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więc ·poSll&:,,aniem .takich form:, metod· i środk6w

oruJQkladu: warunków iob stosowaiiia, które pr~waclzlł do ··
·ef'ek~ch 0 -ą:rnk6wwidzi&2alności prakt7czn•;J.Ó~6os celo1to ~am1etjoneS• f zor~zowanej dzialalno4ci wyo~owawczej,
. przedmiotem . -1.izy- pedagogicznej _Sil r6wn1et procesy·. spont.anict

ny-o~wpl~,rwz~emąch.pomięf5.ą Jednostkam11grupami oraz
proces:,samollJ:Chowa:nia. Zadania pedagogiki 1 vchowania po:-

-

.

· le~;Ji& więc z je.~j s~ny- na pobudzaniu proces6w;samoroz1JOjowych, w a-1a"esie s.amoksatalcenia 1 doskonalenia osobo-

.,rośl1, .z ~-f~ś .· na cel~. oddz1&2:,wuiu

na

sferę. in-

st~en1:&lnlł i kieninko'lflł osobowoścl człowieka, a takle ·
iła cictciz1aiiwan1u

iecQ~,abl,

:ii&

sewnętraiie warunki, materialne

ęlcorą;~ać. ·. je . J·ako

i

spo-

wsmoimienie ,realiZ&Ctji

za2ołoJlł'Cll .će;t.6w wychow-cz7~h. ·. Zadania .te dotycq ludzi; ·.

„

niezale!ni,.o41chwieku..1 tirpdowiska.,.zlct6r,m pozosta311
o~i

tna~h

J~ązk&Clłi:

W ~ z n.ich konieczno~6 ogar-

niania 1 ,~OllJ'W~ia wplywów

sponl.łllliCZ?!Yc_h

i nadawania .

im celowegooharakteru.'·s1ut11 temu celowi ,r;ypraoowane przez

· . pe~agogikę _ .meto~

t

tecłmiki · WJ'°:howa""c;H. ·.

O ile~ednak, w SliilłSku

z łlistorycs:nym

rozwojem

peda-

gogUi, pl'Oces i. .warunki ,ryebOw~a mlodzieą Sił ~!\zie~

2

razpozna.ne, ó tyle brak
wychowania

dorosłych

mrstaroza.jącej

wiedzy o procesie,

szczególnie w instyj;ucjach zorga-

nizowanych, w 'cym t'.-akże w za.kładach pracy jako miejscu
wykonywania pracy zawodowejy

a.ważność

spełnianej

wątplinoścL

-te :lnstyhtc.je funkcji wychówawczeh nie ulega

Powstaje wi~c problem podj
tą, funkcją 1

przez

~dr intensywn.ych. ba.dań'riadą

a w, związku z tym nad dwoma zaga.dnien;iamH

- Bnalizą zal!:'.l:adu 11:racy jako ośrodka ksz·l;alcdia
ustawicznego oraz

- ana.lizą zakładu :pracy ,jako Śi"Odowiska kszt,,,J:to-wa.nia postaw H'\'IOdowy~_h p:racownik6w i

sl~i,unk6w między~

ludzkich•
Rozwiążywanie t;-Jcb zag_aćln:teń wymaga stwo:rzeliia szcze-

g62owych teotj.:i. kształcenia uśtawiczneg~ orat wychÓwania
_w zakl~dzie :praQy, aby

wyprMowywać metody

~eorie te

T?=oięgle d<; ustaleń poznauozych

i środki postępowania praktycznego.

są ścisłym związku

ze wszystkimi aspektami~

hUllla!rlzac;ji pracy, obe;jnmją bo11iem zar6wno zagadnienia

związane z kwa1:i:fib~jaml, 1:rocesallli sa!llokszta.lcenia

i uczenia

się~

jak i warunki materfalne i spo1eozne

--

,·

.

.

-~

·~

p:ra.ey zaw6dovrej. Ukszta2to1'1anie tych teori:i.pozwala1obyna

usytuowańie

roli wychowania

organizacyjne;] i

s:połeczne;i

VI

złozone;j str,wcturże

zak:l;adu pracy oraz na ]?rze-

kształcal).ie rzeozy,;vistości w·~akresle
ces6w :p:rodukcy;jnych1 kierowntia i

dynamiczriyohp:ro-

;ysp61działania

·w

":'posób

'celowo zaplanowany' i uj,eanolicony.
Wychowanie.
procesy

v; żakłaqzie

kształce:'112 i

rozumieć

jako celowe

pTa,cy,

obejwające r6wnopześliie

saDol.s.ztałoenia:, należałoby wię!)

