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W tym kontekście należy postawić dwa 
pytania: 
•  Jaki jest świat? 
 
•  Jakie są możliwe relacje 

młodzieży z tym światem? 
Jeśli mają nieść za sobą potencjał 
rozwojowy to powinny być zwrócone ku 
prorozwojowości i proaktywności. 

 

Młodzież jest taka jak czasy  
w których przyszło jej żyć 



Rzeczywistość społeczno-kulturowa: wieloznaczna, 
sfragmentaryzowana, ulegająca permanentnej fluktuacji, to: 

•  „wielość światów”  (Z. Baumana) 
•  współzawodniczące i ścierające się nowoczesności (S. N. Eisenstadta) 
•  świat polimityczny - wielości historii, wielości mitów (O. Marquard) 
•  świat „pluralizacji stylów życia” (Berger) 
•  rzeczywistość „kruchej teraźniejszości” (A. Melucci) 
•  rzeczywistość codziennej konieczności dokonywania wyborów, w warunkach bolesnej i 

nieuleczalnej niepewności (Z. Bauman) 
•  świat w którym dzisiejsze oczywistości stają się jutrzejszymi absurdami (P. F. Drucker) 
•  świat „paradoksu wyboru” z hasłem „impossible is nothing” (B. Schwartz) 
•  cywilizacyjne przypisanie do ryzyka (U. Beck) 
•  płynna nowoczesność (Z. Bauman) 
•  zorientowanie na ideologię konsumpcji (M. Douglas) 
•  zorientowanie na kulturę popularną (Z. Melosik) 
•  zorientowanie za rzeczywistość zapośredniczoną z mediów (J. Baudrillard) 
•  późną nowoczesność (A. Giddens) 

Jaki jest świat? 



•  Ciekawość poznawcza 
•  Giętkość poznawcza 
•  Poczucie sprawstwa 
•  Orientacja temporalna 
•  Ufność wobec innych i świata  
•  Poczucie godności i wzajemnego 

szacunku 

Jakie są możliwe relacje młodzieży z tym światem?  
– w stronę prorozwojowości  



•  Poszukiwanie możliwości zmiany 
•  Ustanawianie efektywnych i zorientowanych 

na zmianę celów 
•  Przewidywanie problemów i podejmowanie 
środków zaradczych 

•  Poszukiwanie nowych sposobów osiągania 
celów 

•  Wejście na drogę czynu ze świadomością 
ryzyka i powzięciem odpowiedzialności 

•  Wytrwałość  w dążeniu do celu oraz osiąganie 
celu 

•  Legitymowanie się osiągnięciami i wdrażanie 
zmian oddziałując na otoczenie 

Jakie są możliwe relacje młodzieży z tym światem?  
– w stronę proaktywności  



Nowy model rozwoju  
dzieci i młodzieży 

Johnson, G. M. and Puplampu, K. P. (2008). Internet use during childhood and the ecological techno-
subsystem. Canadian Journal of Learning and Technology, 34(1).  
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