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Wprowadzenie 

Wyzwania jakie stawia przed sobą współczesne społeczeństwo niesie za sobą szereg 

ważnych konsekwencje dotyczących systemu edukacji. W ciągu ostatnich dziesięciu lat Unia 

Europejska dokonała znacznego ulepszenia polityki edukacyjnej w celu zapewnienia 

wszystkim obywatelom Unii Europejskiej możliwość podjęcia nauki za granicą [Vali-Ciucur
 

2011]. Unia Europejska dołożyła wszelkich starań w opracowaniu kilku programów 

mobilności studenckiej, których celem jest wzbogacenia możliwości wymiany doświadczeń 

kulturowych, zawodowych i osobistych dla studentów uczących się w Europie. Z pośród 

takich programów mobilności studenckiej jak: Gruntvig, Leonrdo da Vinci, Ceepus, 

Comenius, Program Erasmus zwrócił szczególną uwagę. Program Erasmus został 

wprowadzony w 1987 roku i w trakcie 22 lat swojego funkcjonowania, ponad 2.013 miliona 

europejskich studentów dostało szansę nauki poza granicami swojego kraju [Juvan i Lesjak 

2011]. 

Wyżej wymieniony program zakłada następujące postulaty: wprowadzenie 

i korzystanie z Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów Kredytowych, 

powszechnie nazywanych ECTS (European Credit Transfer System), ograniczenie przeszkód 

związanych z zagraniczną mobilnością studentów, współuczestnictwo z zakresu 

standaryzowania poziomu kształcenia, rozpowszechnianie tematyki edukacji europejskiej 

[Chełmecki 2006]. 

Nadrzędnym celem Programu Erasmus jest zwiększenie jakości systemu europejskiej 

edukacji oraz stymulowanie odrębnej kreatywności poprzez doświadczenia innych 

zagranicznych instytucji edukacyjnych [Juvan i Lesjak 2011]. Oprócz podwyższenia jakości 

kształcenia istotne jest także zwiększenie jej atrakcyjności. Odgrywa również relewantną rolę 

w integracji europejskich środków akademickich. Zajmuje się wdrażaniem odpowiednich, 

dopasowanych systemów edukacji oraz w znacznej mierze upraszcza mobilność młodzieży 

akademickiej i kadry dydaktycznej jak i również kadry administracji. Program Erasmus, to 

przede wszystkim możliwość rozwinięcia międzynarodowej współpracy oraz wymiana 

istotnych doznań, doświadczeń, kompetencji w stosunku do rozlegle rozumianej dydaktyki. 

Polska jest uczestnikiem Programu Erasmus od 1998 roku [Pawlikowska-Piechotka i Skiba 

2010]. 

Od dnia 1 stycznia 2014 roku Program Erasmus realizowany jest pod nazwą: Program 

Erasmus+ (Erasmus Plus), a jego działanie na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu 

zostało wyznaczone na lata 2014-2020 [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

UE
 
2013]. 
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XXI wiek według uznania niektórych autorów ma być wiekiem kompetencji. 

Zauważyć można, że wraz z podwyższającymi się wyzwaniami współczesnego społeczeństwa 

rośnie zapotrzebowanie na osoby o szerokim wachlarzu kompetencji, wielokierunkowej 

osobowości oraz przede wszystkim otwartych na dokonujące się zmiany. Wszystko to, 

doskonale odnosi się do osób, które kształcą, uczą i wychowują, czyli nauczycieli. Stwierdzić 

więc można, że efektywność wychowania fizycznego będzie zależeć właśnie od takich 

pedagogów [Bielski 2001]. 

W treściach i programach kształcenia dotyczących nauczycieli wychowania 

fizycznego doszło do pewnych zmian związanych z celowością wychowania fizycznego. 

Otwarta dla wszystkich Europa dąży do zatarcia różnic kulturowych, tym samym 

wprowadzając uniwersalizm, czego skutkiem jest to, że absolwent kierunku: wychowanie 

fizyczne ma kompetencje zbliżone do tych co osoby z innych krajów Europy, np.: Anglii, 

