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Wprowadzenie 

 Jak pisze Szmajke, wybitny znawca zachowań autoprezentacyjnych, parafrazując 

Barrego R. Schlenkera, „…wartościowanie i ocenianie przypominają oddychanie. Ocenianie/ 

wartościowanie, podobnie jak oddychanie, jest powszechne, wręcz wszechobecne w życiu 

człowieka, a także podobnie jak oddychanie, konieczne do życia każdej jednostki. 

Koniecznym warunkiem podtrzymania życia biologicznego jest bowiem dostarczenie 

organizmowi pewnej ilości tlenu, ale nie mniej ważne dla życia każdego organizmu jest 

zebranie pewnej ilości informacji niezbędnej dla uzyskania przez jednostkę orientacji 

w otaczającej rzeczywistości, w tym przede wszystkim – orientacji w wartościowości 

(Walencji) obiektów i zdarzeń aktualnie i potencjalnie obecnych w bezpośrednim otoczeniu 

jednostki”
1
. Ocenę i sąd wartościujący są nieodzownymi czynnościami dokonywanymi 

w różnych etapach życia jednostki. Poprzez rodziców, po znajomych i nauczycieli, młody 

człowiek uczy się i ocenia ludzi znajdujących się w jego bliskim otoczeniu. „Według 

rodziców dobry nauczyciel-wychowawca lubi dzieci i swoją pracę, ma miłe usposobienie, 

rozumie wychowanków i potrafi zrozumiale przekazywać wiadomości. Jest wymagający, ale 

cierpliwy, wyrozumiały i opanowany”
2
. Niewątpliwie nauczyciele są a przynajmniej powinni 

być autorytetami nie tylko w dziedzinach nauczanych przedmiotów, ale i własnych cech 

osobistych. W odróżnieniu od nauczycieli i wychowawców pracujących w szkole typowymi 

metodami, odmienne zadanie, posiada nauczyciel wychowania fizycznego. Sposób jego 

pracy, a mianowicie bezpośredni i bliski kontakt z młodzieżą oraz specjalne możliwości 

działań wychowawczych wpływają na odmienność osobowości i roli tego nauczyciela. Rola 

nauczyciela wychowania fizycznego jest bardzo ważna w prawidłowym funkcjonowaniu oraz 

rozwoju każdego młodego człowieka. Nauczyciel musi się wykazać specjalnymi 

predyspozycjami i umiejętnościami, które pozwolą mu zainteresować ucznia zdrowym 

trybem życia i pokazać, że lekcje wychowania fizycznego mogą być urozmaicone.

 Nauczyciel często pełni bardzo ważną rolę organizatora wychowania fizycznego 

zarówno w szkole, jak i poza nią. „Dobre cechy osobowości podnoszą atrakcyjność danej 

jednostki w relacjach interpersonalnych i wywierają wpływ na poziom sympatii do niej”
3
. 

W dzisiejszych czasach nauczyciel wychowania fizycznego to nie tylko nauczyciel 

prowadzący lekcje na sali gimnastycznej, ale organizator czasu wolnego, partner 

merytoryczny innych nauczycieli i rodziców w sprawach rozwoju fizycznego i związanych 

z nim potrzeb. Jako jeden z wielu nauczycieli pracujących w szkole musi uwzględniać on 
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wszelkie reformy wprowadzane w oświacie na rzecz podniesienia jakości swej pracy. Coraz 

częściej odchodzi się od poglądu, że nauczyciel wychowania fizycznego odpowiedzialny jest 

tylko za marginalną część wychowania. Przez swą specyfikę pracy niejednokrotnie ma lepszy 

kontakt z młodzieżą i uczestniczy w ich przeżyciach zawiązanych z rywalizacją sportową na 

różnych jej poziomach. „Dla dobrego przygotowania psychologicznego, szczególnie istotnego 

w sporcie młodzieżowym, gdy sportowe „schematy reagowania” i poziom rozwoju 

psychicznego znajduje się właściwie w początkowym stadium, potrzebna jest szeroka wiedza 

o psychospołecznych uwarunkowaniach sportu”
4
. Dzięki temu nauczyciel może obserwować 

ucznia podczas jego naturalnych, nieskrywanych emocji, których łatwo nie da się opanować, 

tak jak bywa to w przypadku, gdy siedzi on w ławce szkolnej. Możliwość takich obserwacji 

jest niebywałą zaletą pracy nauczyciela, tę wiedzę może on spożytkować na efektywną pracę 

z młodzieżą. By jednak tak się stało, musi sobie zdawać sprawę z własnych wad i zalet, które 

ułatwiają bądź ograniczają mu jego pracę. „Rola zawodowa nauczyciela wychowania 

fizycznego, jak i trenera jest dość dobrze określona. Wymagania społeczne są sprecyzowane. 

