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AbStrAct

Esthetics of motor behavior – how it is implemented during P.E. students’ apprenticeships

Background. the aim of this study was to identify which contents of “Skills” and “Know-
ledge” sections, developing the competence of young people to participate in the culture 
of motor behavior aesthetics, were put into practice by teacher trainees during their school 
apprenticeship in secondary schools. Material and methods. the study comprised fifth-
year students of the University School of Physical Education in Wroclaw who completed 
their teacher training in secondary schools. research material was collected by means of 
a document analysis method. the P.E. class goals were analyzed with respect to the im-
plementation of “Skills” and “Knowledge” tasks. results and conclusions. During their 
teaching practice, the subjects carried out a few tasks which prepared young people to 
participate in the culture of motor behavior aesthetics, significantly more tasks developing 
skills rather than knowledge involved in this field. the skill-oriented tasks focused mainly on 
basic gymnastics and music and movement exercises, whereas the knowledge-oriented 
tasks included terminology on initial positions and technical exercises, information on re-
gional, national and ballroom dances as well as safety and safeguard principles.
key words: teaching practice, physical education, culture of motor behavior aesthetics
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WPROWADZENIE

Podstawa programowa wychowania fizycz-
nego, która została wprowadzona w życie 
z dniem 1 września 2009 r., nie stanowi prze-
łomu, jeśli wziąć pod uwagę merytoryczną 
i organizacyjną stronę wychowania fizycz-
nego. W sposób istotny natomiast zaakcen-
towano w niej obszary tematyczne, w których 
powinien poruszać się nauczyciel podczas 
pracy z uczniami na lekcji wychowania fi-
zycznego (7 bloków tematycznych) [1]. Waż-
nym dokumentem uzupełniającym podstawę 
programową w kwestii organizacji zajęć wy-
chowania fizycznego jest rozporządzenie  
z dnia 9 sierpnia 2011 r. Znaleźć w nim moż-
na następujący zapis: „Obowiązkowe zajęcia 
wychowania fizycznego […] są realizowane 
w formie: 1) zajęć klasowo-lekcyjnych; 2) za-
jęć do wyboru przez uczniów: zajęć sporto-
wych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, 
zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki” 
[2, s. 1]. Oba akty prawne wyróżniły jako 

istotne treści odnoszące się do kultu ciała, 
co ma służyć takim wartościom, jak samo-
stanowienie jako osoby i dobro drugiego 
człowieka (blok obejmujący taniec i zajęcia 
taneczne). Uczestnictwo w kulturze estetycz-
nej oznacza wychowanie w trosce o godność 
ciała, które umożliwia rozpoznanie znaczeń 
i znaków, sensu i bezsensu kultu ciała [3].

Przyjmując, że celem wychowania fizycz-
nego jest m.in. przygotowanie dzieci i mło-
dzieży do uczestnictwa w różnych formach 
kultury fizycznej, należy zadać sobie pyta-
nie, czy kształceni na kierunku wychowanie 
fizyczne studenci mają odpowiednią wie-
dzę i umiejętności, by w przyszłości pełnić 
różne role (nauczyciela zdrowia, rekreacji, 
sportu, zachowań estetycznych), a tym sa-
mym realizować pedagogiczną koncepcję 
wychowania fizycznego [4]. W pewnym stop-
niu odpowiedź na to pytanie mogą dać prak-
tyki pedagogiczne odbywane przez studen-
tów w trakcie studiów.
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CEL BADAŃ

Celem podjętych badań było poznanie, jakie 
treści działu „Umiejętności” i „Wiadomości”, 
rozwijające kompetencje młodzieży do uczest-
nictwa w kulturze estetyki zachowań rucho-
wych, realizowali studenci akademii wy-
chowania fizycznego odbywający praktykę 
pedagogiczną w szkole ponadgimnazjalnej.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Badania przeprowadzono wśród studentów 
V roku AWF we Wrocławiu, którzy uczestni-
czyli w praktykach pedagogicznych w szko-
łach ponadgimnazjalnych na terenie całej 
Polski. Do zebrania materiału wykorzystano 
metodę analizy dokumentów. Na podstawie 
147 dzienników praktyk pedagogicznych 
dokonano analizy zapisu celów lekcji wy-
chowania fizycznego w zakresie realizacji 
dwóch zadań szczegółowych: „Umiejętno-
ści” i „Wiadomości”. Studenci przeprowa-
dzili łącznie około 3000 lekcji wychowania 
fizycznego, na których zrealizowali 3338 
zadań związanych z kształceniem umiejęt-
ności i 3083 zadania dotyczące przekazania 
wiadomości niezbędnych uczestnikowi kul-
tury fizycznej.