Portugalii czy Francji [Zatoń 2009]. Komisja Europejska w 2005 roku ustaliła zestaw 

kompetencji, którymi ma się charakteryzować europejski nauczyciel. Do pierwszej z nich 

zależy zdolność pracy w wielokulturowej i społecznie zorganizowanej klasie. Kolejna 

umiejętność podkreśla znaczenie nauczyciela jako organizatora procesu uczenia się, ma on 

tworzyć programy nauczania, szkolić się i doskonalić, pogłębiać swoją wiedzę, przez co 

ulepsza swoją prace oraz być animatorem życia społeczno-kulturowego. Lider wychowania 

fizycznego ma współpracować ze środowiskiem lokalnym oraz z rodzicami, wdrażać 

technologię informacyjno-komunikacyjną do codziennej działalności uczniów, dostrzegać 

i rozwiązywać problemy, kształtować obywatelską postawę u uczniów, motywować swoich 

podopiecznych oraz uczyć ich przedsiębiorczości i pracy w zespole. Warto podkreślić, że 

zawód nauczyciela w oparciu o zasady europejskie wymaga wykształcenia wyższego, 

osadzony jest w kontekście uczenia się przez całe życie (zasada: 3xL czyli Long, Life, 

Learning), jest mobilny i oparty na partnerstwie [Denek 2009]. 

Według Buchty i Skiert „Absolwent kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością 

nauczycielską powinien sprostać wszelkim wymogom stawianym przez standardy kształcenia 

nauczycieli. Powinien być przygotowany do pełnienia funkcji wychowawczych 

i opiekuńczych. Od nauczyciela wymaga się również przygotowania do podejmowania 

różnego rodzaju działań na płaszczyźnie społeczno-organizacyjnej (współpraca z uczniami, 

środowiskiem rodzinnym oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym).” Ponadto 

dzisiejszy absolwent kierunku wychowanie fizyczne powinien posiadać zdolność 

komunikowania się minimum jednym językiem obcym i posługiwać się nowoczesną 

technologią informacyjną. Bardzo istotne jest również umiejętność samokształcenia, 

samodoskonalenia i poprawne kierowanie własnym rozwojem zawodowym [Buchta i Skiert 

2009]. 

W bieżącym czasie nieustannie i niebywale szybko wzrasta zapotrzebowanie na ludzi 

kompetentnych i jest to związane z każdą dziedziną życia. Szczególna mowa jest o tych 

dziedzinach, w których kluczową rolę odgrywa chęć uzyskania najwyższego wyniku, a więc 

i sportu. Brak dobrej motywacji oraz dążenia do samorozwoju nauczyciela na rzecz ucznia 

wiąże się z zatrzymaniem na poziomie, który nie będzie wystarczający dla podopiecznego do 

obdarzania nauczyciela szacunkiem [Świtała i in. 2016]. Według Smółka [2008] „Miękkie 

kompetencje pomagają uzyskać „twarde rezultaty”. Odpowiednie kompetencje posiadane 
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przez nauczyciel wpływają nie tylko na kształtowanie dojrzewających charakterów, ale i na 

zdobywanie przez nich wysokich wyników sportowych [Świtała i in. 2016]. 

 

Materiał i metoda badania 

Celem niniejszej pracy jest zabranie informacji dotyczących wpływu realizacji 

Programu Erasmus na doskonalenie kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli 

wychowania fizycznego na przykładzie realizacji Programu Erasmus w Uniwersytecie 

Lizbońskim. 

Postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Czy realizacja Programu Erasmus wpływa na doskonalenie kompetencji zawodowych 

przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego? 

2. Jakie są motywy podjęcia uczestnictwa w Programie Erasmus? 

3. Jakie są oczekiwania studentów w stosunku do Programu Erasmus? 

Badania przeprowadzono na Uniwersytecie Lizbońskim na wydziale Faculdade de 

Motricidade Humana (FMH) podczas realizacji Programu Erasmus w semestrze letnim 

w roku akademickim 2013/2014. Badania zostały przeprowadzone na grupie 20 osób 

uczestniczących w Programie Erasmus. Grupa ta zróżnicowana była pod względem wieku, 

narodowości, płci. Wśród ankietowanych było 13 kobiet i 7 mężczyzn. Największą grupę 

wśród badanych stanowili Polacy (11 osób), pozostali ankietowani pochodzili z Niemiec 

(4 osoby), Hiszpanii (3 osoby), Francji (1 osoba) i Finlandii (1 osoba). Uczestnicy badań 

mieścili się w przedziale wiekowym od 21-26 lat. Badania podzielone zostały na dwa etapy. 

Pierwszy z nich miał miejsce w lutym 2014. W tym etapie posłużono się kwestionariuszem 

ankiety mającą na celu określenie oczekiwań uczestników od programu. Drugi etap 

przeprowadzony został po czterech miesiącach uczestnictwa w Programie. 