Wiadomo, że osoby takie powinny być sprawne fizycznie, godne zaufania, nieagresywne, 

niekonfliktowe i wykazywać się umiejętnościami interpersonalnymi”
5
. Uczniowie 

z niebywałą łatwością poddają go ocenie pod kątem tego, co dla nich jest najważniejsze, 

a więc kompetencji, które według nich nauczyciel posiada lub nie. Jak wynika z naszych 

doświadczeń i pracy z młodzieżą jako nauczyciele wychowania fizycznego począwszy od 

klas szkoły podstawowej poprzez pracę z gimnazjalistami i uczniami szkoły 

ponadgimnazjalnej zauważyliśmy, że wiek wychowanków determinuje pożądane 

kompetencje i cechy nauczyciela. Poprzez kontakt z rodzicami uczniów, których mieliśmy 

pod opieką zauważyliśmy również, że wyrażając opinie o naszej pracy, kompetencjach 

i cechach, których się od nas oczekuje, rodzice zwracają uwagę na nieco odmienne kryteria, 

pod względem których nas oceniają. Nie należy też zapominać o różnorodnych czynnikach 

motywacyjnych, którymi posługują się uczniowie jak i ich rodzice dokonując oceny 

nauczycieli. 

 W swojej pracy ograniczamy się jedynie do badań nad młodzieżą szkoły 

ponadgimnazjalnej by móc dokładniej zgłębić ten problem. Nasze badania mogą stanowić 

punkt wyjścia do zbierania szerszego materiału na temat różnic w pożądanych cechach 

nauczyciela wychowania fizycznego ze względu na wiek uczestników jego lekcji. „Zmiany 

dokonywane w ramach reformy oświaty, zarówno w zakresie programów nauczania, jak 

i organizacji szkolnictwa wymagają odpowiednio przeorientowanych i wykształconych 

nauczycieli, twórczych, refleksyjnych i otwartych na zmiany, innymi słowy-nauczycieli 

kompetentnych”
6
. Naszym zdaniem nauczyciel w swoim wychowanku powinien wzbudzać 

nie tylko chęć rywalizacji i pasji sportowych, ale przede wszystkim pokazać uczniom ich 

możliwości i przeobrażać ich pomysły w konkretne działania. Nierzadko uczniowie próbują 
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swych sił w amatorskim sporcie. Musi działać tak, by ich ukierunkować na realizowanie 

postawionych sobie celów. „Aktualnie nieustannie i wyjątkowo szybko rośnie 

zapotrzebowanie na ludzi „kompetentnych”. Dotyczy to każdej dziedziny życia, zwłaszcza 

tej, w której jest wyjątkowa presja na osiągnięcie najwyższego wyniku, a więc i sportu”
7
. Bez 

odpowiedniej motywacji na rzecz ucznia i swego samorozwoju nauczyciel może zatrzymać 

się na poziomie, który nie wystarczy jego podopiecznym do obdarzenia go szacunkiem. 

„Miękkie kompetencje pomagają uzyskiwać „twarde rezultaty”
8
. Zatem kompetencje 

osobowościowe nauczyciela mają nie tylko wpływ na kształtowanie młodych charakterów, 

ale i osiąganie przez nich wyników sportowych. 

 

Cel badań 

 Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, które z zaproponowanych 

cech nauczyciela wychowania fizycznego uznają uczniowie i ich rodzice za szczególnie 

ważne dla procesu wychowania w kulturze fizycznej. 

Postawiono następujące pytania badawcze: 

1. Które z zaproponowanych cech nauczyciela wychowania fizycznego będą szczególnie 

pożądane przez uczniów? 

2. Które z zaproponowanych cech nauczyciela wychowania fizycznego będą szczególnie 

pożądane przez rodziców? 

3. Czy istnieje zależność wyboru cech ze względu na płeć ucznia? 

4. Czy istnieje zależność wyboru cech ze względu na płeć rodzica? 

 

Materiał i metody badań 

 W badaniach przeprowadzonych w 2015 r. wzięli udział uczniowie Liceum 

Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu z 4 klas pierwszych. Stanowili oni grupę 

84 uczniów wraz z równoliczną grupą ich rodziców. Z wszystkich badanych wyróżniono 

43 chłopców i 41 dziewcząt oraz 32 ojców i 52 matki. 

