
Referat na zebranie z rodzicami:

RODZINA JAKO ŚRODOWISKO

SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZE

Sprawy rodziny to sprawy dogłębnie ludzkie i zawsze

aktualne, należące do najważniejszych pytań każdego pokolenia.

Rodzina jest podstawową instytucją społeczną, istniejącą od

najdawniejszych czasów, bez której byłoby trudno wyobrazić sobie

życie społeczności ludzkiej. We wszystkich społecznościach ludzkich

rodzina zawsze była traktowana jako instytucja o szczególnej

doniosłości społecznej.

W rodzinie dokonuje się ważny proces socjalizacji i

wychowania człowieka - bo przychodzi on naświat w rodzinie i w tej

konkretnej rodzinie zastaje określone poglądy, wierzenia, system

wartości, to znaczy zastaje określoną kulturę rodziny, której

wpływowi będzie poddany od samego początku swegożycia. Tutaj

będzie kształtował swoje zachowania oraz osobowość.

Rodzina stanowi najstarszą i najbardziej trwałą formę

współżycia ludzi. Występuje we wszystkich społecznościach i

formacjach społecznych. U jej podłoża tkwią biologiczne cechy

człowieka, co powoduje trwałość pewnych cech rodziny.

Członkowie rodziny: rodzice, dzieci oraz inne osoby,żyją

w stworzonym przez siebieświecie - wśrodowisku uczuć, wyobrażeń,

działań, nakazów moralnych itp. W rodzinie dokonuje się ciągła

wymiana doświadczeń i przepływ uczuć o różnych rodzajach i
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stopniach natężenia.

Członkowie rodziny są w różnym stopniu zaangażowani w

życie rodzinne. Każdy z nich zdobywa osobiste, indywidualne

doświadczenie w zakresie wspólnegożycia, wzmocnione własnymi

uczuciami i przeżyciami. W ich obustronnym oddziaływaniu

kształtuje się wzajemne zrozumienie oraz ustalają się zasady

wzajemnej egzystencji. Wzajemne oddziaływanie na siebie

poszczególnych osób wchodzących w skład rodziny stanowi

wyznacznik tego, czym one są dla siebie.Życie rodzinne zatem

nabiera treści i kształtu zarówno w sensie jednostkowym, jak i

zbiorowym, w obrębie każdej osobowości, jak i między

osobowościami.

Stosunki wewnątrz rodziny określają postawy jednych

członków rodziny wobec drugich. W warunkach korzystnych -

uczucia miłości i lojalności przeważają i utrzymuje się harmonia

rodzinna. W warunkach nadmiernych napięć i konfliktów - powstają

wzajemne antagonizmy, rodzi się złość i nienawiść i całość rodziny

jest zagrożona.

Jedność (lub jej brak) rodziny zależy w dużym stopniu od

jej stosunku doświata zewnętrznego, do innych grup społecznych

oraz pozycji, jaką ta rodzina zajmuje w szerszymśrodowisku

społecznym. Z koleiśrodowisko zewnętrzne dostarcza okazji do

wyrażania się poszczególnych osobowości oraz może umocnić więzi

rodzinne i spowodować większą aktywność wewnątrzrodzinną

członków rodziny. Może też, zwłaszcza gdy jest nieprzyjazne lub
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wrogie, wpływać destrukcyjnie i negatywnie na jedność rodziny i

zmieniać jej wewnętrzny układ. Ze zmianą wzorca rodzinnego wiąże

się wzmocnienie lub osłabienie więzi miłości i lojalności w rodzinie.

Rodzina w zależności od miejsca i czasu przybierała i

przybiera jeszcze nadal zróżnicowane formy i dlatego istnieje wiele

definicji ją określających. Stąd też trudno jest o pełną i zadowalającą

definicję rodziny. Szereg badaczy przyjmuje za punkt wyjścia pogląd,

że rodzina jest interpersonalnym systemem stosunków wewnątrz

grupowych lub systemem społecznym, czy też pewnym rodzajem

instytucji społecznej. Różni autorzy próbują zbudować własne

definicje rodziny. Cechą wspólną tych definicji jest jednak zawsze

podkreślenie faktu, że rodzina zapewnia ciągłość biologiczną

społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo kulturowe dalszym

pokoleniom. Dalsze miejsce zajmują w owych definicjach takie

momenty, jak wspólnota gospodarcza czy wspólnota mieszkaniowa.

Przedstawimy więc teraz rodzinę w trzech różnych ujęciach: jako

instytucję, grupę i środowisko wychowawcze.