Pierwszy kwestionariusz ankiety zawierał pięć pytań zamkniętych z możliwością 

wielokrotnego wyboru. Pierwsza część kwestionariusza ankiety, to instrukcja oraz metryczka 

obejmująca płeć, wiek i narodowość ankietowanych. Pozostałe pytania obejmowały głównie 

motywy i oczekiwania w stosunku do programu. W drugim etapie badania posłużono się 

również kwestionariuszem ankiety zawierającym instrukcję, metryczkę oraz 39 pytań 

zamkniętych określających stopień zadowolenia z programu. Odpowiedzi stanowiące 

o poziomie zadowolenia uczestników z programu zostały ujęte w sześciostopniowej skali: 

1 - nie dotyczy, 2 - bardzo niezadowolony, 3 - niezadowolony, 4 - średnio zadowolony,                 

5 - zadowolony, 6 - bardzo zadowolony. 

Kwestionariusz wywiadu przeznaczony dla uczestników programu był uzupełnieniem 

informacji zebranych w kwestionariuszu ankiety. Zawierał on jedenaście pytań otwartych. 

 

Wyniki 

 W tabeli 1 przedstawiono główne i najczęściej występujące motywy uczestnictwa 

w Programie Erasmus przez studiujących na wydziale Faculdade de Motricidade Humana 

studentów Programu Erasmus. 
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Badanie I 

Tabela 1. 

Główne motywy uczestnictwa w Programie Erasmus  
 

MOTYWY [%] 

Chcę poznać nowych ludzi 65 

Chcę poznać nowy kraj 65 

Chcę poprawić język obcy 65 

Jest to niesamowita przygoda 50 

Chcę zobaczyć jak wygląda system edukacyjny w innym kraju 20 

Chcę podwyższyć moje umiejętności 20 

Chcę nauczyć się czegoś, czego nie mogę nauczyć się na mojej macierzystej uczelni 10 

To dobra okazja na podwyższenie kompetencji zawodowych 10 

Koszty utrzymania w kraju, który wybrałam/em w Programie Erasmus są tańsze niż w kraju 

rodzinnym 
0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie zgromadzonych wywiadów ze studentami uczestniczącymi w Programie 

Erasmus, niektórzy z nich zdecydowali się na uczestnictwo w programie za namową 

znajomych, którzy wcześniej uczestniczyli w wymianie. Dla kilku osób Program Erasmus, to 

szansa na spełnienie marzenia związanego z nauką i mieszkaniem przez pewien okres za 

granicą swojego kraju oraz poszerzenie pasji, jaką są podróże. 

Tabela 2. 

Główne oczekiwania uczestników od Programu Erasmus 
 

OCZEKIWANIA [%] 

Poznanie nowych ludzi 65 

Poznanie nowego kraju i kultury 55 

Poznanie nowego języka 50 

Poprawa znanego już języka obcego 35 

Podwyższenie kompetencji 35 

Podwyższenie umiejętności sportowych 25 

Poznanie nowych przedmiotów i dyscyplin sportowych 20 

Nabycie nowych umiejętności 10 

Poznanie nowych metod nauczania 10 

Możliwość zarobienia pieniędzy 5 

Nawiązanie współpracy naukowej 0 

  Źródło: opracowanie własne. 
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Jak można zauważyć Program Erasmus rozkłada szeroki wachlarz oczekiwań, które 

stawiają przed nim sami uczestnicy. Chęć poznawania, nabywania, ulepszania oraz 

podwyższania kompetencji i umiejętności, to jedne z źródeł motywacji kierujące studentami. 

W celu dokładnego przedstawienia stopnia zadowolenia uczestników 

z poszczególnych dziedzin, podczas nauki na wydziale FMH, a tym samym w odniesieniu do 

Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dokonano podziału na: wiedzę, umiejętności, 

kompetencje. 

 

Badanie II 

Wykres1. 

Poziom zadowolenia uczestników Programu Erasmus studiujących na wydziale FMH 

z obowiązującego w Portugalii systemu edukacji (%) 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Porównując system edukacji w Portugalii z innymi systemami można dostrzec pewne 

różnice. Uczestnicy wymiany w wywiadzie stwierdzili, że plusem są tzw. „rotacje” 

przedmiotów. Oznacza to, że zajęcia z danych przedmiotów trwają intensywnie 2-3 razy 

w tygodniu przez okres 4-5 tygodni, następnie jest egzamin weryfikujący wiedzę. Po 

zaliczeniu następuje nowa rotacja, z nowymi przedmiotami. W przypadku niezaliczenia 

egzaminu za pierwszym podejściem wszelkie poprawy są na końcu semestru. 
 