 Badania empiryczne przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego a materiał 

badawczy zebrano za pomocą kwestionariusza ankiety przygotowanego przez zespół 

pracowników Zakładu Psychologii. Założeniem podczas konstruowania kwestionariusza 

ankiety było, by spośród wielu cech pojawiających się w naszych rozważaniach wybrać 

15 tych, które pojawiają się najczęściej. Autorzy dokonując selekcji wybieranych cech brali 

pod uwagę te, które mogą być najistotniejsze z punktu widzenia ucznia, rodzica oraz samego 

nauczyciela wychowania fizycznego. Zarówno rodzic, jak i uczeń mieli wybrać po 5 cech 

uważanych przez siebie za najważniejsze. W prezentowanej pracy wyróżniono 

15 następujących cech: sprawność fizyczna, przygotowanie merytoryczne, odpowiedzialność, 

uczciwość, rzetelność, punktualność, konsekwencja, poczucie humoru, kreatywność, estetyka 

ubioru, umiejętność dyscyplinowania grupy, tolerancyjność, kultura osobista, sprawiedliwość, 

chęć samodoskonalenia się. 
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Wyniki 

 Spośród 15 możliwych cech uczniowie oraz ich rodzice mogli dokonać wyboru pięciu 

najbardziej wartościowych cech nauczyciela wychowania fizycznego. Cechy te przedstawiały 

się następująco: sprawność fizyczna, przygotowanie merytoryczne, odpowiedzialność, 

uczciwość, rzetelność, punktualność, konsekwencja, poczucie humoru, kreatywność, estetyka 

ubioru, umiejętność dyscyplinowania grupy, tolerancyjność, kultura osobista, sprawiedliwość, 

chęć samodoskonalenia się. W tabelach 1-6 przedstawiamy 5 najważniejszych cech dla 

różnych grup badanych.  

Tabela 1. 

Najważniejsze cechy nauczyciela wychowania fizycznego dla uczniów ogółem 
 

Cechy 
Uczniowie N = 84 

W % 

Sprawiedliwość 66 78,6 

Poczucie humoru 52 61,9 

Tolerancyjność 48 57,1 

Sprawność fizyczna 40 47,6 

Kreatywność 36 42,9 

   Źródło: opracowanie własne  

   N – liczba uczniów, W – liczba wyborów cech 

 

Jak można zauważyć, analizując tabelę 1 dla ponad połowy badanych uczniów wśród 

najważniejszych cech znalazły się: sprawiedliwość, poczucie humoru oraz tolerancyjność. 

Niewiele mniej głosów oddano na sprawność fizyczną, którą powinien odznaczać się 

nauczyciel oraz kreatywność w konstruowaniu lekcji i wymyślaniu ćwiczeń. By móc pełniej 

zobrazować wagę poszczególnych cech dla grup chłopców i dziewcząt, dokonano takiego 

podziału.  

 Tabela 2. 

Najważniejsze cechy nauczyciela wychowania fizycznego wybierane przez chłopców 
 

Cechy 
Chłopcy N = 43 

W % 

Sprawiedliwość 35 81,4 

Poczucie humoru 30 69,8 

Sprawność fizyczna 27 62,8 

Kreatywność 22 51,2 

Dyscyplina 18 41,8 

   Źródło: opracowanie własne  

   N – liczba chłopców, W – liczba wyborów cech 

 

Jak zauważamy przyglądając się tabeli 2 w odróżnieniu do tabeli zbiorczej uczniów, 

spośród pięciu najważniejszych cech wybieranych przez chłopców jedynie tolerancyjność 

ustąpiła miejsca dyscyplinie. Sprawiedliwość utrzymała się na najwyższym miejscu w tabeli, 



 

a tuż za nią nadal na drugim miejscu pozostało poczucie humoru. Kolejne wyniki 

przedstawiają wybory dokonywane przez dziewczęta. 

Tabela 3.  

Najważniejsze cechy nauczyciela wychowania fizycznego wybierane przez dziewczęta 
 

Cechy 
Dziewczęta N = 41 

W % 

Tolerancyjność 36 87,8 

Sprawiedliwość 31 75,6 

Poczucie humoru 22 53,7 

Uczciwość 21 51,2 

Odpowiedzialność 16 39 

   Źródło: opracowanie własne  

   N – liczba dziewcząt, W – liczba wyborów cech 
 

Tabela 3 przedstawi wybory dziewcząt w porównaniu z wyborami chłopców, gdzie 

zauważamy istotne zmiany. Za najważniejszą cechę nauczyciela wychowania fizycznego 

według dziewcząt została uznana tolerancja, która w ogóle nie pojawiła się 

w 5 najważniejszych wyborach chłopców. Ponadto kreatywność, dyscyplina i sprawność 

fizyczna tak ważne dla chłopców ustąpiły miejsca uczciwości i odpowiedzialności. 