Badania naukowe i doświadczenia wskazują, że rodzina ma decydujący

wpływ na kształtowanie się prawidłowego procesu wychowawczego i

osobowości dziecka. Środowisko rodzinne bowiem jest głównym

ośrodkiem rozwoju sfery emocjonalnej osobowości, postaw moralnych

dzieci i ich wychowania. Rodzina jest podstawową grupą społeczną, w

której kształtuje się umiejętność współżycia zespołowego dziecka wżyciu

społecznym. Należy tu podkreślić, że o wynikach wychowania dziecka w

rodzinie nie decydują specjalne metody lub wyszukane techniki

wychowawcze, lecz charakter i formy stosunków rodziców z dziećmi. Jeśli
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stosunek wiążący rodziców z dziećmi jest zdrowy i prawidłowy, jeśli

dziecko jest przez rodziców akceptowane, to nawet prymitywne, a niekiedy

niewłaściwe środki w rodzaju krzyku czy kar fizycznych nie przyniosą

ujemnych skutków i mogą w pewnym zakresie zdawać egzamin. I

przeciwnie, nawet najbardziej subtelne i skomplikowane metody zawiodą

wówczas, gdy stosunki między rodzicami a dziećmi są wrogie lub

obojętne.

Środowisko rodzinne należy uznać za niezwykle ważną

komórkę wychowawczą nawet wtedy, kiedy jest mały udział momentów

wychowaniaświadomego i planowanego. Wychowaniem jest bowiem całe

życie rodzinne. Bez względu na to, czy jest ono jako wychowanie

zamierzone, czy nie; spontaniczne czy przemyślane; impulsywne czy

starannie kontrolowane. Tylko z jednym zastrzeżeniem: jeśli jest ono w

ogóle życiem rodzinnym, tzn. życiem razem, poniekąd dla siebie

nawzajem. Bezspornym jest więc fakt, że pełny rozwój osobowości

dziecka może dopełnić się w rodzinie.

Opracowanie: mgr Halina Pelc



5

BIBLIOGRAFIA

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1984.
Adamski F., Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju

osobowego dziecka, w: Miłość, małżeństwo, rodzina, pod red.
F.Adamskiego, Kraków 1998, 365-373.

Filipczuk H., Jak rozumnie kochać dziecko, Warszawa 1986.
Filipczuk H., Rodzina a rozwój psychiczny dziecka, Warszawa 1991.
Grochociński M., Kultura pedagogiczna rodziców, w: Rodzina i dziecko,

pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 1986, 299-349.
Jackowska E.,Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne

dziecka w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 1980.
Jugowar B., Wiek przedszkolny, Warszawa 1982.
Krysztofowicz I., Wychowanie bez zazdrości, Warszawa 1981.
Kukołowicz T., Rodzina wychowuje, Ateneum Kapłańskie 67/1975/

nr 1, 77-85.
Łapińska R.,Żebrowska M., Wiek dorastania, w: Psychologia

rozwojowa dzieci i młodzieży, pod red. M.Żebrowskiej,
Warszawa 1980, 664-796.

Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1987.
Neugebauer K., Potrzeby emocjonalne człowieka w pierwszej fazie

życia, Chrześcijanin w świecie 6/1980/ nr 95-96, 33-42.
Poręba P., Psychologiczne uwarunkowaniażycia rodzinnego,

Warszawa 1981.
Przetacznikowa M., Wiek przedszkolny, w: Psychologia rozwojowa dzieci

i młodzieży, pod red. M.Żebrowskiej, Warszawa 1980,
416-521.

Putkiewicz Z., Potrzeba uczuć, Warszawa 1982.
Rembowski J., Rodzina jako system powiązań, w: Rodzina

i dziecko, pod red. M.Ziemskiej, Warszawa 1980, 127-142.
Sielużycka M., Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka,

Collectanea Theologica 52/1982/ z. 2, 127-137.
Spionek H., Włodarski Z., Zaburzenia rozwoju, w: Psychologia rozwojowa

dzieci i młodzieży, pod red. M.Żebrowskiej, Warszawa 1980,
797-841.



6

Sujak E., Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie, Wrocław 1985.
Szychowiak B., Okres wczesnego dzieciństwa, Warszawa 1982.
Wistuba H., Praca zawodowa matki i jej obowiązki wychowania,

w: Macierzyństwo pełnią rozwoju kobiety, Warszawa 1981, 23-29.

Wolicki M., Rola rodziny w procesie społecznego rozwoju dziecka
dziecka, Ateneum Kapłańskie 100/1983/ nr443, 90-97.

Wolicki M., Wpływ rodziny na rozwój społeczny dziecka, Katecheta
27/1983/ nr 4, 172-174.

Woskowski J., Socjologia wychowania, Warszawa 1983.
Vanier J., Mężczyzną i niewiastą stworzył ich dożycia w prawdziwej

miłości, Kraków 1987.
Zaborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza,

Warszawa 1980.
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Warszawa 1995.
Ziemska M., Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci,

w: Rodzina i dziecko, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 1986, 227-254.