WYNIKI

Obowiązkiem studentów odbywających 
praktykę pedagogiczną jest dwuetapowe 
przygotowanie się do prowadzenia lekcji. 
W pierwszej kolejności muszą oni opracować 
swoją koncepcję zajęć i przedstawić ją opie-
kunowi, tj. nauczycielowi wychowania fi-
zycznego, do zatwierdzenia, a następnie zre-
alizować przewidziany tok zajęć. Planując 
poszczególne jednostki lekcyjne, studenci już 
w fazie koncepcyjnej świadomie decydują 
o tym, jaki obszar kultury fizycznej będzie 
stanowił cel danych zajęć. Po sformułowa-
niu tematów lekcji studenci określają zadania 
szczegółowe, m.in. w zakresie „Umiejętno-
ści” i „Wiadomości”, by nauczyć młodzież 
tego, co jest konieczne do odkrywania róż-
nych znaczeń wartości ciała. Z programów 
wskazanych przez studentów jako te, które 

ich opiekunowie praktyk zgłosili do „Szkol-
nego zestawu programów nauczania”, prze-
analizowano treści z działu „Umiejętności” 
i „Wiadomości”*.

Na podstawie analizy wszystkich treści 
programowych realizowanych podczas prak-
tyk przez studentów wykazano, że rozwija-
nie wartości estetycznych ciała stanowiło 
17% treści działu „Umiejętności” i 5% 
działu „Wiadomości” [5]. Ze szczegółowej 
analizy treści związanych z kulturą estety-
ki zachowań ruchowych w zakresie „Umie-
jętności” wynika, że studenci, prowadząc 
lekcje, skupiali się przede wszystkim na na-
uczaniu elementów gimnastyki podstawo-
wej (66,9%). Zdecydowanie rzadziej zajęcia 
dotyczyły ćwiczeń muzyczno-ruchowych, 
samodzielnego planowania i demonstrowa-
nia ćwiczeń oraz incydentalnie elementów 
gimnastyki artystycznej (tab. 1).

Wyniki analizy zadań, które realizowali 
studenci w celu przekazywania młodzieży 
wiedzy z zakresu kultury zachowań este-
tycznych, wskazują na duże zróżnicowanie 
treściowe. Najwięcej informacji dotyczyło 
terminologii pozycji wyjściowych i ćwiczeń 
technicznych w gimnastyce, znajomości tań-
ców regionalnych, narodowych i towarzy-
skich (kroków i figur) oraz sposobów ase-
kuracji i samoasekuracji. Pozostałe treści 
wiązały się z wiedzą na temat wpływu ćwi-
czeń przy muzyce na piękno i estetykę ruchu, 
zasad bezpiecznego organizowania pozna-
nych form aktywności ruchowej, ze znajo-
mością rodzajów aerobiku oraz zasad ucze-
nia się nowych czynności ruchowych (tab. 2).

* Kierczak U., Glos T., Program wychowania fi-
zycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Od 
zabawy do sportu i rekreacji, WSiP, Warszawa 
2002; Czerska E., Wybierz sam. Program wycho-
wania fizycznego o profilu rekreacyjno-zdrowot-
nym dla liceum kształcącego, liceum profilowane-
go i technikum, RES Polona, Łódź 2002; Rapacz R., 
Stankiewicz S., Jeziorski J., Program nauczania 
wychowania fizycznego dla szkół ponadgimna-
zjalnych, ZS Jordanów, 2004; Wróblewski P., 
Wychowanie fizyczne. Zdrowie. Sprawność. Ak-
tywność. Program nauczania wychowania fizycz-
nego w zakresie podstawowym dla liceum kształ-
cącego, liceum profilowanego i technikum, MAC 
Edukacja, Kielce 2002.
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DYSKUSJA
 

Badani studenci odbywali praktykę peda-
gogiczną na ostatnim roku studiów, kilka 
miesięcy przed uzyskaniem tytułu magistra 
wychowania fizycznego. Uzasadnione wydaje 
się więc założenie, iż pozwoliła ona przynaj-
mniej w pewnym stopniu zrozumieć im, 
na czym polega rola nauczyciela wartości 
ciała (aksjonauczyciela) w przygotowaniu 
wychowanka do udziału w kulturze zacho-
wań estetycznych. Należy podkreślić, że 
praktyka pedagogiczna, choć jest wydarze-
niem incydentalnym (jeśli wziąć pod uwagę 
długość trwania procesu edukacji), stanowi 
istotny epizod systemu kształcenia nauczy-
cieli wf. Można oczekiwać, że będzie pośred-
nio wpływała na zawodową przyszłość, sta-
wiając przed kandydatem na nauczyciela 

wymóg biegłości w pedagogicznym myśle-
niu i edukacyjnym działaniu, także w dzie-
dzinie kultury ciała [4].

