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ABSTRACT

Physical education and health competencies in the opinion of first-year  
university students

background. Political changes in Poland resulted in the inclusion of health education to 
school as part of a teaching process, however it was introduced officially by the 1999 
education reform. Physical education became an integral part of school curricula under 
the name of the “pro-health” educational path. The P.E. teacher has become one of the 
main organizers of the tasks related to health issues. The objective of this research was 
to collect information to what extent physical education classes, carried out at all school 
education levels, contributed to the development of health competencies of the students 
participating in this education reform project. material and methods. The survey 
comprised 128 first-year university students of both sexes attending courses in either 
physical education or tourism and recreation. The research regarded the Kujawsko-
Pomorskie and Pomorskie provinces. A survey method was applied, and the research 
tool utilized was a survey questionnaire. results. According to the research findings the 
most significant input into health education was provided by a university and other 
sources of information. The most frequently indicated area of health education carried out 
in schools was physical education, whereas the smallest number of responders indicated 
emotional health. The issue of health at physical education classes was indicated by less 
than half of the responders. The most frequently indicated issues were education in 
personal hygiene, fair play attitude, and only a small percentage of the subjects were 
familiarized with the rules of toughening up. conclusion. The possibilities that physical 
education may give as far as the development of all areas of health is concerned were not 
reflected in the respondents’ opinions.
key words: health education, physical education, students
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WproWadzenie

Historię i tradycje polskiej szkoły promocji 
zdrowia opisywał demel, ukazując charak
ter profilaktyczny, a jej prekursorów nazywał 
awangardą medycyny. początki promocji 
zdrowia sięgają kilku stuleci (Śniadecki, Kacz
kowski, Marcinkowski i wielu innych), 
szczególnie rozwinęły się w obszarze higieny 
szkolnej [1]. edukacja zdrowotna w dzisiej
szej szkole pojawiła się w procesie dydak
tycznowychowawczym wraz z polskimi 
zmianami demokratycznymi, zaś od 1999 r. 
w sposób formalny w ramach reformy szkol
nej. Stała się integralną składową programów 

szkolnych jako ścieżka „edukacji prozdro
wotnej”. znaczący wkład w upowszechnia
nie edukacji zdrowotnej w szkołach wniosła 
od początku lat 90. Woynarowska, która 
pełniła funkcję Głównego Koordynatora 
zespołu polskiego ds. projektu Szkoła pro
mująca zdrowie. Wiele szkół, mimo że nie 
znalazły się w grupie pilotażowej, podejmo
wało z inicjatywy swoich nauczycieli reali
zację tego projektu [2].

Ważną rolę w powyższym projekcie przy
pisano wychowaniu fizycznemu ze względu 
na jego cele zdrowotne, wynikające z postu
latów przedstawianych przez pedagogów 
kultury fizycznej i zawartych w programach 
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edukacji szkolnej. programy opracowywane 
i realizowane były przez rady pedagogiczne 
poszczególnych szkół i dotyczyły zestawu 
programów dydaktycznych, wychowawczego 
i programu profilaktycznego. nauczyciel wy
chowania fizycznego miał za zadanie przyj
mować rolę jednego z ważnych współauto
rów tych programów. realizując zagadnienia 
dotyczące zdrowia w ramach wychowania 
fizycznego, potwierdzał jednocześnie dużą 
odpowiedzialność za kompetencje zdrowotne 
wychowanków. Jak wiadomo, poprzez sku
teczną edukację fizyczną można zdrowie 
realnie wzmacniać, wraz z podmiotowością 
ucznia ku przyszłej samodzielnej kreacji zdro
wotnej [3–8].

istnieją jednak różnice teoretyczne zwią
zane z wychowaniem fizycznym tak znaczne, 
że niekiedy jeszcze dzisiaj przeciwstawiane 
są sobie myśl biotechniczna i kulturowa. ro
zumienie skutków wychowania fizycznego 
prowadzi większość uczestników polskiej 
myśli refleksyjnej ku dziedzinie wychowa
nia, która reprezentuje ideologię oświece
nia zdrowotnego [5, 9, 10].