Nauczyciel wychowania fizycznego, by móc pełniej odpowiadać wymogom stawianym mu 

przez zawód powinien też liczyć się ze zdaniem osób niebędących na co dzień z nim 

w kontakcie. Do takich właśnie osób niewątpliwie należą rodzice uczniów, dlatego też 

autorzy pracy postanowili dać możliwość wypowiedzenia się rodzicom uczniów na temat 

pożądanych cech nauczyciela wychowania fizycznego. 

  Tabela 4.  

Najważniejsze cechy nauczyciela wychowania fizycznego wybierane przez rodziców 
 

Cechy 
Rodzice N = 84 

W % 

Odpowiedzialność 68 81 

Tolerancyjność 61 72,6 

Sprawiedliwość 56 66,6 

Dyscyplina 53 63,1 

Konsekwencja 42 50 

   Źródło: opracowanie własne  

   N – liczba rodziców, W – liczba wyborów cech 

 

 Zdecydowana większość rodziców dokonując wyboru 5 najważniejszych cech była 

zgodna w twierdzeniu, że najważniejsza jest odpowiedzialność nauczyciela za ich dzieci. 

Niewiele mniej głosów otrzymały 4 pozostałe wymienione cechy, dzięki którym rodzice 

uznali, że taki nauczyciel gwarantuje im poczucie bezpieczeństwa i wspiera w wychowaniu 

ich potomstwa. 



 

 Model wychowania obecny w naszej kulturze stawia przed rodzicami poszczególne 

zadania. Od ojców wymaga się, by kształtowali u swych dzieci poczucie samodzielności czy 

siły charakteru, podczas gdy matki powinny kształtować empatię i poczucie estetyki. Stąd też 

podczas planowania badań przewidzieliśmy podział badanych grup również na ojców i matki, 

by dowiedzieć się, czy istnieją różnice w wymogach stawianych nauczycielowi przez obie te 

grupy. 

Tabela 5. 

Najważniejsze cechy nauczyciela wychowania fizycznego wybierane przez ojców 
 

Cechy 
Ojcowie N = 32 

W % 

Dyscyplina 29 90,6 

Sprawiedliwość 27 84,4 

Odpowiedzialność 22 68,8 

Uczciwość 18 56,3 

Konsekwencja 17 53,1 

   Źródło: opracowanie własne  

   N – liczba ojców, W – liczba wyborów cech 

 

Zgodnie z naszymi przypuszczeniami cechy takie, jak dyscyplina, odpowiedzialność 

i konsekwencja uznawane przez ogół społeczeństwa za typowo męskie, znalazły się na liście 

najważniejszych zdaniem grupy ojców. Warto też zauważyć, że dyscyplina i sprawiedliwość 

nie tylko znalazły się w pierwszej piątce pożądanych cech nauczyciela, ale też zdobyły bardzo 

wysoki procent głosów (dyscyplina 90,6%, sprawiedliwość 84,4%). 

Kobiety natomiast za najważniejszą cechę nauczyciela wychowania fizycznego uznały 

tolerancyjność (92,3% głosów). Niewiele mniej wyborów padło na odpowiedzialność (88,5% 

głosów). Również dla ponad połowy z nich sprawiedliwość jako cecha nauczyciela jest jak 

najbardziej pożądana (69,2% głosów). Niespełna połowa matek uważa, że konsekwencja 

i kultura osobista to też bardzo ważne cechy, które powinien posiadać nauczyciel ich dzieci. 
 

Tabela 6.  

Najważniejsze kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego wybierane przez matki 
 

Kompetencje 
Matki N = 52 

W % 

Tolerancyjność 48 92,3 

Odpowiedzialność 46 88,5 

Sprawiedliwość 36 69,2 

Konsekwencja 25 48,1 

Kultura osobista 25 48,1 

   Źródło: opracowanie własne  

   N – liczba matek, W – liczba wyborów kompetencji 

 

 



 

Zakończenie i dyskusja 

 Badania własne przeprowadzone wśród uczniów i ich rodziców wskazują, że zarówno 

dla jednych, jak i drugich bez podziału na płeć wśród najbardziej pożądanych cech 

nauczyciela wychowania fizycznego znalazły się tolerancyjność i sprawiedliwość. Nie należy 

jednak przez to rozumieć, że pozostałe cechy nie są dla nich istotne. Badani stanęli przed 

wyborem tylko pięciu możliwości spośród wielu innych znajdujących się na liście. Dla 

uczniów takie cechy nauczyciela jak: sprawiedliwość, poczucie humoru, tolerancyjność, 

sprawność fizyczna i kreatywność czynią jego osobę na tyle ciekawą i wartościową, że 

