
taktyki atrybucyjne.

 Zmia na stru ktu ry pa ra me trów to ¿ sa mo œci cz³owie ka na sku tek pre zen to wa -
nych za cho wañ przy bie ra po staæ uwew nê trz nio nej (zinte rnali zo wa nej) auto pre -
zen ta cji (Le a ry, 2004). Wspo mnia na in ter nali za cja uwa run ko wa na jest ki l ko ma
pro ce sa mi. Jed nym z nich jest pro ces uœwia da mia nia so bie i obse r wo wa nia swo -
ich cech uzew nê trz nia nych w tra kcie wizu a li za cji w³as nych pa ra me trów to ¿ sa -
mo œci. Oz na cza to, ¿e w tra kcie tego pro ce su cz³owiek uczy siê cze goœ no we go
o so bie. Pre zen tuj¹c sie bie in nym lu dziom cz³owiek mo¿e na braæ prze ko na nia,
¿e po sia da ta kie same ce chy ja kie wy stê puj¹ w wy kre o wa nym przez nie go wi ze -
run ku.

Dru gim czyn ni kiem umo ¿ li wiaj¹cym prze bieg pro ce su in ter nali za cji w tra kcie
pre zen to wa nia wzglêd nie trwa³ych za cho wañ jest roz po czê cie przez da ne go
cz³owie ka pog³êbio ne go my œle nia o tych swo ich ce chach, któ rych nie za uwa ¿a³
lub któ re by³y dla nie go ma³o wa ¿ ne, a któ re na bra³y dla nie go zna cze nia w cza sie
auto pre zen ta cji. Mo¿e to do pro wa dziæ do zre wi do wa nia stru ktu ry jego Ja i w³¹cze -
nie do stru ktu ry pa ra me trów to¿ sa mo œcio wych wspo mnia nych cech. Po trze cie,
kie dy dana oso ba do ko nu je wizu a li za cji swo ich pa ra me trów to ¿ sa mo œci, mo¿e
uzy skaæ ze stro ny oto cze nia spo³ecz ne go po twier dze nie lub za ne go wa nie w³as ne -
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go wi ze run ku. W przy pa d ku po twier dze nia czy li akce p ta cji spo³ecz nej, wizu a li za -
cji to¿ sa mo œcio wej mo¿e nast¹piæ pro ces uwew nê trz nie nia cech pre zen towa ne go
wi ze run ku (Le a ry, 2004).

Na ogó³ pre zen to wa ny przez lu dzi ich pu b li cz ny wi ze ru nek nie od bie ga za sad -
ni czo od ich „pra wdzi we go” Ja. Ka ¿ de Ja indy widu a l ne jest przez wszy stkie oso by
w pe w nym sen sie chro nio ne. Do ty czy to w rów nej mie rze tak zwa nych „no r ma l -
nych” lu dzi jak i de wian tów. Z tego po wo du byæ mo¿e dla re a li za cji za mie rzo nych
ce lów, prze stê pcy czê sto przy j muj¹ pse u do ni my, aby pod mask¹ „in nej” to ¿ sa mo -
œci ukryæ choæ tro chê te swo je ce chy, któ re nie pa suj¹ do rea lizo wa ne go za da nia.
Za chodz¹cy zwi¹zek wza je mne go wp³ywu po miê dzy ich Ja indy widu a l nym a je -
go spo³ecz nym od bio rem, po wo du je, ¿e mi mo wo l nie mo dy fi kuj¹ siê pa ra me try
to¿ sa mo œcio we wspo mnia nych osób. Od tego w sfe rze ja kich wp³ywów bêd¹ po -
zo sta wa li m³odzi lu dzie za le ¿y nie ty l ko ich wi ze ru nek pu b li cz ny ale prze de wszy -
stkim ce chy ich Ja. 

Wy da je siê, ¿e ta pra wid³owoœæ sta no wi rów nie¿ nie po wta rzaln¹ szan sê na
mo dy fi ka cjê me tod pra cy bêd¹cych w re je strze pe da go gi ki reso cjali zacy j nej.
W za le ¿ no œci od tego jaki re pe r tu ar te ch nik i œro d ków me to dy cz nych za sto su je -
my, mo ¿e my uzy skaæ dwa ro dza je efe któw. Pie r wszy bê dzie wy ni kiem pro ce su
mody fi ko wa nia ist niej¹cej to ¿ sa mo œci kszta³tuj¹cej ne ga ty w ny wi ze ru nek spo -
³ecz ny oso by wy cho wan ka, dru gi zaœ re zu l ta tem pro ce su kre o wa nia no wych,
kon stru kty w nych dla jego pub li cz ne go wi ze run ku pa ra me trów. 