Wprowadzenie do programów szkolnych 
edukacji zdrowotnej niosło ze sobą nie 
tylko możliwości, ale i niepokój o jakość rea
lizacji wszystkich obszarów zdrowia w ra
mach edukacji szkolnej. niezbędnym wa
runkiem powodzenia była akceptacja nowej 
sytuacji oraz nowe przygotowanie pedago
giczne nauczycieli. W związku z tym pojawiły 
się różne formy doskonalenia zawodowego, 
które umożliwiały nabywanie kompetencji 
dotyczących realizacji poszczególnych za
gadnień edukacji zdrowotnej. prowadzenia 
zajęć podejmowali się nauczyciele, pracow
nicy szkoły i inne osoby tworzące środowisko 
społeczne szkoły. Ważną rolę uzupełniającą 
pełniły pozostałe ścieżki edukacyjne, a także 
inne zajęcia pozalekcyjne, w których uwzględ
niano potrzeby uczniów (np. zdrowotne, za
interesowania, uzdolnienia). Można przyjąć, 
że pojawienie się edukacji zdrowotnej w więk
szym stopniu sprzyjało nabywaniu umiejęt
ności identyfikacji własnych potrzeb zdro
wotnych, dostrzeganiu potrzeb rodziny oraz 
środowiska, w którym się żyje, oraz nabywa
niu umiejętności dokonywania wyborów  
i podejmowania decyzji na rzecz zdrowia 
wobec siebie i otoczenia [8, 11]. Sytuacja edu

kacyjna wspomagała więc realizację takich 
celów zdrowotnych jak nabywanie wiedzy 
oraz kształtowanie umiejętności, przeko
nań i postaw niezbędnych do zachowania 
i doskonalenia zdrowia własnego i innych. 
najważniejszym z nich stało się poznanie, 
zrozumienie i wykorzystywanie potencjału 
zdrowia w kontekście świadomego i odpo
wiedzialnego zaangażowania wobec cało
życiowej troski o nie [7].

Wychowanie fizyczne umożliwia naby
wanie umiejętności życiowych poprzez ak
tywność fizyczną, która w efekcie powinna 
wywołać zachowania prozdrowotne uczniów 
w życiu codziennym. efektywność w osiąga
niu celów dotyczących poznania własnego 
ciała, dbałość o zdrowie, higienę własną  
i otoczenia, żywność i żywienie, ćwiczenia 
terenowe, wędrówki piesze, gry i zabawy, 
ćwiczenia korygujące postawę ciała, prze
strzeganie reguł w grach i zabawach zależą od 
doboru treści do realizacji procesu dydak
tycznowychowawczego, a także od sposo
bów ich realizacji. dlatego istotnym czyn
nikiem warunkującym właściwe i skuteczne 
przyswajanie przez uczniów postaw w zakre
sie zdrowia są metody pracy stosowane przez 
nauczyciela. zadania wynikające z podstawy 
programowej obligują nauczycieli do tego, 
aby ucznia traktować nie tylko jako uczest
nika procesu dydaktycznowychowawczego, 
ale przede wszystkim jako jego współtwórcę. 
nie wystarczy, aby zdobył wszechstronne 
umiejętności techniczne i sprawności – po
winien też rozumieć ich sens i wykorzysty
wać je na rzecz nabywania umiejętności 
życiowo niezbędnych. nasuwa się pytanie, 
dlaczego tak ważne jest rozwijanie umie
jętności życiowych. otóż efektem progra
mów, które rozwijają umiejętności życiowe, 
jest lepsze funkcjonowanie nie tylko w szkole. 
Wpływają one na poprawę relacji ucznio
wie–nauczyciele–rodzice–środowisko, w któ
rym się żyje, zmniejszanie absencji szkolnej, 
zwiększenie wiary w siebie. zwiększa się sa
tysfakcja uczniów i rodziców ze szkoły, a na
uczycieli z pracy. na płaszczyźnie socjolo
gicznej reforma szkolna w swoich założeniach 
nawiązywała do koncepcji otwarcia szkoły 
na jej środowisko, współpracę z rodzicami czy 
samorządność. dotyczyły one na przykład 
wspólnego organizowania przedsięwzięć śro
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dowiskowych, korzystania z obiektów służą
cych aktywności fizycznej, stosowania od
powiedniej diety, planowania rozkładu dnia, 
uczenia się wzajemnego szacunku czy sto
sunku do osób z dysfunkcjami [11, 12].