wzajemna współpraca wydaje się być jak najbardziej pożądana i celowa. Kreatywność 

nauczyciela jako ważna umiejętność ujawniła się również w badaniach A. Woźniak 

przeprowadzonych w klasach III liceów ogólnokształcących. Również sprawiedliwość 

i tolerancja koresponduje z wynikami wspomnianej autorki podczas badań, w trakcie których 

uczniowie wskazywali na to, by kontakt z nauczycielem wychowania fizycznego nie 

powodował lęków i uwzględniał ich zdanie
9
. Dla rodziców natomiast oprócz tolerancji 

i sprawiedliwości ważne są również cechy takie, jak: odpowiedzialność, dyscyplina 

i konsekwencja. Dając nam pod opiekę i wychowanie swoje dzieci oczekują od nas przede 

wszystkim odpowiedzialności za nie. Deklarując, że dyscyplina i konsekwencja jest dla nich 

nie mniej istotna, chcą prawdopodobnie chcą odejść od jeszcze tak niedawno propagowanego 

modelu „wychowania bezstresowego”. Ankietowe badanie rodziców młodzieży szkolnej 

w województwie wielkopolskim potwierdzają wagę przedstawionych najczęściej 

wybieranych cech nauczyciela, które otrzymaliśmy w badaniach. „…większość rodziców 

preferuje w zachowaniu nauczycieli kulturę 21,2%, sprawiedliwość 15,2% i konsekwencję 

wobec ucznia 16,7%. Są również respondenci, którzy dostrzegają, iż zachowanie nauczycieli 

wobec uczniów powinno być uczciwe 13,6%. Ankietowani uważają także, iż nauczyciel 

pragnąc wyzwolić u uczniów dodatnie zachowania, powinien sam okazywać im cierpliwość 

13,6% i opiekuńczość 12,1%”
10

. O ile pozytywne emocje i poszanowanie praw młodzieży są 

sprawą bardzo ważną, to jednak powrót do takich wartości, jak dyscyplina i konsekwencja 

w wychowaniu młodego człowieka jest nadal sprawą mocno pożądaną. 

 Z prezentowanych badań wynika, że o ile dla chłopców ważna jest sprawność ich 

nauczyciela wychowania fizycznego, jego kreatywność w doborze ćwiczeń oraz dbałość 

o dyscyplinę na lekcji, to dla dziewcząt istotne są takie wartości, jak: odpowiedzialność, 

uczciwość i tolerancyjność. Zarówno chłopcy, jak i dziewczęta są zgodni co do tego, że cechy 

takie, jak sprawiedliwość i poczucie humoru powinny być domeną ich nauczyciela 

wychowania fizycznego. Nie tylko w życiu prywatnym każdy chce być sprawiedliwie 

traktowany, istotne jest również w innych dziedzinach życia i społecznego funkcjonowania, 

a szczególnie w szkole. Wystawiana ocena z zajęć i sposób traktowania poszczególnych 

uczniów często bywa sprawą subiektywną, czego zapewne badani doświadczyli już w toku 

swej szkolnej edukacji, dlatego też tak szczególną uwagę przykładają do tej cechy. 
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 Lubimy otaczać się ludźmi z poczuciem humoru. Wpływają oni kojąco na naszą 

psychikę, tak często wystawianą na próbę wytrzymałości w dzisiejszych czasach. Cecha ta 

była wybierana częściej niż punktualność, estetyka ubioru czy kultura osobista. 

 Rodzice, tak jak uczniowie podzieleni względem płci, również wykazują różnice 

w swych poglądach na temat preferowanych wartości. Zarówno ojcowie, jak i matki są 

zgodni co do tego, że takie cechy, jak odpowiedzialność, konsekwencja i sprawiedliwość są 

sprawami najwyższej wagi. Dla ojców oprócz wyżej wymienionych istotne jest też, by 

nauczyciel był uczciwy i dbał o dyscyplinę na lekcji. Zapewne ma to na celu wspomóc ich 

w wychowaniu swego potomstwa w poczuciu obowiązkowości do powierzonych mu zadań 

i szacunku do drugiego człowieka. Matki natomiast zwracają uwagę na tolerancję i wysoką 

kulturę osobistą, jaką powinien charakteryzować się nauczyciel, by ich dzieci ich dzieci 

korzystały z odpowiednich wzorców. „We współczesnej pedagogice zagadnienie 

podmiotowości ucznia jest traktowane jako naczelna zasada procesu kształcenia 

i wychowania, a zarazem cel, do którego należy dążyć. Dostrzeganie indywidualności ucznia 

i uszanowanie jego godności osobistej są kluczowymi sposobami podmiotowego 

traktowania”
11

. 