oddziaływanie

na postawy i za.chowa-

nia p:faoownikóv., w sposób planciwy, )ednolity

ciągły,

.3

łch~y"iVllośiił; p:fciblem ks!.tałtowani~ postaw, jako
centralny dla

pedagogikizakładupraoy,

łączy

w sobie

zarówno postawy intelektualne, jak i emocjonalno-motywacyjne. Uwzględnienia wymaga viięc zarówno stan rzeczy·wartości

wisty w zakres_ie ooen, systemu
wanych opinii i

poglądów

oraz

pracowników, uznai postaw, jak i wa-:-

przekonań

runki. :l.chprzeksztiłcruiia, Powstaje w zwiążku z tym drugi
problem,- dotyo"zący organ:t,zowanfa"prooesu wychowania w _ zakładzie

pracy.

Rozwiązywanie zagadnień

celowego wychowania w

zakładzie

pracy nie może byÓ -oderwane od wpływów, jakim podlega j ednos tkam grapie pracowniczej, oraz od
grup i, tycia
więc

Istnieje

społecznego-w

potrzeba

oddziaływań

szerszych

mie;jscu pracy i poza nim.

ścisłego współdziałania

pedagogiki

z innymi ilziedzinami wiedzy, szożególnie z socjologią i psy:..
ohologią-oraż .prakseologią

i

teorią

n"ia. Zadania badawcze pedagogiki

organizacji i

sprowadzają się

zarządza

bowiem

do 11eryfikaojipraktyoz~ej hipotez innych dziedzin nauk
społecznych w celu opracowRia praktycznie wartościowych _

_sposobów dzialani~. Zagadnienia teoretyczne są więc ściśle
powiązane

z zagadnieniami j,raktycznymi•. Organizacja procesu
.

.

celowego,;ychowania w zakładzie pracy obejmuje wiąc calo-

_ksztalt

zagadnień

zar6wno teoretycznych jak i praktycZJ:lY"ch.

Jakie to zagadnj,enia organizacyjne wymagają rozwiązy,rania,
. aby urealnić za.lotenia wychowawcze zakładu pracy? Wyliczmy

w kole;lności.watnie;lsze z nich.
1. Zagadnieniem podstawowyl!I Jest stworzenie zasad

i warunków :f\mkćjonowania. systemu wyohowawcze~o zakładu
pracy. :Procesy wychowawcze

toczą

si~ z

rózną intensywnością

w ;r6śnorodnyoh k(j]!6rkaeh, z ~ pracownik pozostaje
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. d$~lywań, ale ~ e Jl!j.ejsee ~s:polenia
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q~telllll wychowawczego ma na celu ?de tylko

s ~cJ!'1111i
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'.Proce~ ~zwo,1u r·tl!li~·.· p;staw ~i'a.eo.m.t'lt6w. lzn1:e ~.

,,..151ęąe111 ~~dą s7tnacje dot;rczące
~wań,, ~e zat~j kt~ ..apelUjll ,Jó
t~

jeę~czenierozwiniętyoh.

ich potr$4'b i odzepou-zeb i

oohki1'1ań

Ront.Je.nie n0W7ch potrzeb i po--

si:erzatd.•~lalil oo~ekiwalimriązanyob z pra.c4 zawGIJOWA\
op1e~ si~ na ~ddzi~~fo na uczucie.. Jest więc i:o
FOCes szozeg6lJ1'ię wrauiw;v- 1 poda.t1JY na wahania, •. ~;t~a td

konteo"taośo v.t~an1a'w1ęz1uczuc1ow;reh

11 pro04sie

wychowawczym w tuladsie pracy oraz pow1ązanaz niąc

pot~ze~ ~gec~fs~ee;o

awr,v-teł:\J -ąohowa'Nzego.

Zapd•

nie:n.1e
orgatti;żow~ia sytuacji. l'll'chowawczych
w ~pos6b
.
.

.
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· . ulow7 .SllXOW&dza, :się do ~zta2tGwania waru.llkow pl'1M)f

1 otocte;ia itric<rirniktw t*•
lonego sposo'bll

zachollań.

a.by

wymasały

~'d nich

okreś...

Sytnac;ja w;,c,bowawcza. jest mieJ•

. seel!I rę,ą!~c# '7ollkretllye.h zadat

1')'Chow&WC~ch.

fil

więc zada.nu jest oś;odkiem konstytuuJącym sy.Śtua<:Ji
1 skUpiliłACY'lll w~ki 1V sposób .z nµa zs~c bronizow~. .
. Br1twlia ,róęyeb ·~odu.;Jów · sytua.c 31 i . oko lic znoś ei wy-·' .
chowu;j~yu ,ią J•dśtawą do opra.cio1'8ilia oq.po'Vli.ećlnich

6

i skuteczD.Jrch technik i metod wychowawczych.