Wykres 2. 

Poziom zadowolenia uczestników Programu Erasmus studiujących na wydziale FMH 

z poznania nowych przedmiotów i dyscyplin sportowych (%) 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Analizując odpowiedzi uczestników badania, warto odnotować, że dla większości 

nowością jest surfing, którego realizacja w takich krajach jak Polska, Niemcy czy Finlandia 

jest niemożliwa. Często w odpowiedziach uczestników pojawia się również rugby, do którego 

wydział Ruchu Człowieka (FMH) ma wyspecjalizowane boisko, badminton, zajęcia z aqua 

fitnessu oraz akrobatyka. Większość uczestników w wywiadzie stwierdziła, że znacznie 

bardziej podobał im się przebieg zajęć związany z grami zespołowymi, takimi jak: piłka 

ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa czy koszykówka. W Portugalii większy nacisk kładzie się 

na taktykę gry. Semestr pierwszy poświęcony jest na opanowanie elementów technicznych, 

a drugi na taktykę gry. Często po każdym rozegraniu piłki, nauczyciel przerywa grę i pyta 

o celowość danego ruchu, dlaczego zrobiliśmy tak, a nie inaczej, uświadamiając tym samym 

istotę i znaczenie każdego zagrania podczas gry. Nowe dyscypliny sportowe poznano, także 

na nieobligatoryjnych zajęciach oferowanych przez uczelnie, np. joga, jak i również na tych, 

do których posiadano prywatny dostęp np.: standing up paddle board (sport wodny, do 

którego potrzebna jest duża deska wraz z wiosłem, na której można swobodnie stać), 

skimboarding (sport wodny z użyciem małej deski polegający na ślizganiu się po tafli wody, 

najczęściej jest to płytka woda) albo bodyboarding (sport wodny z użyciem specjalnej deski, 

na którą kładzie się osoba wyposażona w płetwy dające dodatkowy napęd, umożliwia to 

surfowanie po powierzchni wody i podczas zerwania się fali). Nowością jest także przedmiot: 

Dimensao Europeia do Ensino da Educacao Fisica e do Desporto Escolar, czyli Europejski 

Wymiar Nauczania Wychowania Fizycznego i Sportu Szkolnego. Przedmiot ten uświadamia, 

jak wygląda realizacja przedmiotu wychowanie fizyczne na wszystkich szczeblach 

edukacyjny w całej Europie. 

Wykres 3. 

Poziom zadowolenia uczestników Programu Erasmus studiujących na wydziale FMH 

z metod nauczania poszczególnych przedmiotów (%) 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Różnice wykazane w wywiadzie, to przede wszystkim intelektualizacja zajęć, na którą 
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analizowany. Nauczyciel zadając wiele pytań studentowi podczas zajęć, chce uzyskać 

informacje zwrotną czy dana informacja jest dla niego zrozumiała. Formy egzaminów 

z większości przedmiotów wyglądają tak samo. Na początku umieszczane są pytania 

zamknięte z możliwością wyboru jednej poprawnej odpowiedzi. Następnie pytania 

z możliwością wskazania odpowiedzi prawda lub fałsz, przy czym należy zaznaczyć, że jeśli 
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została typowana odpowiedź fałsz, należy podać argument udowadniający błędność 

odpowiedzi. Na końcu umieszczone są pytania otwarte. W egzaminach są punkty ujemne za 

każdą niepoprawną odpowiedź. Uczestnicy wymiany jednogłośnie podkreślają fakt dużego 

nacisku na pisanie prac, referatów, esejów i artykułów oraz na pracę w grupach. 

Wykres 4. 

Poziom zadowolenia uczestników Programu Erasmus studiujących na wydziale FMH 

z poprawy języka obcego (angielski) (%) 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Poznanie nowego języka obcego, jest najczęściej deklarowaną nową, nabytą 

umiejętnością przez Erasmusów. Ponad połowa ankietowanych (55%) jest zadowolona 

z poznania nowego języka obcego, jakim jest portugalski. Kolejne 5% badanych, to osoby 

bardzo zadowolone z przyswojenia umiejętności językowych pochodzących z grupy języków 

romańskich. Uwagę skupia wynik osób z grupy średnio zadowolonych, do której należy, aż 

40% ankietowanych, są tą osoby głównie z Hiszpanii, dla których język portugalski jest 

bardzo podobny do hiszpańskiego, więc tym samym okazuje się łatwy do zrozumienia. 