Rezultaty przedstawionych badań zdają 
się potwierdzać obserwacje Krzak oraz Le-
wandowskiego [6, 7]. Z doniesień obu auto-
rów wynika, iż zarówno studenci, jak i absol-
wenci Akademii Wychowania Fizycznego 
we Wrocławiu deklarują słabe przygotowa-
nie do roli nauczyciela estetyki zachowań 
ruchowych. Rozpatrując częstotliwości wy-
bierania do realizacji treści z zakresu este-
tyki zachowań ruchowych przez badanych 
studentów, można przypuszczać, że nie czu-
ją się oni pewnie w tym obszarze kultury 
fizycznej przede wszystkim ze względu na 
zakres swoich wiadomości [5].

Estetyka postawy i ruchów ciała, czyli 
to, co jest istotą omawianej formy kultury 

Tab. 1. Hierarchia zadań z zakresu „Umiejętności” przygotowujących do uczestnictwa  
w kulturze estetyki zachowań ruchowych

Treść zadania Udział procentowy

Gimnastyka podstawowa 66,9
Ćwiczenia muzyczno-ruchowe – kroki: aerobik, callanetics,  
jazz-gimnastyka, taniec towarzyski, taniec ludowy 14,2

Samodzielne planowanie i zade monstrowanie ćwiczeń –  
układy ćwiczeń wolnych lub na przyrządach 11,8

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe – układy taneczne: aerobik, callanetics,  
jazz-gimnastyka, taniec towarzyski, taniec ludowy 5,9

Inne 0,8
Elementy gimnastyki artystycznej 0,4

Tab. 2. Hierarchia zadań z zakresu „Wiadomości” przygotowujących do uczestnictwa  
w kulturze estetyki zachowań ruchowych

Treść zadania Udział procentowy

Terminologia pozycji wyjściowych i ćwiczeń technicznych 39,4
Znajomość tańców regionalnych, narodowych i towarzyskich (kroków i figur) 19,1
Sposoby asekuracji i samoasekuracji 14,4
Wpływ ćwiczeń przy muzyce na piękno i estetykę ruchu 9,7
Zasady bezpiecznego organizowania poznanych form aktywności ruchowej 6,3
Znajomość rodzajów aerobiku 4,7
Zasady uczenia się nowych czynności ruchowych 3,8
Inne 1,7
Przepisy i sędziowanie poznanych form sportowych 0,4
Rekreacyjne walory gimnastyki przy muzyce 0,4
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fizycznej, wywodzi się ze starożytnej Grecji. 
Gimnastyka i spokrewniony z nią taniec, które 
tworzą niejako podwaliny wychowania fi-
zycznego, decydowały w tamtych czasach 
o wychowaniu. Dzięki nim uczeń poznawał 
zasady postępowania i obycia oraz dosko-
nalił piękno ruchów, nadając im płynność 
i wyrazistość, które przy muzyce nabierały 
wdzięku i lekkości [8]. Pomimo licznych 
zalet przypisywanych powyższym formom 
aktywności fizycznej nie są one – jak wska-
zują wyniki badań – włączane do lekcji wy-
chowania fizycznego w szkołach. Wśród przy-
czyn takiego stanu rzeczy wymienia się m.in. 
niewystarczające kompetencje, obawę przed 
urazami, trudności związane z organizacją 
tego typu zajęć oraz brak (celowy) dostatecz-
nego wyposażenia i zainteresowania ze stro-
ny młodzieży [9]. Dlatego można domnie-
mywać, iż badani studenci, planując zajęcia 
i realizując treści dotyczące gimnastyki i w 
mniejszym stopniu ćwiczeń muzyczno-ru-
chowych, brali je pod uwagę tylko w takim 
zakresie, jakiego wymagały od nich warunki 
zaliczenia praktyki pedagogicznej. Przygoto-
wując plany zajęć, musieli bowiem uwzględ-
nić wszystkie cztery obszary kultury fizycz-
nej [10]. Prawdopodobnie gdyby nie mieli 
takiego obowiązku, przewaga liczebna lekcji 
przygotowujących do uczestnictwa w kul-
turze rekreacji byłaby jeszcze większa [5].