Celem podjętych badań uczyniono po
zyskanie informacji na temat tego, w jakim 
zakresie zajęcia wychowania fizycznego, re
alizowane na wszystkich etapach edukacji 
szkolnej, włączały się w rozwój kompeten
cji zdrowotnych uczestników reformy edu
kacyjnej.

postawiono również pytania szczegółowe:
1. Jaki udział miała edukacja szkolna, 

na poszczególnych etapach kształce
nia, w wychowaniu zdrowotnym?

2. W jakim zakresie realizowane były 
poszczególne wymiary zdrowia?

3. Jakie były miejsce i rola wychowa
nia fizycznego w realizacji poszcze
gólnych aspektów zdrowia?

Materiał i Metody badań

badania przeprowadzono w 2011 r. na te
renie województwa kujawskopomorskie
go w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 
w bydgoszczy i województwa pomorskiego 
w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole zawodowej 
w Słupsku. realizowano je po dziesięciu 
latach od wdrożenia reformy oświatowej  
z 1999 r. zastosowano dobór celowy, a próbę 
badawczą stanowili studenci pierwszego 
roku kierunków wychowanie fizyczne oraz 
turystyka i rekreacja, którzy formalnie edu
kację w szkole podstawowej rozpoczęli pod 
koniec lat 90. (w roku szkolnym 1997/1998). 
przyjęto zatem, że w procesie edukacyjnym 

zagadnienia ścieżki prozdrowotnej były re
alizowane jako zadanie wynikające z obowią
zującej wówczas podstawy programowej.

z populacji 162 studentów dwóch kie
runków uczelni badaniami objęto 128 stu
dentów obojga płci, którzy wyrazili zgodę na 
udział w nich. badania zostały przeprowa
dzone w drugim semestrze studiów pod ko
niec pierwszego roku nauki. zastosowano 
metodę sondażu diagnostycznego, a narzę
dziem zbierania danych empirycznych był 
kwestionariusz ankiety, który zawierał py
tania z opcjami odpowiedzi. Stanowił on 
opracowanie własne i składał się z pytań do
tyczących edukacji zdrowotnej, które pod
czas innych badań kierowano do nauczy
cieli wychowania fizycznego.

zgromadzony materiał badawczy opra
cowano, stosując podstawowe metody sta
tystyczne. dokonując analizy statystycznej, 
posłużono się metodą rozkładu liczebności 
i obliczono wartości procentowe udziału 
poszczególnych kategorii odpowiedzi [13].

WyniKi badań

z analizy uzyskanych wyników badań doty
czących uczestnictwa w edukacji zdrowotnej 
na poszczególnych etapach nauki szkolnej 
wynika, że najczęściej wskazywanym przez 
studentów źródłem wiedzy o zdrowiu była 
uczelnia wyższa (48%). drugie miejsce res
pondenci przyznali innym źródłom, takim 
jak: rodzice, telewizja, internet, znajomi  
i literatura (41%). Szkoła podstawowa (36%), 
gimnazjum (33%) i szkoła ponadgimna
zjalna (29%) edukowały w kierunku zdrowia 
1/3 badanej grupy. W tym czasie, a były to 

Ryc. 1. Deklarowane 
uczest nictwo w pro - 
gra mach edukacji 
zdrowotnej reali zo-
wanych na poszcze-
gólnych etapach  
nauki szkolnej
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początki wdrażania projektu, przedszkole 
stanowiło miejsce wychowania zdrowot
nego zaledwie dla 4% badanych.

reasumując, należy stwierdzić, że naj
większy wpływ na kompetencje zdrowotne 
studentów miały uczelnia wyższa i inne źró
dła informacji (ryc. 1). nikt z grupy badanej 
nie wskazał jednak braku edukacji zdro
wotnej podczas nauki szkolnej.

drugi problem, który został podjęty pod
czas badań, to poszukiwanie informacji o za
kresie realizacji poszczególnych aspektów 
edukacji zdrowotnej w procesie formalnej 
nauki szkolnej. opcje odpowiedzi zawierały 
krótką charakterystykę wymiarów zdrowia.

