
Wychowanie do wartości  – pakiet edukacyjny

Prawo
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej 
szkoły II stopnia
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000467 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo oświatowe
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000996 

Zasoby internetu

Artykuły

Hejnał Oświatowy 2017 nr 4
Numer poświęcony wychowaniu do wartości, tematyka artykułów: szkoła a wychowanie do 
wartości, rola nauczyciela, młodzież a wychowanie do wartości.
http://mcdn.edu.pl/userfiles/HEJNAL%20OSW/2017/HO4.pdf 

Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji / 
Katarzyna Olbrycht
Powiązanie edukacji z wychowaniem do wartości, problemy wychowania do wartości, etapy 
wychowania do wartości.
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/viewFile/PCh.2012.005/395 

Wychowanie do wartości / Andrzej Lipczyński
Wychowanie do wartości w perspektywie personalistycznej, aksjologia pedagogiczna, w jakim celu 
wychowanie do wartości? 
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar7/subor/Lipczynski.pdf 

Wychowanie do wartości w aksjologii Jana Pawła II / Karolina Formal
Artykuł na stronie 125. Wartości w katolicyzmie, personalizm Jana Pawła II, wychowanie religijne w
aspekcie wartości chrześcijańskich.
http://www.humanum.org.pl/images/SiE/SiE-2011-nr-1.pdf 

Wychowanie do wartości jako jedno z działań w obszarze profilaktyki społecznej / Beata A. Zięba
Wartości w wychowaniu, hierarchia potrzeb, wychowanie do wartości wobec patologii 
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społecznych.
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Lukac1/subor/Zieba.pdf 

Wychowanie do wartości / Elzbieta Wystep
Wychowanie do wartości w aspekcie filozoficznym, wychowanie moralne uczniów, zadania 
wychowawcy, wartości w rodzinie i w szkole.
https://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4315

O potrzebie wychowania do wartości / Martyna Strembska-Kozieł
Sens wychowania do wartości, metody wychowania, wartości ważne w wychowaniu.
https://www.katolik.pl/o-potrzebie-wychowania-do-wartosci,25267,416,cz.html 

Programy

Program "Wiem – czuję – rozumiem" dla przedszkoli
http://niedzwiadekgruchatka.pl/program-wiem-czuje-rozumiem-wychowanie-do-wartosci/ 

Opis zasad innowacji ,,Wiem, czuję, rozumiem – wychowanie do wartości” w oparciu o autorski 
program Elżbiety Bukowieckiej-Górny
Program innowacji dydaktycznej dla przedszkoli.
http://www.przedszkola-zlotow.pl/zps4_files_23/za%C5%82%C4%85cznik_do_innowacji.doc 

Bibliografia

Wychowanie do wartości :  zestawienie bibliograficzne  w wyborze za lata 2000-2017 / Halina 
Lewsza
http://www.bpsiedlce.pl/4/strona/430_zestawienia-bibliograficzne/436_pedagogika-
psychologia/993_wychowanie-do-wartosci/ 

Wychowanie do wartości :  zestawienie bibliograficzne  w wyborze / Bożena Malinowska
Książki i artykuły z czasopism wydane do 2015 r.
https://crtd.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1909 

Wychowanie do wartości / Marzena Jarocka
Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism wydane do 2016 r.
http://www.bptorun.edu.pl/upload/Image/zestawienia/Wychowanie%20do%20warto
%C5%9Bci.pdf 
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Bibliografia stanowi uzupełnienie zestawień bibliograficznych prezentowanych powyżej. Materiały 
są dostępne w czytelni (cz) lub wypożyczalni (w) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-
Białej ul. Komorowicka 48. Czasopisma dostępne są wyłącznie w czytelni.

Książki wydane w latach 2015-2018:
1. Aksjologiczne konteksty edukacji międzykulturowej / redakcja naukowa Tadeusz Lewowicki, 

Barbara Chojnacka-Synaszko, Łukasz Kwadrans. - Toruń : Wydawnictwo Adam Maszałek, 
2015.
w 75332

2. Aksjologiczno-kulturowy fundament edukacji jutra / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra 
Kamińska, Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015.
w 74822

3. Drogowskazy - aksjologia - osobowość / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, 
Piotr Oleśniewicz. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015.
w 74824

4. Edukacja : korzenie, źródła, narracje / Aleksander Nalaskowski ; [ilustracje Lech-Tadeusz 
Karczewski]. - Wydanie 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.
w 119349

5. Edukacja aksjologiczna : zarys problematyki / Grzegorz Żuk. - Lublin : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
w 118692

6. Edukacja małego dziecka. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji / pod red. Ewy Ogrodzkiej-
Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza 
"Impuls", 2015.
w 74872

7. Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T. 1, Idee, koncepcje / pod redakcją 
naukową Marii Czerepaniak-Walczak, Joanny Madalińskiej-Michalak, Bogusława 
Śliwerskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.
cz 119873

8. Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T. 2, Koncepcje, praktyki / pod redakcją
naukową Wiolety Danilewicz, Jerzego Nikitorowicza, Mirosława Sobeckiego. - Kraków : 
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.
cz 119874

9. Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach 
szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych / Maria Gudro-Homicka. - 
Warszawa : Difin, 2017.
cz 119822

3



Artykuły z czasopism i książek wydane w latach 2015-2018:

1. Co podpowiada sumienie? : scenariusz zajęć wychowawczych dla klasy II i III SP / Izabela 
Faleńczyk, Małgorzata Sasin.// Wychowawca. - 2017, nr 5, s. 26

2. Do czego wychowujemy dzieci i młodzież? / Małgorzata Łoskot.// Polonistyka. - 2016, nr 6, 
s. 35-37

3. Dobro czyń cały rok! / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 10, s. 
3-7

4. Dobry jak chleb : program dla klas I-VI szkoły podstawowej / Beata Bałdys, Dorota 
Stróżycka.// Wychowawca. - 2017, nr 1, s. 30-31

5. Drogowskaz - wychowanie do wartości : program zajęć z elementami biblioterapii / Monika 
Dzwolak-Grubarek.// Biblioterapeuta. - 2017 nr 2, s. 19-41

6. Korczakowskie wychowanie do wartości / Alicja Janiak.// Wychowawca. - 2017, nr 11, s. 16-
17

7. Kształcenie postaw otwierających drogi do wartości / Katarzyna Olbrycht.// W: Obszary i 
przestrzenie edukacji : meandry, konteksty, dylematy : księga jubileuszowa dedykowana 
profesorowi Zenonowi Jasińskiemu w 70. rocznicę urodzin. - Opole : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Opolskiego, 2016. - S. 117-128
cz 119286

8. Między rynkiem a Ministerstwem / Paulina Małochleb.// Polonistyka. - 2016, nr 6, s. 4-7

9. Nie wszystko można kupić : scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych / Roksana 
Kociołek.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 10, dod. "Biblioterapia w Szkole", s. 7

10. Nowa literatura w odkrywaniu i urzeczywistnianiu wartości przez nastolatków / Edyta 
Wójcicka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2017/2018, nr 1, s. 32-42

11. O ambiwalencji w roli nauczyciela i uczniów / Jadwiga Szymaniak.// W: Kategorie 
(nie)obecne w edukacji. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 47-66
cz 119535

12. O potrzebie rekonstrukcji aksjologii w teorii pedagogicznej i praktyce edukacyjnej / Andrzej 
Ćwikliński.// W: Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T. 1, Idee, koncepcje. - 
Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. - S. 347-364
cz 119873

13. Podróż do Krainy Dobra i Krainy Zła / Agnieszka Opara-Gałgan.// Wychowanie w 
Przedszkolu. - 2016, nr 7, s. 52-55
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14. Problem wartości i wartościowania w procesie wychowania dziecka w rodzinie : niektóre 
kwestie w perspektywie metodologicznej / Danuta Opozda.// Paedagogia Christiana. - 
2015, nr 2, s. 183-193

15. Skarb mego serca : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / 
Małgorzata Sasin.// Wychowawca. - 2017, nr 9, s. 32-33

16. Uczniowska moralność / Natalia Skipietrow.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 7, s. 77-79

17. Udział nauczyciela wczesnoszkolnego w tworzeniu uczniom warunków do wolności / 
Agnieszka Głowala.// W: Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-
kulturowych. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 129-139
cz 118826

18. Współczesne wyzwanie dla nauczycieli - rozwijanie mądrości na poziomie wczesnej edukacji
/ Elżbieta Płóciennik.// W: Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-
kulturowych. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 53-61
cz 118826

Polecane czasopisma publikujące artykuły związane z problematyką wychowania do wartości.
Czasopisma są dostępne w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ul. 
Komorowicka 48.

1. Bliżej Przedszkola
https://blizejprzedszkola.pl/#adv 

2. Chowanna
http://www.chowanna.us.edu.pl/ 

3. Edukacja
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/pl/ 

4. Nauczyciel i Szkoła
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/nis 

5. Paedagogia Christiana
http://www.paedchrist.umk.pl/ 

6. Wychowawca
http://wychowawca.pl/ 

7. Życie Szkoły
https://www.zycieszkoly.com.pl/ 

Małgorzata Czub
nauczyciel bibliotekarz

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
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