 Oprócz nabycia umiejętności posługiwania się językiem portugalskim na poziomie 

podstawowym, uczestnicy są zadowoleni z poprawy języka obcego (angielski). Znacząca 

poprawa znajomości języka angielskiego nastąpiła głównie przez ciągłe komunikowanie się 

w tym języku podczas zajęć, jak i poza nimi, pisanie egzaminów oraz różnego rodzaju prac. 
 

Wykres 5.  

Poziom zadowolenia uczestników Programu Erasmus studiujących na wydziale FMH 

z możliwości poznania nowych miejsc (%) 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Kolejnym elementem potęgującym wiedzę są liczne podróże po Portugalii, jak i poza 

jej granice. Większość ankietowanych jest bardzo zadowolona z możliwości jakie dał im 

Program Erasmus w zobaczeniu różnych miejsc, a związku z tym poznanie różnych kultur. 
 

Wykres 6. 

Poziom zadowolenia uczestników Programu Erasmus studiujących na wydziale FMH 

z nawiązanych nowych kontaktów (%) 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Realizacja Programu Erasmus dała uczestnikom szansę nawiązania nowych kontaktów 

z ludźmi z różnych części Europy i świata, dlatego też aż połowa respondentów jest bardzo 

zadowolona z nowo nawiązanych kontaktów. 

Wykres 7. 

Poziom zadowolenia uczestników Programu Erasmus studiujących na wydziale FMH 

z możliwości oglądania form rywalizacji sportowej (%) 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

 

Szansa oglądania wszelkiego rodzaju rozgrywek sportowych na różnych poziomach 

zaawansowania i rangi, zdaniem uczestników dała możliwość podwyższenia kompetencji 

społecznych. Najczęściej wymienianymi eventami, które zobaczyli Erasmusi są między 

innymi: Portugal Open w tenisie ziemnym, mecz Benifica vs. Juventus, sparingi między 

dwoma najpopularniejszymi klubami piłki nożnej w Lizbonie: Benificą i Sportingiem, 

a przede wszystkim wszystkie te, które organizował Wydział FMH np. występy taneczne, 

zawody lekkoatletyczne, mecze w streetballu, zawody pływackie. 
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Zakończenie i dyskusja 

Generalizując wszystkie wyżej analizowane płaszczyzny, w których badano stopień 

zadowolenia z poszczególnych dziedzin realizowanych na Wydziale Ruchu Człowieka: 

wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych i przypisanych do nich kategorii, 

zdecydowana większość, czyli ponad 70% jest zadowolona, bądź bardzo zadowolona z ich 

przebiegu. Rzadko zdarzają się kategorie, z których uczestnicy programu są średnio 

zadowoleni. 

Wartość Programu Erasmus w swoich badaniach podkreśla Teicher, stwierdzająć że 

nie ma żadnych wątpliwości, ze Program przyczynia się do przełomu w społecznej 

świadomości, dotyczącej wartości tymczasowej nauki za granicą [Teichler 1996]. Teichler 

wnioskuje, że najczęstszymi powodami, dla których studenci biorą udział w programie jest 

przede wszystkim nauka języka obcego, szansa na własny rozwój oraz chęć zdobycia 

doświadczenia poprzez naukę na zagranicznej uczelni. To również chęć lepszego zrozumienia 

przyjmujących państw, chęć poprawienia perspektyw zawodowych, podróżowania 

i oderwania się od codziennego otoczenia. Studenci oczekują więc korzyści podzielonych na 

cztery grupy: naukowe, kulturowe, językowe i zawodowe [Teichler 2004]. Badania Juvana 

i Lesjaka wykazały, że przystąpienie do wymiany Programu Erasmus daje korzyści na 

poziomie osobistym, jak i zawodowym. Poziom osobisty wyrażany jest przez podniesienie 

kompetencji językowych, świadomości i akceptacji wielokulturowości oraz rozległą siecią 

zawartych przyjaźni. Szeroka wizja spostrzegania na Unię Europejską daje szanse na 

stworzenie konkurencyjnej społeczności międzynarodowej, gdzie kilka różnych kultur, 

systemów politycznych, edukacyjnych i społecznych, mogą współpracować ze sobą dla 