na podstawie analizy zakresu realizacji 
poszczególnych wymiarów zdrowia na ko
lejnych szczeblach kształcenia stwierdzono, 
że 94% osób z badanej grupy deklarowało 
udział w edukacji na temat zdrowia fizycz
nego. Można założyć zatem, że dowiedziały 
się one, jak dbać o swoje ciało dzięki aktyw
ności fizycznej, zachowywaniu prawidłowej 
pozycji podczas stania i siedzenia, diecie, 
higienie, umiejętności obserwacji i interpre
tacji rozwoju fizycznego oraz określania in
dywidualnych potrzeb, a także znajomości 
zasad hartowania organizmu. najmniejszą 
grupę stanowili respondenci, których edu
kacja szkolna obejmowała zagadnienia do
tyczące zdrowia emocjonalnego (22%). Spo
łeczne i seksualne (29%) aspekty zdrowia 
jako elementy wychowania zdrowotnego po
znała 1/3 studentów pierwszego roku kierun
ków wychowanie fizyczne oraz turystyka  
i rekreacja. ponad 34% badanej grupy dekla
rowało uczestnictwo w edukacji na temat 
zdrowia psychicznego.

W następnej kolejności postanowiono 
określić, jakie są miejsce i rola wychowania 
fizycznego w procesie edukacji zdrowotnej.

odpowiedź potwierdzającą wprowadza
nie zagadnień z zakresu edukacji zdrowot
nej przez nauczycieli wychowania fizycz
nego podczas zajęć wf. deklarowało 41% 
studentów. pozostała część uczestników ba
dań (59%) nie wskazała takiej sytuacji. 

poszukując szczegółowych informacji 
o miejscu edukacji zdrowotnej w zajęciach 
wychowania fizycznego, zapytano respon
dentów o konkretne tematy lekcji podej
mowane przez ich nauczycieli. pytanie to 
miało charakter zamknięty, ponieważ dołą
czonych do niego zostało czternaście opcji 
odpowiedzi mieszczących się w zagadnie
niach z poszczególnych obszarów zdrowia. 
do zdrowia fizycznego odnosiły się tematy 
dotyczące prawidłowego oddychania, in
dywidualnego rozwoju fizycznego każdej 
osoby i profilaktyki przeciążeń narządu ru
chu w pozycji siedzącej i stojącej oraz umie

Ryc. 2. Deklarowane wymiary 
zdrowia jako źródła wiedzy  
na poszczególnych etapach 
edukacji szkolnej

Ryc. 3. Opinie studentów o realizacji edukacji 
zdrowotnej podczas wychowania fizycznego
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jętności dbania o zdrowie fizyczne. Jeden  
z podstawowych standardów zawartych  
w podstawie programowej wychowania fi
zycznego to nabywanie przez uczniów umie
jętności dostosowania ćwiczeń do indywi
dualnych potrzeb. nabycie tej kompetencji 
podczas zajęć wychowania fizycznego wska
zało 25% studentów. Jednakże tylko 30% 
badanej grupy uczyło się o wskaźnikach 
postawy ciała i zaburzeniach w jego budo
wie oraz zasadach prawidłowego siedzenia 
i stania. Jak hartować organizm, by był od
porny na różnice temperatur, dowiedziało 
się jedynie 16% respondentów. niemal 1/2 
uczestników badań (48%) deklarowała edu
kację na temat higieny stroju i ciała, czyli 
najczęściej w porównaniu z pozostałymi 
wskaźnikami, a ponad 1/2 z nich nie wska
zała takiej sytuacji. Spośród wszystkich 
ankietowanych 17% uczyło się badania po
jemności życiowej płuc i zasad prawidło
wego oddychania. o dostosowywaniu stro

ju do rodzaju zajęć wychowania fizycznego 
dowiedziało się 28% respondentów. naj
mniejsza grupa uczestników edukacji szkolnej 
– 12% – uczyła się, jak należy prawidłowo 
odżywiać się przed i po lekcji wychowania 
fizycznego.

pozostałe zagadnienia zawarte w opcjach 
odpowiedzi skierowane były na edukację do 
zdrowia społecznego, psychicznego i moral
nego. Spośród respondentów 21% uczyło się 
samodzielności poprzez organizowanie i pro
wadzenie różnych form aktywności fizycz
nej, zaś rolę sędziego pełniło 29%. Sytuacje 
gry, zabawy wymagają współpracy, pełnienia 
różnych ról, wiążą się ze stresem, przejmo
waniem odpowiedzialności oraz radzeniem 
sobie z niepowodzeniami i zwycięstwem. 
Udział w nich wskazało 16% ankietowanych. 
nieodzowna kulturowo i moralnie jest edu
kacja do kultury kibicowania, jednak tylko 
29% badanych studentów twierdziło, że pro
wadzono ją w ramach lekcji wychowania 

