
Hierarchia wartości w rodzinie 

– jakie wartości przekazujemy swoim dzieciom? 

Ogromną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa jego 
hierarchia wartości, która pozwala na orientowanie się 
w otaczającym świecie. Hierarchia wartości ułatwia życie i dlatego 
warto się jej przyjrzeć. Brak poczucia zagubienia, prostsze codzienne 
wybory - to największe zalety uporządkowania własnych wartości. 
Dlatego zarówno w naszej szkole, jak i w naszych partnerskich 
szkołach z Anglii i Indii dużą rolę przywiązujemy do kształtowania 
świata wartości uczniów. Pewnie zauważyliście Państwo, że każdego 
roku w czasie rozpoczęcia nauki Pani Dyrektor opowiada dzieciom 
bajkę z przesłaniem wskazując na jakąś wartość: pracowitość, 
wytrwałość, a w tym roku jest nią uczciwość. 

Wrześniowy temat naszej Szkoły Rodzica jest poniekąd 

tematem filozoficznym, ponieważ dotyczy dziedziny, którą w nauce 

określa się mianem aksjologii - nauki o wartościach. W tym miesiącu 

szczególnie chcemy zachęcić Rodziców do podejmowania z dziećmi 

rozmów nt. wartości w naszej rodzinie. Co jest dla nas ważne? 

Odpowiedź na to pytanie może pomóc dziecku w jego codziennym 

życiu nie tylko w szkole, ale również w kontaktach z rówieśnikami, 

w podejmowaniu codziennych obowiązków. Otaczający nas świat jest 

światem wartości: ekonomicznych, poznawczych, wartości 

estetycznych i prawnych, wartości moralnych i religijnych. Tworzą 

one system. Dzięki swoim preferencjom niektóre z nich cenimy 

szczególnie wysoko, stawiamy na pierwszym, drugim, trzecim… 

miejscu tworząc własną – indywidualną, często niepowtarzalną 

hierarchię wartości.  Jaką hierarchię wartości prezentujemy naszym 

dzieciom? 

Czym jest wartość? Zdaniem S. Kowalczyka „Wartością jest to,  

co jest przedmiotem pożądania, co jest upragnione przez człowieka, 

co jest celem jego zabiegów.” M. Łobocki dodaje ponadto, że wartość 



„to wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki  

i społeczeństwa, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami”.  

Każda kultura, każde społeczeństwo posiada swój system  

i hierarchię wartości ukształtowane przez historię, tradycje 

narodowe, stosunki międzyludzkie, warunki społeczno-ekonomiczne 

i polityczne. Podobnie jest z rodziną, która przejmuje i przekazuje 

spuściznę minionych pokoleń, równocześnie dodając własne 

modyfikacje wartości. 

Wśród zabiegania w dzisiejszym świecie nadmiaru bodźców, 

zadań, obowiązków i przedmiotów coraz rzadziej „filozofujemy” 

i nie zawsze jesteśmy świadomi naszej hierarchii wartości. Jednak 

życie każdego człowieka, zarówno nas dorosłych, jak i dzieci, 

młodzieży składa się z wielu codziennych wyborów wartości, poprzez 

które pokazujemy innym to, co jest dla nas cenne. Realizujemy 

się i osiągamy upragnione cele. 

Warto więc zadać sobie pytanie jakie dziecko, jakiego człowieka 

chcemy wychować? Z pewnością marzeniem rodziców i nas 

wychowawców, nauczycieli jest wychowanie szczęśliwego człowieka, 

realizującego się zawodowo, wykorzystującego własne talenty, 

mającego poczucie sensu swojego życia.   

Celem wychowania i samowychowania jest odkrywanie, 

przyjmowanie i prowadzenie życia zgodnego z uznawanym systemem 

wartości. Naszym zadaniem: rodziców i nauczycieli-wychowawców 

jest pomoc dziecku w odkryciu i ukształtowaniu jego systemu 

wartości. Przyjęty system wartości wypełnia osobowość młodego 

człowieka nadając kształt jego życiu i kierunek podejmowanym 

działaniom, wskazuje również sens jego egzystencji.  