Na stê puj¹cy w kon se k wen cji pro ces de styg maty za cji jed no stki, a w da l szej
kon se k wen cji rów nie¿ jej œro do wi ska, bê dzie wiêc po le ga³ na swo i stym „nak³ada -
niu” (przy swa ja niu) przez jed no stkê no wych ko stiu mów to¿ sa mo œcio wych, a nie
jak to siê do ty ch czas czê sto pró bo wa³o czy niæ wy³¹cz nie pró bach ich „ zde j mo wa -
nia” (deko mple to wa nia). Na ma r gi ne sie mo ¿ na s¹dziæ, ¿e owo „deko mple to wa nie
to¿ sa mo œcio we” po wstaj¹ce w pro ce sie prze de wszy stkim reso cja li za cji insty -
tucjo na l nej (zak³ady ka r ne, schro ni ska dla nie le t nich i zak³ady po pra wcze) jest
jedn¹ z g³ów nych przy czyn bra ku trwa³oœci i sku te cz no œci oddzia³ywañ w tym
zakresie.

Ta za sad ni cza ró ¿ ni ca w po dej œciu do opi sa ne go pro ble mu zna j du je swo je uza -
sad nie nie we wspó³cze s nych ba da niach i sta no wi pod sta wê teo re ty cz nych po szu -
ki wañ pe da go gi ki reso cjali zacy j nej (Ur ban, 2005, Ko no pczy ñ ski, 2006). Oba pro -
ce sy, a wiêc umie jê t ne go mody fi ko wa nia za sta³ych to ¿ sa mo œci i uzu pe³nia nia ich
o nowe pa ra me try (ko m pe ten cje) za zwy czaj prze pla taj¹ siê i uzu pe³niaj¹ wza je m -
nie, tworz¹c prze strzeñ roz wo ju oso bo we go i spo³ecz ne go. Tre œci¹ tej prze strze ni,
a wiêc pod staw¹ i pod mio tem od dzia³ywañ wy cho wa w czych jest wspo ma ga nie
roz wo ju po ten cja³ów m³od zie ¿y po zo staj¹cej w polu zain tere so wa nia pe da go gi ki
reso cjali zacy j nej prze de wszy stkim po przez sty mu lo wa nie roz wo ju jej stru ktu ra l -
nych czynników procesów poznawczych i twórczych. 

Oto cze nie spo³ecz ne w zna cz nej mie rze two rzy i zno si lu dz kie to ¿ sa mo œci.
W pie r wszym przy pa d ku wy stê pu je to w tra kcie pro ce su so cja li za cji jed no stki,
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w dru gim – w tra kcie jej in nych li cz nych, ¿y cio wych do œwia d czeñ spo³ecz nych.
To ¿ sa moœæ mo¿e byæ dla cz³owie ka Ÿród³em sa ty s fa kcji lub zma r twieñ. Mo¿e
byæ te¿ piê t nem (Gof f man, 2005). To ob ra zo we stwier dze nie, odwo³uj¹ce siê
wprost do stwier dze nia Gof f ma na, na bie ra re a l nych kszta³tów w przy pa d ku osób 
nie przy stoso wa nych spo³ecz nie. No szo ny przez nich sty g mat unie mo ¿ li wia im
po pra w ne re la cje in ter per sona lne, wy klu cza pe³nie nie okre œlo nych ról, a przez to 
w za sa dzie eli mi nu je z sze r sze go ¿y cia spo³ecz ne go. Pa ra me try ich to ¿ sa mo œci
nie mieszcz¹ siê w zbio rach auto pre zenta cyj nych cech po wszech nie akce p to wa -
nych ku l tu ro wo.

Pa ra me try to ¿ sa mo œci powi¹zane s¹ œci œle z po zio mem roz wo ju stru ktur po -
zna w czych i twó r czych, i sta no wi¹ bazê spo so bów roz wi¹zy wa nia sy tu a cji pro -
ble mo wych (Ja indy widu a l ne), na to miast ka ¿ da zmia na wi ze run ku jest ich po -
chodn¹ i ma wa lo ry cech kon stru uj¹cych role spo³ecz ne (Ja spo³ecz ne).
To  dru gie oz na cza fun kcjo no wa nie oso by nie przy stoso wa nej spo³ecz nie w ta -
kich ro lach, któ re post rze ga ne s¹ nie jako role prze stê pcy czy de wian ta, lecz jako
role oso by roz wi¹zuj¹cej swo je pro ble my w inny, ale akce p to wa ny spo³ecz nie
spo sób. 