Ryc. 4. Procentowy obraz edukacji zdrowotnej zawarty w tematyce zajęć wychowania fizycznego
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fizycznego. idea olimpijska pojawiła się na 
zajęciach wf. 29% respondentów, a o zasa
dach czystej gry, czyli zachowaniach fair 
play, dowiedziała się prawie 1/2 z nich (49%). 
reasumując, można stwierdzić, że według 
większości respondentów nie zaistniała moż
liwość uczenia się zachowań zdrowotnych 
podczas zajęć wychowania fizycznego. naj
częściej deklarowali oni – co drugi uczest
nik badań – że uczyli się o zasadach fair play 
oraz higienie stroju i ciała.

dySKUSJa

Minęła dekada od wejścia w życie reformy 
szkolnej, która poprzez standardy eduka
cyjne zobligowała nauczycieli do prowa
dzenia na wszystkich etapach kształcenia  
i we wszystkich szkołach edukacji zdro
wotnej. poszukiwanie informacji na temat 
realizacji tego projektu ważne jest szczegól
nie dla osób, które uczestniczyły w jego two
rzeniu. realizacja edukacji zdrowotnej, tak 
jak każdej innej ścieżki edukacyjnej, spoczy
wała na powstałych w szkołach zespołach 
nauczycieli. następowała przede wszystkim 
w ramach zajęć wychowania fizycznego, 
kształcenia prozdrowotnego, ekologicznego 
czy programu wychowawczego szkoły. Stała 
się elementarnym obowiązkiem szkoły pod
czas przygotowywania każdej osoby do 
ochrony zdrowia własnego i innych. zakła
dano, że szkoła podstawowa będzie rozbu
dzać i stymulować aktywność dziecka, gim
nazjum uczyć samodzielności, a szkoła 
ponadgimnazjalna odpowiedzialności.

przewidywane osiągnięcia ucznia w pod
stawie programowej, na poszczególnych eta
pach edukacji, tworzyły w ujęciu rozwojo
wym warunki do wychowania fizycznego 
postulowanego przez jej pedagogów. treści 
podstawy programowej w szkole podstawo
wej prowadzić miały do osiągania umiejęt
ności organizowania i uczestniczenia w re
kreacji, turystyce, zawodach sportowych  
z przestrzeganiem zasad czystej gry. Kolejny 
etap edukacji, gimnazjum, to nabywanie 
umiejętności diagnozowania własnej spraw
ności i umiejętności ruchowych, hartowania 
organizmu, dbałości o higienę i zdrowie, dba
łości o prawidłową postawę, pełnienie roli 

organizatora, widza i sędziego w imprezach 
rekreacyjnych i sportowych. W szkole ponad
gimnazjalnej zwraca się natomiast uwagę na 
samoocenę możliwości i potrzeb ruchowych, 
umiejętność stosowania ćwiczeń kształtują
cych prawidłową postawę ciała i sprawność 
fizyczną. również organizowanie i uczestnic
two w aktywności sportowej, rekreacyjnej 
i turys tycznej, relaksacji, umiejętność przej
mowania odpowiedzialności za zdrowie, 
np. rodziny. nabywanie w procesie edukacyj
nym takich kompetencji przygotować powin
no do zachowań zdrowotnych wszystkich 
absolwentów, o których mówił demel, pod
kreś lając, że nie mogą dotyczyć jedynie za
gos podarowania czasu wolnego [14].

Można przyjąć, że spiralne narastanie 
osiągnięć ucznia wraz z kolejnymi etapami 
edukacji wskazywało proces rozwoju umie
jętności służących zdrowiu od wieku dzie
cięcego do dorosłego [15].

Mimo takich założeń udział w edukacji 
zdrowotnej na poszczególnych etapach na
uki szkolnej wskazała 1/3 studentów obję
tych niniejszymi badaniami. Skuteczność 
realizacji edukacji zdrowotnej zależy od kom
petencji nauczycieli i stanowi zadanie, które 
wymaga doskonalenia i rozwoju zawodowe
go. Jeżeli tylko 1/3 studentów kierunków wy
chowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja 
stwierdziła, że brała udział w takim progra
mie w szkole podstawowej, gimnazjum i szko
le ponadgimnazjalnej, to nie można mówić 
o efektywnej realizacji podstawy progra
mowej [9, 10].