lepszej i bardziej konkurencyjnej przyszłość [Juvan i Lesjak 2011]. Gencer i Tekin podkreśla 

w badaniach własnych fakt, że według studentów biorących udział w programie, Erasmus jest 

doświadczeniem na całe życie. Dzięki uczeniu się w innym kraju i przebywaniu w innej 

kulturze, większość studentów dostrzega, że znacznie podwyższył się poziom ich pewności 

siebie. Program odgrywa istotną rolę w zmianie podejścia do struktur kulturowych. Studenci 

zdobyli umiejętności, które poprawiają ich stosunki społeczne. Bliskość relacji między 

uczestnikami programu, prowadzi do tzw. „usuwania granic” [Gencer i Tekin 2013]. 

Program Erasmus jest doskonałym źródłem wpisującym się w innowacyjny sposób 

kształcenia przyszłych kadr dydaktycznych i ich dojrzałej osobowości. Podjęcie nauki poza 

granicami swoje kraju otwiera drzwi do lepszej pozycji na obecnym rynku pracy, a w głównej 

mierze potęguje naszą wiedzę, umiejętności i kompetencje. Daje szansę zyskania 

doświadczenia i niezbędnej wiedzy nauczycielowi wychowania fizycznego do nauczania 

w wielokulturowej klasie w rozwijającej się Europie. Uczestnictwo w Programie Erasmus 

znacząco podwyższa kompetencje zawodowe przyszłych nauczycieli wychowania 

fizycznego, co pozwala im w przyszłości stać się liderem i wzorem do naśladowania przez 

swoich wychowanków. Realizacja Programu Erasmus w Uniwersytecie Lizbońskim, 

wydziału Faculdade de Motricidade Humana w pełni spełnia postawione przez jego 

uczestników oczekiwania związane z pobytem na uczelni partnerskiej. 
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Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski: 

1. Głównym motywem uczestnictwa w programie jest przede wszystkim chęć poznania 

nowych ludzi, nowego języka obcego, kultury i tradycji innego kraju oraz 

udoskonalenie znanego języka obcego. 

2. Największymi korzyściami uczestnictwa w Programie Erasmus jest 

wielopłaszczyznowe doskonalenie z zakresu: wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych. Do największych korzyści należy przede wszystkim poznanie 

odmiennego systemu edukacji oraz związanych z nim metod nauczania oraz nowe 

przedmioty i dyscypliny sportowe, których nie można doświadczyć w kraju, z którego 

pochodzimy oraz przeniesienie ich na grunt krajowy. Poznanie nowego języka obcego 

oraz udoskonalenie przez ciągłą komunikacje z ludźmi z różnych państw znanego 

języka obcego. Do pozytywnych stron należy również możliwość uczestnictwa 

w zawodach sportowych, treningach, eventach zarówno w roli widza, jak i uczestnika. 

Wszystkie te korzyści wzbogacone są poprzez liczne podróże po kraju jakim jest 

Portugalia jak również poza jej granice. 

3. Program Erasmus w dużej mierze wpływa na poszerzenie stosunków i więzi 

społecznych poprzez zawarcie nowych znajomości z ludźmi z różnych części Europy 

i świata. 
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Streszczenie 

Celem pracy było zebranie informacji dotyczących wpływu realizacji Programu Erasmus w Uniwersytecie 

Lizbońskim na doskonalenie kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. 

W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki kwestionariusza ankiety 

oraz wywiad, którą objęto 20 uczestników Programu Erasmus pochodzących z Polski, Niemiec, Finlandii, 

Francji i Hiszpanii. Programie Erasmus wykazuje korzyści przez wielopłaszczyznowe doskonalenie z zakresu: 

wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a tym samym idealnie wpisuje się w nowoczesny sposób 

kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. 

Słowa kluczowe: Program Erasmus, kompetencje zawodowe, nauczyciele wychowania fizycznego. 

ERASMUS PROGRAM AS A SOURCE FOR IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS 

Summary 

The aim of research was to obtain data regarding influence of realization Erasmus Programme at the University 

of Lisbon and increasing professional competences of future Physical Education teachers. In research was used 

diagnostic poll method included survey and interview with participants of exchange. The study group consisted 

of 20 people from Poland, Germany, Finland, France and Spain. Studies shown that the biggest advantage of 

participation in Erasmus Program is multi-faceted improvement in field of: knowledge, skills and social 

competence and in the same way this programme is a part of modern way of training of future physical education 

teachers. 

Key words: Erasmus Program, professional competence, physical education teachers. 