3. Zagadnienie kolejne
metod
pod

oddziaływania-

z

związane

wyohowa11czego.

Rozpat;cywać

skutecznosci manipulac;l.i,

względem

konkretnych technik. Inne pod tymi
oddziaływania

są.w małych

które stosowane

trzeba j.e

zasięgu oddziaływa.ni.!<

względami będą

oalą załogę,

skiel,'owanego na

dotyczy

powyższym,

metody

inne zas te,

grupach, Chodzi w nich zarówn6

o dobór warunków i argumentów.pozwala;jących.naraojonalizo-.;;
wanie postaw, jak i konkretnych technik, stosowanych w ra,mach sytuacji wychowawczych, Zagadnienie :metod wychowaw"."'. .;

.

'

ceych łączy sh z wyróżnieniem pewnych kręgó,;, środowiska
_zakładu pracy.

jako sro-

Można wyróżnic grupę pracowniczą
.

.

dowisko najbardziej intensywne pod

wychowawczych, a w niej sposoby kierowania,
wydział,

oraz

w których

zakład

sposób

jako

występuje

wymiana

ca2ość,·jego

zarządzania,

osiągane

'

względem oddziaływań
oddział

pomiędzy

lub

.grupami,

opinia, tradycja pracy,
e:f'ekty i

powiązania

z szerszym.

środowiskiem~ Różnibowanie metod wynika z odmienności_ ··

nasilenia
oraz z

wpływów

wywieranych przez te

tkwiących w

nich

kręgi

na pracowników

mqżliwości kształtowania

ich

świado

mości

zawodowej i spo2ec·znej. Metody wychowawcze

także
.

uwzgl~dnienia
nacisku grupowego, tendencji s:przecz.

tanicznego

~

·

,.,

'

.../

nych z modelem eychowa:wczym ora.z

wymagajlał

czynnika spon-·

łączenia

procesem celowego wychowania.

4. Zagadnieniem r6wnie

ważnym

jest opanowywanie w ra-

mach ;jednolitego procesu trzech rodzajów

wpływów

wychowaw- ,

czych: celowo zorganizov.-imego, przygodnych wzajemnych wpły
wów oraz samowychowania.

Każdy

z tych rodzajów

wpływów

7
łączy. W sobie

osobiste

powe. Nadrzędne
wynikające.

_skłonności,

oczekiwania, motywacje

jednostelć, oraz oczekiwania T t"endenoje

i lnteresy

w
.

gru~

stósunlru a.ói nieb są""cele'vcy-ohoVJaw~ze
.
.
.

z·" ogólnospo{ecznegq modelu~ 0rient3.cja. w tyoh

rodzajach l'rpływów jest podstawą, wprowadzania w nich

celowych zmian. Zwłaszcza osobistym·oczeldwaniom pracowniJc6w.trzę'ba. poswięc1.6 szczególną uwagę, one bowiem

poz,1alają ocenić stan faktyczny postaw, a zarazem ukieru.n;.;
kowaó dzi,8.łania pedagogiczne ·w·oałymsystemie wychowawczym

zakładu.

Do dalszy<lh zagadnień związanych z tworzeniem systemu

·eychowawczego i

trzeba

organizacją działalności

pedagogicznej

za.liczyć m.in. organizacJę ośrodków kształcenia

ustawicznego w zakładzie pracy, pedagogiczną analizą
1'unkcji kierowania i. motyw,;iwania pra.co"\1llili:ów do wydajnej
pracy,

wiodą<rą az1ałalnoś6

organizacji partyjnej i

związkowej, :pedagogiczną :funkcję placówek
oświatowych zakładu

kult~alno-

pracy, system oceniania i nagradza-

•

nia pracowników.

Centralnym zagadnieniem systemu eychowawczego jest
stworzenie warunków do

pełnego

aktywizowani.a

się

-pra-

comiikó-w, ujawniania i :realizollania ich inicjatyw oraz
romijania twórczych postaw, jako podstawoeyoh

skład-

-nikóW ichsamorealizacji w procesie pracy zawodowej.

I

i

S'harzani~ perspektyw osobistego rozwoju 1
~mnierzeń

zakładu

pracy· i

w

powiązaniu

jest

osiągania

z podnoszeniem pozycji

łącznikiem pomiędzy

całego

celami humanizacji

pedagogiki._l'edaę>ogika może dostarczyć

tycznych s3?oso·oów o:rganizae.ji i

prak-

działania. łączących

8

te cele. RozwiJallie pedagoglczneJ problematyki zakładu
prai:7 Jest

więc

szczególnie potrzebne, aby lepie~ r-e.a.11-

. zowa6 cele Związane . z h\Unanizac~ą pracy..
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