Według opinii 50% badanych studentów 
wyższe uczelnie stały się miejscem ich edu
kacji zdrowotnej. Każda osoba, niezależnie 
od kierunku studiów, powinna mieć warun
ki do rozwoju w zakresie dbania o zdrowie, 
a studenci turystyki i rekreacji oraz wycho
wania fizycznego nabywają umiejętności 
dydaktyczne wdrażania do takich kompe
tencji innych.

należy podkreślić znaczącą rolę rodziny 
i innych źródeł informacji w pozyskiwaniu 
wiedzy o zdrowiu, potwierdzoną przez res
pondentów ponad 40procentowym wyni
kiem. Świadczy on o ważnym miejscu środo
wiska społecznego i technologii infor macyjnej 
w edukacji jako czynnika wpływającego na 
rozwój osobowościowy ankietowanych [16]. 
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przyczyny znikomego udziału przedszkola 
w wychowaniu zdrowotnym można się do
szukiwać raczej w braku samoświadomości 
badanych osób we wczesnym okresie życia, 
niż w tym, że rzeczywiście było ono reali
zowane w bardzo niewielkim stopniu.

z przeprowadzonych badań edukacji 
zdrowotnej, jeśli wziąć pod uwagę poszcze
gólne jej aspekty, wynika, że była ona wysoce 
niewystarczająca, ponieważ zdrowie psy
chiczne, społeczne i seksualne jako temat 
zajęć wf. podczas nauki szkolnej wskazała 
niespełna 1/3 respondentów, a zdrowie emo
cjonalne – 1/4 [12]. największe kompetencje 
deklarowano w zakresie zdrowia fizyczne
go, ponieważ około 95% ankietowanych 
odnotowało występowanie zagadnień do
tyczących tego wymiaru zdrowia podczas 
swojej edukacji. Mimo że prawie wszyscy 
badani podkreślali realizację tematów do
tyczących zdrowia fizycznego w trakcie na
uki szkolnej, to odpowiadając na następne 
pytanie, tylko niespełna 1/2 z nich twier
dziła, że na zajęciach wychowania fizycz
nego, w których uczestniczyła, pojawiła się 
edukacja zdrowotna.

analizując wyniki badań prowadzonych 
przez różne ośrodki akademickie wśród na
uczycieli wychowania fizycznego [17–19], 
zauważono, że niemal wszyscy oni dekla
rowali realizację edukacji zdrowotnej na swo
ich zajęciach. ponad 1/2 badanych studentów 
nie potwierdziła jednak kształcenia w kie
runku zdrowia podczas swoich zajęć wycho
wania fizycznego.

Warto podkreślić możliwości edukacji 
zdrowotnej, a zatem rozwoju ucznia we 
wszystkich obszarach zdrowia. W ujęciu pe
dagogicznym wpływ sytuacyjny poprzez 
organizowanie doświadczeń indywidual
nych i grupowych wychowanka jest ważny 
ze względu na kształtowanie do odpowie
dzialności i kierowanie samowychowaniem. 
łączy się on z tezą, że wszystko, co uczeń 
zrobi sam, jest rozwojowo najbardziej war
tościowe. Skoro uczenie okazuje się najsku
teczniejsze, gdy odbywa się w formach: in
dywidualnej (kształtowanie samodzielności), 
grupowej (wdrażanie umiejętności współ
życia i współdziałania) i zbiorowej (wpływa
nie na uspołecznianie uczniów), to wycho
wanie fizyczne jest przedmiotem, który bez 

wątpienia spełnia warunki, by nauczanie 
w jego ramach przynosiło jak najbardziej 
pożądane skutki [20, 21].