 Dokonując porównania wyboru pięciu najważniejszych cech nauczyciela 

dokonywanych przez ojców i ich synów zauważamy zbieżność opinii dotyczących dyscypliny 

na lekcji oraz kierowania się sprawiedliwością. Dla ojców ważne są: odpowiedzialność, 

uczciwość oraz konsekwencja; Ponadto dla synów: sprawność fizyczna swojego nauczyciela, 

poczucie humoru i kreatywność. O ile cechy pożądane przez ojców możemy zaliczyć do tych, 

które wpływają na późniejszy rozwój młodego człowieka i kształtowanie jego osobowości, to 

aspekty wybierane przez uczniów świadczą o potrzebie dobrego samopoczucia ich tu i teraz – 

w ciągu jednostki lekcyjnej. 

 Matki natomiast są jednomyślne z córkami w wyborach dotyczących 

odpowiedzialności, tolerancji oraz sprawiedliwości. I tu podobnie, jak w przypadku różnic na 

tle wyborów ojców z synami zauważamy, że matki wymagając od nauczyciela konsekwencji 

i wysokiej kultury osobistej, chcą wpłynąć na kształtowanie takich właśnie wartości w ich 

późniejszym życiu. Dziewczęta natomiast myślą o dobrej atmosferze, która powinna 

towarzyszyć zajęciom ruchowym i uczciwości swego nauczyciela. 

 

Wnioski 

Analiza uzyskanych danych pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: 

1. Pięcioma szczególnie pożądanymi przez ucznia cechami nauczyciela są: 

sprawiedliwość, poczucie humoru, tolerancyjność, sprawność fizyczna oraz 

kreatywność. 

2. Rodzice za najważniejsze cechy nauczyciela uznali: odpowiedzialność, 

tolerancyjność, sprawiedliwość, dyscyplinę i konsekwencję. 

3. Płeć ucznia determinuje dokonywane wybory dotyczące pożądanych cech nauczyciela 

wychowania fizycznego. Dla chłopców najważniejsze są: sprawiedliwość, poczucie 

humoru, sprawność fizyczna, kreatywność oraz dyscyplina, dla dziewcząt natomiast: 
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tolerancyjność, sprawiedliwość, poczucie humoru, uczciwość oraz odpowiedzialność. 

4. Rodzice są zgodni co do wagi następujących cech nauczyciela: odpowiedzialności, 

konsekwencji oraz sprawiedliwości. Dla ojców ważna jest również dyscyplina 

i uczciwość, a dla matek tolerancja i kultura osobista nauczyciela. 
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Streszczenie 

W przedstawionej pracy autorzy podejmują się próby wskazania na cechy nauczyciela wychowania fizycznego, 

które są najbardziej pożądane z punktu widzenia uczniów i ich rodziców. W tym celu pracownicy Zakładu 

Psychologii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu skonstruowali kwestionariusz ankiety 

zawierającą 15 takich cech. W badaniach wzięli udział uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z 4 klas pierwszych 

(84 uczniów wraz z równoliczną grupą swych rodziców). Dzięki jej analizie można wskazać na te z nich, które 

pojawiają się najczęściej. Autorzy poszukują też odpowiedzi na pytanie, które z zaproponowanych cech uznane 

zostaną za najważniejsze z punktu widzenia ucznia oraz rodzica. Poddano również analizie dokonywanie 

wyboru ze względu na płeć badanych osób. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na różnice pomiędzy 

wyborem uczniów, rodziców oraz ze względu na płeć dziecka oraz rodzica. Dla uczniów najważniejszą cechą 

nauczyciela jest sprawiedliwość – szczególnie dla chłopców, natomiast dla dziewcząt – tolerancyjność. Rodzice 

największą wagę przywiązują do odpowiedzialności, tolerancyjności oraz sprawiedliwości. W wyborach ojców 

przeważa dyscyplina a matek tolerancyjność. 

Słowa kluczowe: cechy, wychowanie fizyczne, uczniowie 

 

THE QUALITIES OF A PHYSICAL EDUCATION TEACHER BOTH STUDENTS 

AND PARENTS LOOK FOR 

Summary 

In the said research work the authors attempt to indicate the most desirable qualities of a physical education 

teacher in terms of students’ and parents’ expectations. In order to do so, the lecturers of the Institute of 

Psychology at the University of Physical Education in Wrocław designed a questionnaire containing 15 such 



 

qualities. 84 students from the first grade of high school (along with one of their parents) participated in this 

research. Due to its analysis it is possible to indicate the most commonly selected ones. The authors are also 

trying to answer the question which of these qualities are considered to be the most important by students and 

parents. The choices were also analysed in relation to the respondents’ sex. The results indicate that there are 

differences between students’ and parents’ choices. For students, the most important trait of teacher’s character 

is being fair- this applies specifically to the boys, and when it comes to girls-tolerance. The parents pay the most 

attention to responsibility, tolerance and justice. Most times, fathers chose discipline, while mothers chose 

tolerance. The choices also vary depending on the student’s and parent’s sex. 