Nie można w niniejszej dyskusji pominąć 
pytania, co na temat gimnastyki i ćwiczeń 
muzyczno-ruchowych sądzą uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych. Ławniczak wśród czyn-
ników wpływających na ograniczanie tego 
rodzaju lekcji w szkołach wskazuje brak 
zainteresowania uczniów [9]. Potwierdzają 
to wyniki otrzymane przez Królikowską: mło-
dzież objęta badaniami w ogóle nie wskazała 
gimnastyki jako tej aktywności ruchowej, 
w której chciałaby brać udział [11]. W do-
niesieniu autorki zwraca uwagę natomiast 
to, że dziewczęta na pierwszym miejscu wy-
mieniły fitness, czyli formę ruchu mającą 
swój początek właśnie w gimnastyce i tańcu. 
Ponadto za motyw podejmowania aktyw-
ności ruchowej uznały przede wszystkim po-
prawę sylwetki i ogólnego wyglądu. Świadczy 
to o tym, że wyraźnie zależy im na aktyw-
ności, której celem jest dbałość o postawę 
ciała, zachowanie jego harmonijnej budowy 

czy zdobycie umiejętności wykonywania 
precyzyjnych i eleganckich ruchów [11]. Re-
zultaty eksperymentu, jaki przeprowadziła 
Bubka, są podobne. Otóż po cyklu zajęć mu-
zyczno-ruchowych dla dziewcząt z liceum 
90% z nich zadeklarowało chęć uczestnic-
twa właśnie w takich lekcjach [12].

Wydaje się, że realizacja treści podstawy 
programowej dotyczących tańca będzie sta-
nowiła dla nauczycieli duży problem, a zwłasz-
cza dla mężczyzn, którzy mogą czuć się nie-
wystarczająco przygotowani do pełnienia 
wszystkich szczegółowych ról pedagoga 
kultury ciała, w tym roli pedagoga kultury 
taneczno-baletowej. W związku z tym na-
leżałoby wykorzystać efekty zjawiska, które 
obserwuje się od wielu już lat. Otóż popu-
larność takich programów telewizyjnych, jak 
„Taniec z gwiazdami” czy „You can dance” 
spowodowała, że bardzo dużo dzieci i mło-
dzieży zaczęło tańczyć w różnego rodzaju 
szkołach, klubach, formacjach czy grupach. 
Można zatem z pomocą uczniów poprowa-
dzić tego typu zajęcia. Jest to zresztą zgodne 
z zapisem w podstawie programowej, który 
mówi o tym, że na II, III i IV etapie edukacyj-
nym uczeń oprócz uczestniczenia w kulturze 
fizycznej powinien inicjować i współorgani-
zować aktywność fizyczną [1]. Rola nauczy-
ciela na IV etapie edukacyjnym ma się ograni-
czać do doradcy i konsultanta, a uczniowie 
zgodnie ze strategią mieszaną powinni brać 
udział przede wszystkim w zajęciach fakul-
tatywnych. Skoro zatem wyniki badań wska-
zują ewidentnie na zainteresowanie kulturą 
estetyki zachowań ruchowych (w przypadku 
dziewcząt), nie można pominąć tego faktu, 
przygotowując ofertę zajęć fakultatywnych 
w szkołach. 

Dotychczasowe rozważania skupione były 
wokół płci żeńskiej. Obserwując rzeczywi-
stość klubów fitness, widać jednak wyraź-
nie, że kobiety i mężczyźni korzystają z ich 
ofert w równym stopniu. Rymarczyk pisze 
wręcz o „ciałocentryczności” w aktualnych 
wzorcach męskości [13]. Jednym z wymia-
rów współczesnej kultury masowej jest afir-
macja estetycznych wartości związanych  
z ciałem, co kwestionuje tradycyjne wzorce 
męskości. Dzisiaj od mężczyzn wymaga się 
przyjęcia postaw wobec własnego ciała, a na-
wet obsesyjnej troski o cielesną atrakcyjność. 
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Do tej pory zachowania takie przypisywano 
kobietom [13].

Skuteczna realizacja pełnych treści szkol-
nego wychowania fizycznego nakłada na 
przyszłego nauczyciela obowiązek dosko-
nalenia się w roli przewodnika po świecie 
wartości estetycznych zachowań ruchowych, 
tak aby przygotować młodzież do rzeczy-
wistości, która – jak się okazuje – jest kre-
owana przez kobiety, ale również i przez 
mężczyzn. 

PODSUMOWANIE

Studenci podczas praktyki pedagogicz-
nej w szkołach ponadgimnazjalnych w ma-
łym zakresie realizowali zadania rozwijające 
kompetencje młodzieży do uczestnictwa  
w kulturze estetyki zachowań ruchowych. 
Ograniczali się przede wszystkim do rozwi-
jania umiejętności wykonywania elementów 
gimnastyki podstawowej (w dziale „Umie-
jętności”) oraz przekazywania wiedzy do-
tyczącej terminologii pozycji wyjściowych 
i ćwiczeń technicznych (w dziale „Wiado-
mości”).
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