dzięki pytaniom szczegółowym, które 
odzwierciedlały różne sytuacje edukacyjne 
wychowania fizycznego wskazywane w pod
stawie programowej, pozyskano opinię bada
nych osób o efektach ich realizacji. Uczenie 
się o wskaźnikach i wadach postawy ciała, 
znaczeniu prawidłowego oddychania i spo
sobie mierzenia pojemności życiowej płuc 
czy zachowywaniu prawidłowej pozycji sto
jącej i siedzącej pozwala nie tylko poznać 
swoje ciało, jego potrzeby, ale również roz
wijać zdolności dostrzegania różnego ro
dzaju związków i zależności przyczynowo
skutkowych między zdrowiem fizycznym 
a psychicznym oraz lepiej rozumieć siebie. 
podobne możliwości edukacyjne stwarza 
nabywanie umiejętności określania poziomu 
rozwoju fizycznego i uwzględniania indywi
dualnych potrzeb podczas przygotowywa
nia zestawu ćwiczeń ogólnorozwojowych 
lub hartujących organizm. nabycie umiejęt
ności planowania, organizowania i ocenia
nia własnej pracy oraz przyjmowania za nią 
coraz większej odpowiedzialności potwier
dziła niespełna 1/3 badanej grupy. realizację 
kluczowego standardu wychowania fizycz
nego, czyli zasad hartowania organizmu, 
którą deklarowała niespełna 1/5 res ponden
tów, można uznać za porażkę edukacyjną.

aby uczestniczyć w zajęciach wychowa
nia fizycznego, należy spełniać następujące 
wymogi zdrowotne: przestrzegać higieny 
ciała, dostosowywać strój do rodzaju zajęć 
oraz właściwie odżywiać się przed i po zaję
ciach wychowania fizycznego. Kompetencje 
te nie odnoszą się jedynie do sfery fizycznej 
i psychicznej, lecz także do kulturowego 
obszaru edukacji, jednak tylko na zajęciach 
wychowania fizycznego 1/2 respondentów 
pojawiła się edukacja do higieny, temat pra
widłowego odżywiania się wskazała zaś 
1/10 badanej grupy. a przecież wiadomo, 
że warunkiem motywacji do działania jest 
zaspokojenie potrzeb fizjologicznych [22].

Uczestnictwo podczas wychowania fi
zycznego w różnego rodzaju zabawach, grach 
i konkursach jest doskonałą sytuacją sprzy
jającą wyrabianiu odporności na stres, nie
powodzenia czy porażki. Jedynie 15% res
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pondentów uznało jednak, że miała ona 
miejsce na ich zajęciach lub że problem ten 
został podjęty przez nauczyciela.

rozwój zachowań opartych na zasadzie 
czystej gry to standard na każdym etapie 
edukacji, który zawiera głęboki aspekt so
cjologiczny, jednak nabywa je 1/2 responden
tów. Filozofia czystej gry to nie tylko kluczo
wa pozycja struktury olimpizmu, skupiająca 
w sobie m.in. takie cnoty, jak: powściągli
wość, umiar w różnych sytuacjach i ogłada 
cywilizacyjna. największą jej wartością jest 
kształtowanie osobowości ucznia do życia 
w społeczeństwie [23]. z ideą olimpijską, 
która uczy współzawodnictwa opartego na 
szacunku dla rywala, zetknęła się w szkole 
1/3 respondentów, rozwijając w ten sposób 
dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świe
cie, a tym samym budując ważną kompeten
cję osobowościową. idea olimpizmu jest też 
okazją do poznawania dziedzictwa kultury 
narodowej postrzeganej w perspektywie kul
tury europejskiej. podobne wartości niesie 
ze sobą przygotowanie na zajęciach wycho
wania fizycznego do umiejętnego kibicowa
nia w zabawie, grze i sporcie. Można więc na 
podstawie wyników badań zdecydowanie 
uznać, iż w ten sposób uczyła się budowa
nia relacji międzyludzkich podobna grupa 
studentów.

organizowaniem zabaw, gier i konkur
sów w grupie klasowej zajmowała się 1/5 
badanych, mimo że sytuacja taka tworzy naj
bardziej optymalne warunki do zachowań 
społecznych, podejmowania indywidual
nych i grupowych decyzji oraz skutecznego 
działania na gruncie obowiązujących norm 
i realizacji celów pracy grupowej. zupełnie 
nie została wykorzystana zatem możliwość 
wspierania się podczas pracy w grupie rówie
śniczej ani tworzenia własnych praktycznych 
projektów, które sprzyjają przygotowaniu do 
rekreacji. równie istotną pod względem edu
kacyjnym wartość w rekreacji ma turystyka, 
ponieważ stanowi warunki do integrowa
nia treści wielu obszarów edukacji szkolnej, 
np. przyrodniczej, geograficznej, historycz
nej w bezpośrednim kontakcie z naturą, 
umożliwiając ekspresję wolności oraz zmy
słowego i refleksyjnego przeżywania otacza
jącego świata. Kontakt z przyrodą wpływa na 

wszechstronny rozwój ucznia, a nauczycie
lowi ułatwia łączenie form pracy i treści 
edukacyjnych [24, 25].