The  

 
 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ankietowani zapytani o zachowania prozdrowotne, które podejmują w swoim życiu, 

w zdecydowanej większości (ponad 60%) wymieniali: zdrowe odżywianie (czyli m.in. 

gotowanie na parze, odpowiednia dieta, regularne spożywanie posiłków, uzupełnianie 

posiłków o witaminy i suplementy) oraz rekreacyjną aktywność fizyczną (m.in. spacery, 

gimnastyka, ćwiczenia rozciągające, jazda na rowerze, taniec, aerobik, crossfit, fitness). 

W indywidualnej opinii respondentów dwa inne zachowania tj. sport (ćwiczenia na siłowni, 

maratony, pływanie, biegi, piłka nożna) oraz dbanie o higienę osobistą i zdrowy tryb życia nie 

nadużywanie alkoholu i papierosów, regularne wizyty lekarskie i kontrola stanu zdrowia, 

odpowiednia ilość snu, poszerzanie wiedzy o zdrowiu, unikanie stresu, odpowiednia ilość 

snu) podejmuje ponad 40% studentów. Istotną różnicę w opinii badanych na ten temat widać 

w kategorii – relaks. Dwukrotnie więcej studentów sportowców niż niesportowców stosuje 

i rozumie tę formę, jako zachowanie prozdrowotne. Wśród odpowiedzi pojawiły się 

zachowania takie jak: sex, masaż, odnowa biologiczna, odpoczynek, oglądanie filmów 

i programów o zdrowiu. 

 

Podsumowanie 

Celem naszych badań było porównanie zachowań prozdrowotnych studentów 

uprawiających wyczynowo sport i niesportowców, a także poznanie ich subiektywnej oceny 

dotyczącej stanu własnego zdrowia i opinii na temat czynników pozwalających utrzymać 

zdrowie na dobrym poziomie. Do realizacji celu badań, ważne było uzyskanie informacji 

dotyczących ryzykownych dla zdrowia zachowań respondentów, takich jak: niedostatek 

aktywności fizycznej, niewłaściwa dieta, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i innych 

używek. 

48,98% 

44,90% 

42,86% 

83,67% 

30,61% 

8,16% 

4,08% 

67,50% 

52,50% 

42,50% 

60,00% 

15,00% 

5,00% 

0,00% 

Rekreacyjna aktywność fizyczna

Sport

Dbanie o higienę i zdrowy tryb życia

Zdrowe odżywianie

Relaks

Spotkania towarzyskie

Inne

Uprawia sport wyczynowo Nie uprawia sportu wyczynowo



 

Wyniki badań dotyczące prozdrowotnych i antyzdrowotnych zachowań studentów 

realizowanych w Polsce, nie są zadowalające. Zachowania zdrowotne studentów są na 

średnim poziomie
12

, co potwierdzają również nasze badania, z których wynika, że średnia 

postawa prozdrowotna ogółu badanych wynosi 0,79, przy czym bardziej pozytywną postawę 

prozdrowotną wykazują studenci trenujący. 

Analiza statystyczna komponentów postawy prozdrowotnej wykazała istotną 

statystycznie zależność między postawą prozdrowotną a wyczynowym uprawianiem sportu. 

Ciekawe wyniki uzyskała Palacz
13

, która badała zachowania zdrowotne studentów II 

i III roku kierunków: pedagogiki, fizjoterapii, turystyki i rekreacji oraz wychowania 

fizycznego Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Wskazują one, że najwyższy średni 

poziom wskaźnika zachowań zdrowotnych uzyskali studenci fizjoterapii – co potwierdziły 

również badania Cieśli
14

, a najniższy studenci turystyki i rekreacji. Z badań autorki wynika 

również, że respondenci aktywni fizycznie osiągnęli wyższy poziom we wszystkich 

kategoriach zachowań zdrowotnych od respondentów nieaktywnych. 

Z licznych badań również z naszych, wynika, że w opinii ankietowanych 

najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi zdrowiu są: regularna aktywność fizyczna oraz 

zdrowe żywienie. Studenci doceniają zdrowotną rolę aktywności fizycznej, ale nie ma to 

odbicia w ich codziennym życiu, w formach wykorzystania czasu wolnego. Zbliżone wyniki 

do naszych uzyskali również inni autorzy. 