Obserwując dzieci często widzę ich zagubienie w świecie 

wartości, jakby nie wiedziały co robią dobrze, co źle. Tak często słyszy 

się w ich ustach słowa „bez sensu”. Naszą rolą jest wskazywanie tego, 

co dobre dla nich i dla innych. Wyjaśnianie im sensu zadań, które 



na początku może wydają się trudne, może mało atrakcyjne… jednak 

są potrzebne, aby jak sami mówią wejść na kolejny „level”.  

Hierarchia wartości przekazana dziecku, odkrywana wspólnie z nim 

jest sprzymierzeńcem rodzica w wychowaniu, gdyż staje się 

drogowskazem dla działań dziecka. Ułatwia mu między 

innymi planowanie własnej pracy i rozrywki, podejmowanie decyzji 

czy dobór towarzystwa. 

Jakie wartości możemy przekazywać dzieciom? Oto wybrane 
przykłady wartości opracowane przez świat nauki, które mogą być 
podpowiedzią dla rodziców przy ustalaniu rodzinnej hierarchii 
wartości. Jako pierwsze pojawią się wartości uniwersalne 
respektowane ogólnoludzko po to, aby każdej osobie żyło się dobrze. 
Należą do nich: 

 Życie, Godność, Wolność 
 Dobro, Prawda, Miłość, Hojność, Życzliwość 
 Sprawiedliwość, Pokój, Tolerancja 
 Rodzina, Przyjaźń, Szacunek, Uczciwość 

Przykład hierarchii wartości podał znany niemiecki filozof, teoretyk 
wartości Max Scheller, który wyróżnił pięć rodzajów wartości: 
1. religijne (to, co boskie i to, co święte), czyli absolutne 
(skoncentrowane wokół pojęcia świętości) 
2. duchowe, które dzielą się na: 
a) poznawcze (wola czystego poznania prawdy), 
b) prawne (porządek – nieporządek, poczucie hierarchii 
i sprawiedliwości), 
c) estetyczne (piękno – brzydota) 
3. witalne (związane z życiem i śmiercią np. prawo do życia, zdrowie) 
4. hedonistyczne (przyjemne – nieprzyjemne, np.: dostatnie życie, 
radość życia, ryzyko) 
5. utylitarne (użyteczne – nieużyteczne) – cywilizacyjne, to znaczy 
przynoszące korzyści 
Zdaniem Maxa Schellera najniższymi są wartości hedonistyczne- 

przyjemnościowe dające iluzję łatwego, przyjemnego życia. 



Celem zarówno wychowania, jak i kształtowania pożądanej hierarchii 

wartości powinien być rozwój wyrażający się w byciu lepszym, 

mądrzejszym, szczęśliwszym człowiekiem.  

W dzisiejszej rzeczywistości w obliczu bardzo szybkich przemian 

politycznych, ekonomicznych i społecznych pojawiają się nowe 

wartości, a dotychczasowe podlegają procesom destabilizacji, bądź 

zyskują nowy profil. Dochodzi do zmiany nie tylko pojedynczych 

wartości, ale także całych systemów. Ten fakt rodzi pytanie czy nadal 

istnieją wartości trwałe, ponadczasowe, ogólnoludzkie i uniwersalne? 

Tak, istnieją takie wartości, jednak wśród wielu sprzecznych idei oraz 

światopoglądów dzieci i młodzież bardzo potrzebują wartości, aby nie 

zagubić się i nie stracić poczucia sensu życia. System wartości oraz 

jego sposób uporządkowania może wpływać na samopoczucie 

człowieka i w pewnym stopniu decydować o stanie jego zdrowia 

psychicznego.  

Chcąc zadbać o własne dzieci ich zdolność orientacji 

w otaczającym świecie, zdrowie psychiczne i życie zgodne 

z ich aspiracjami zachęcam Państwa do pochylenia się nad rodzinną 

hierarchią wartości. To my jesteśmy wzorem, który kopiują dzieci. 

Pomyślmy jakie wartości chcemy im przekazać? Pomóżmy dzieciom 

odkrywać i kopiować ważne dla nas wartości. Może warto usiąść 

razem po obiedzie i spisać na kartce wartości, które są dla nas ważne, 

które chcemy wszyscy respektować, ułożyć je w kolejności 

od najważniejszych do mniej ważnych. Można ten nasz spis 

przywiesić na lodówce i odwoływać się do niego. 
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