Szczególnie trafne wydaje się podejście 
edukacyjne, w którym zakłada się, że wszyst
ko, czego uczy się uczeń, powinno wynikać 
z jego potrzeb i motywacji, a sposób, w jaki 
to robi, powinien wynikać w dużej mierze 
z doświadczenia. istotne jest, aby uczący się 
był w pełni gotowy do uczenia się, otwarty 
na nowe wyzwania oraz miał świadomość 
włas nego, aktywnego udziału w całym pro
cesie uczenia się, a nie tylko przyjmował 
rolę biernego słuchacza [7]. Wprowadzanie 
zmian w umyśle następuje bowiem pod wpły
wem uczenia się poprzez gromadzenie do
świadczeń. W pracy pedagogicznej należy 
więc pamiętać o psychologicznych aspek
tach uczenia na przekonaniach. W praktyce 
oznacza to, że jeżeli nie będzie przekazy
wania odpowiedniej wiedzy i praktycznego 
doświadczania podczas zajęć np. o hartowa
niu organizmu, to nie będzie w efekcie ani 
przekonania, ani umiejętności hartowania 
[21]. takie refleksje nasuwają się podczas zgłę
biania poglądów twórców pedagogiki kul
tury fizycznej, którzy uważają, że bezreflek
syjne naśladowcze wykonywanie ćwiczeń 
nie pobudzi myślenia, nie doprowadzi do 
zrozumienia i wprowadzania zmiany świa
domości, która sprzyja osobowościowej for
macji ucznia.

podSUMoWanie

Wyniki badań wskazują na brak spójności 
merytorycznej pomiędzy podstawą progra
mową i zawartymi w niej treściami i prze
widywanymi osiągnięciami, realizowanymi 
programami a wskazywaną przez respon
dentów tematyką zajęć. tematy lekcji, które 
wskazywali respondenci, nasuwają przy
puszczenie, że zagadnienia o charakterze 
zdrowotnym tylko w niewielkim stopniu 
były realizowane na zajęciach wychowania 
fizycznego.

Umiejętności dotyczące dostrzegania, ro
zumienia i podejmowania samodzielnych 
działań na rzecz zdrowia fizycznego były 
nabywane w największym zakresie. Jednak 
wszystkie wymiary edukacji zdrowotnej i re
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kreacyjnej poprzez doświadczanie praktycz
ne w niewielkim stopniu pojawiały się w ra
mach lekcji wychowania fizycznego.

Ważne byłoby, aby nauczyciel wychowa
nia fizycznego potrafił wskazywać w zaba
wach, grach i zajęciach terenowych nie tylko 
wartości fizyczne, lecz także psychiczne, 
społeczne, emocjonalne i duchowe. Jak 
wiadomo, nieodzowna w rozwoju motywacji 
do podejmowania różnych form aktyw
ności fizycznej jest obudowa intelektualna. 
Wskazując wszystkie wartości i uzasadnia
jąc je w sposób zrozumiały i niepodważalny, 
skuteczniej można wzbudzić, wzmocnić  
i podtrzymywać motywacje wśród osób 
uczestniczących w zajęciach. potrzebne jest 
rozbudzanie przekonania do aktywności 
fizycznej wszystkich, niezależnie od stopnia 
zainteresowania karierą sportową.

podstawa programowa i zalecane plano
wanie pracy w ujęciu wynikowym umożli
wiają nauczycielowi i uczniowi analizowanie 
trafności doboru treści i zadań oraz moni
torowanie efektów pracy. W dalszej kolej
ności weryfikowanie tak swoich poczynań 
pedagogicznych, aby wprowadzane zmiany 
w realizowanym programie sprzyjały naby
waniu umiejętności życiowych, które okreś
lono w podstawie programowej kształcenia 
ogólnego [12, 21].
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