Znacząco różniące się wyniki na ten temat uzyskali między innymi Zaleski 

i Niewęgłowski
15

 wskazują oni, że ankietowani studenci w większości deklarowali aktywny 

fizycznie sposób wykorzystania czasu wolnego. Z naszych badań wynika, że wyczynowe 

uprawianie sportu różnicuje opinie respondentów dotyczące wykorzystania czasu wolnego. 

Studenci sportowcy są dwukrotnie bardziej aktywni fizycznie w czasie wolnym niż 

niesportowcy. 

Na podstawie analizy wyników badań naszych i innych autorów
16

, można stwierdzić, 

że aktywność fizyczna sprawia respondentom przyjemność, daje zdrowie, odprężenie 

psychiczne, pozwala utrzymać smukłą sylwetkę. Najczęściej podejmowanymi przez 

ankietowanych w czasie wolnym formami ruchu są spacery, jazda na rowerze oraz pływanie. 

Potwierdzają to również badania innych autorów. 

Niepokój budzi sposób odżywiania się młodzieży akademickiej. Z licznych badań 

wynika, że znaczny odsetek studentów popełnia błędy dietetyczne, odżywia się 

nieracjonalnie, dotyczy to około 50% badanych. Potwierdzają to także wyniki naszych badań. 

Opinie na ten temat nie różnicują w sposób istotny respondentów uprawiających sport 

i niesportowców. Wielu autorów odnotowuje częste spożywanie przez studentów alkoholu. 
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Zalewska-Puchała podaje, że zaledwie 27% respondentów zadeklarowało abstynencję
17

. 

Niepokoi również fakt, że duży odsetek studentów (25%) pali tytoń
18

. 

Wyniki badań wskazują, że znaczna część respondentów ocenia swoje zdrowie 

i zachowania prozdrowotne, jako dobre
19

. Potwierdzają to również wyniki naszych badań. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że prawie dwukrotnie więcej studentów trenujących ocenia 

swoje zdrowie pozytywnie. Można, więc przypuszczać, że wyczynowe uprawianie sportu 

wpływa na pozytywną samoocenę własnego stanu zdrowia. 

 

Wnioski 

1. Bardziej pozytywne i silniejsze postawy prozdrowotne prezentują studenci - 

sportowcy. Wykazują większą dbałość o zdrowie w życiu codziennym. 

2. Należy zintensyfikować oddziaływania uczelni wyższych zmierzające do wdrażania 

programów edukacyjnych oraz kształtowania zachowań zdrowotnych studentów 

a także badania naukowe w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej i unikania 

używek. 

3. Niezadowalający poziom zachowań zdrowotnych studentów sugeruje konieczność 

zwrócenia uwagi na tę grupę populacji w dalszych badaniach naukowych. 
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Streszczenie 

W warunkach współczesnej cywilizacji szczególnego znaczenia nabiera zdrowy styl życia. Jest to problem 

ważny z punktu widzenia społecznego i wciąż aktualny, podejmowany w badaniach naukowych w Polsce i za 

granicą. Stąd celem badań była analiza porównawcza postawy prozdrowotnej studentów wyczynowo 

uprawiających sport i studentów nietrenujących. 

W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego wykorzystując technikę ankiety. Ogółem 

przebadano 112 studentów dwóch bialskich uczelni. Bardziej pozytywne i silniejsze postawy prozdrowotne 

prezentują studenci systematycznie trenujący. Należałoby zintensyfikować oddziaływania uczelni wyższych 

zmierzające do wdrażania programów edukacyjnych oraz kształtowania zachowań zdrowotnych studentów 

a także badania naukowe w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej i unikania używek. 

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, studenci, aktywność fizyczna, bialskie uczelnie. 

 

THE HEALTH ATTITUDE OF BIALA PODLASKA HIGHER EDUCATION STUDENTS' 

INCLUDING PERSONS TRAINING AND NOT TRAINING 

Summary 

In the conditions of modern civilization a healthy lifestyle is particularly important. This is a serious, still valid 

problem from the social point of view, undertaken in scientific research in Poland and abroad. Hence, the 

purpose of the study was a comparative analysis of pro-health attitudes of students regarding competitive athletes 

and untrained students. In the study a diagnostic survey method was used with a technique of questionnaire. 

A total number of 112 students of two Biala Podlaska higher education institutions were researched. The more 

positive and stronger pro-health attitudes are represented by students who train regularly. The impact of higher 

education institutions to implement programs aimed at education and development of health-related behaviours 

of students as well as the research in the field of nutrition, physical activity and avoidance of stimulants should 

be intensified. 

Keywords: health behaviour, students, physical activity, Biala Podlaska higher education. 