Szcze gó l ne go zna cze nia w tym kon te k œcie na bie raj¹ lu dz kie po ten cja³y jako
ste ro w ni ki i wy zna cz ni ki fun kcjo na l nych pa ra me trów to ¿ sa mo œci umo ¿ li wiaj¹ce
wype³nia nie tre œci¹ rea li zo wa ne role spo³eczne.

Naj wiêksz¹ wa r toœæ wy cho wawcz¹ sta no wi¹ te po ten cja³y, któ re ua kty w niaj¹
siê przez stru ktu ra l ne me cha ni z my pro ce sów twó r czych. Otrzy ma ne w tra kcie od -
dzia³ywañ nowe ko m pe ten cje pozna wczo -oso bo we po zwa laj¹ im na roz wi¹zy wa -
nie sy tu a cji ¿y cio wych w spo sób od mien ny ni¿ do ty ch czas. Wy cho wan ko wie
sami wspó³tworz¹ i wype³niaj¹ tre œci¹ ramy swo jej od mien nej to ¿ sa mo œci, roz wi -
jaj¹ siê po przez ob co wa nie z no wy mi dla nich ele men ta mi ku l tu ry i sztu ki, po sze -
rzaj¹ i pog³êbiaj¹ swo je emo cje, per ce pcjê, my œle nie i wy ob ra Ÿ niê. Je œli przy j mie -
my za³o¿e nie, ¿e twó r cze roz wi¹zy wa nie sy tu a cji pro ble mo wych oraz na by te
dziê ki temu nowe pa ra me try to¿ sa mo œcio we za spo ka jaj¹ po trze by cz³owie ka
w spo sób akce pto wa l ny spo³ecz nie, to w du ¿ym sto p niu mini mali zu je my nie bez -
pie czeñ stwo kon ty nu a cji jego za cho wañ pato lo gi cz nych, re du kuj¹c lub przy naj -
mniej mi ni ma li zuj¹c wsze l kie ne ga ty w ne sku t ki wa d li wych pro ce sów socja liza-
 cy j nych m³od ego cz³owie ka.

Twó r cza reso cja li za cja na sta wio na jest na wy ko rzy sta nie tkwi¹cych
w cz³owie ku po ten cja³ów kre a cy j nych w celu ade kwa t ne go rea dap to wa nia go do
wa run ków spo³ecz nych, by móg³ on w in no wa cyj ny, ale akce pto wa l ny spo³ecz nie
spo sób, roz wi¹zy waæ sy tu a cje pro ble mo we. Sto so wa ne me to dy twó r czej reso cja -
li za cji ta kie jak: te atr reso cjali zacy j ny, reso cja li za cja po przez akty w noœæ spo r tow¹ 
oraz me to dy wspo ma gaj¹ce – dra ma, muzy ko te ra pia, pla sty kote ra pia itp. nie s¹ ce -
lem sa mym w so bie a je dy nie na rzê dzia mi meto dy cz ny mi umo ¿ li wiaj¹cymi
osi¹gniê cie za pla nowa ne go celu ja kim jest roz wój stru ktur po zna w czych i twó r -
czych osób nie przy stoso wa nych spo³ecz nie, a po przez to z jed nej stro ny zmia na
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tre œci i stru ktu ry info rma cy j nej skry p tów po zna w czych i atry bu cji, z dru giej zaœ
roz wi ja nie po ten cja³ów umo ¿ li wiaj¹cych wype³nia nie now¹ tre œci¹ i form¹ alte r -
na ty w ne role spo³ecz ne, do któ rych pe³nie nia przy go to wu je dzia³alnoœæ reso cjali -
zacy j na.

Stre sz cze nie

Ar ty ku³ przy bli ¿a kon ce pcjê kszta³ce nia w PEDAGOGIUM opart¹ na za³o¿e niach twó r czej

reso cja li za cji. Ar ty ku³ pre zen tu je za³o¿e nia teo re ty cz ne, me to dy cz ne, i dy da kty cz ne alte rna tyw ne -

go kszta³ce nia w au to rskiej ucze l ni. W Pe da go gium kszta³ce nie stu den tów opa r te jest na sty mu lo -

wa niu roz wo ju stru ktur po zna w czych i twó r czych po przez akty w noœæ te a traln¹, dra mow¹, pla -

styczn¹, mu zyczn¹ i spo r tow¹, bo wiem ty l ko wy cho wa w ca o roz wi niê tym po ten cja le twó r czym

ma szan se dia g no zo waæ i roz wi jaæ po ten cja³y wy cho wan ków nie przy stoso wa nych spo³ecz nie

i w ten spo sób re a li zo waæ pro ces reso cja li za cji, któ ry jest alte rna ty w ny wo bec tak zwa nej reso cja li za -

cji tra dy cy j nej.
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