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WPROWADZENIE 
 

 

Dowartościowanie walorów wychowawczych sportu ma bardzo długą historię.  

Już w starożytności dostrzegano wychowawcze aspekty agonistyki. Fundamentalną zasadą 

starożytnych Greków była troska bowiem o harmonię ciała i ducha
1
.  

Współcześnie sport jest różnie definiowany
2
. Według „Słownika wyrazów obcych” 

pojęcie sport pochodzi z języka angielskiego i oznacza ćwiczenia i gry służące podnoszeniu  

i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu pewnych cech charakteru, jak wytrwałość, 

lojalność we współzawodnictwie
3
.  

Sport pełni ważną rolę w rozwoju człowieka. Ma on ogromne znaczenie w kształtowaniu 

osobowości dzieci i młodzieży. Wywiera ogromny wpływ na kształtowanie wartości 

duchowych, społecznych i moralnych. Zajęcia sportowe są doskonałą okazją do kształtowania 

młodych charakterów. Do podstawowych wartości sportu zaliczyć możemy: uczciwość, 

sprawiedliwość, przyjaźń i szacunek dla przeciwnika, kulturę słowa, obowiązkowość, 

dyscyplinę, wytrwałość, opanowanie, poszanowanie zasad fair play
4
. 

Uprawianie sportu ma na celu nie tylko podnoszenie sprawności fizycznej i zdrowia, ale 

również budowanie więzi przyjaźni i wzmacnianie rozwoju duchowego. Sport daje nadzieję 

na odnowę moralną młodych, zgodnie z przesłaniem Jana Bosko: „Boisko martwe – diabeł 

żywy, boisko żywe – diabeł martwy”
5
. 

Sport w nowoczesnym społeczeństwie pełni również funkcję integracji społecznej, jest 

ważnym czynnikiem do włączenia młodych ludzi w życie publiczne. Zajęcia sportowe  

i rekreacyjne to jedna z możliwości procesu socjalizacji młodych ludzi. Jest to niezmiernie 

ważne zagadnienie z punktu widzenia społecznego, gdyż dobre nawyki i zdrowy styl życia 

mogą być podstawą dla przyszłych pokoleń. 

Celem niniejszej monografii jest próba ukazania wychowawczego wymiaru sportu 

w życiu dzieci i młodzieży. Opracowanie składa się z dwóch części. Część pierwsza 

zatytułowana „Wychowawczy wymiar sportu” zawiera trzy rozdziały. W pierwszym 

rozdziale Piotr Mazur przedstawił znaczenie sportu i wychowania fizycznego w poglądach 

najwybitniejszych pedagogów europejskich. Marian Zdzisław Stepulak w drugim rozdziale 

omówił psychologiczne aspekty wychowania poprzez sport. Trzeci rozdział opracowany 

przez Anitę Famułę-Jurczak ukazuje pedagogiczne walory wychowania fizycznego. 

W części drugiej „Doświadczenia europejskie”, podjęto próbę naszkicowania specyfiki 

oddziaływań wychowawczych sportu z perspektywy wybranych krajów europejskich. Część 

                                                           
1
 Por. S. Wołoszyn, Pedagogika wychowania fizycznego i sportu, [w:] Stefan Wołoszyn. Pedagogiczne wędrówki 

przez wieki i zagadnienia. Studia i szkice, red. Z. Żukowska, Toruń 1998, s. 213. 
2
 Zob. P. Błajet, Pedagogika sportu, [w:] Pedagogika, t. 4, red. B. Śliwerski, Gdańsk 2010, s. 338-339. 

3
 Słownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1980, s. 698. 

4
 Zob. T. Bielecki, Funkcja wychowawcza uczniowskich klubów sportowych, [w:] Praca opiekuńczo-

wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych, red. Cz. Kępski, Lublin 2005, s. 171-175; M. 

Tarowski, Sport jako metoda wychowania dzieci i młodzieży, [w:] Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i 

innych instytucjach oświatowych, red. Cz. Kępski, Lublin 2005, s. 149-155. 
5
 Por. P. Mazur, Pedagogika wobec problemów socjalnych i patologii społecznych – z doświadczeń ośrodka 

„Oratorium św. Jana Bosco” w Soli, w: Rodziny problemowe i możliwości ich wspomagania, red. R. Stojecka-

Zuber, A. Róg, Tarnobrzeg 2007, s. 168-170. 
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tę otwiera opracowanie Anny Yudiny, która przedstawiła rozwój sportu masowego w 

Federacji Rosyjskiej na przykładzie regionu Kemerowo poprzez realizację projektu rosyjskich 

kompleksów sportowych. Bohuslav Stupák przedstawił analizę zajęć sportowych i 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na Słowacji. Sarolta Fest ukazała edukację dla sportu w 

programie nauczania w szkołach węgierskich. 

Mam nadzieję, że książka, którą Czytelnik ma przed sobą przyczyni się do lepszego zrozumienia 

omawianych zagadnień. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim Autorom, którzy zechcieli 

poświęcić czas i przedstawić swój punkt widzenia w poszczególnych obszarach tematycznych. 

Reprezentują oni różne środowiska naukowe z Polski, Rosji, Słowacji, i Węgier.  

Wielkie wyrazy szacunku i wdzięczności składam Panu Profesorowi Wlodzimierzowi 

Lukiewiczowi za konstruktywne i cenne uwagi, które nadały ostateczny kształt niniejszej monografii. 
 

Piotr Mazur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

WYCHOWAWCZY WYMIAR SPORTU 



 



 

PIOTR MAZUR 
 

ROZDZIAŁ I 

SPORT I WYCHOWANIE FIZYCZNE W MYŚLI PEDAGOGICZNEJ 
 

 

Sport i wychowanie fizyczne mają ogromne znaczenie w procesie kształtowania 

charakteru dzieci i młodzieży. Dodatnio wpływają na ich stałość woli (przestrzeganie zasad 

gier), siłę woli (wykonywanie trudnych ćwiczeń) oraz samodzielność woli (praktyczność  

w działaniu przy pokonywaniu przeszkód). W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione 

poglądy najwybitniejszych pedagogów europejskich na temat sportu i wychowania 

fizycznego. Najważniejszymi pytaniami były: jaka jest rola i znaczenie sportu w życiu 

jednostki, w jaki sposób sport może spełniać swoją funkcję wychowawczą, oraz jakie były 

główne idee kultury sportowej na przestrzeni wieków. 

 

Starożytna agonistyka
6
  

Na podstawę i rozwój europejskiej kultury edukacyjnej ogromny wpływ miała wysoka 

kultura starożytnej Grecji. Podobnie jest w dziedzinie wychowania. System wychowawczy 

nie był jednolity. Dominowały dwa odmienne systemy wychowania, które realizowane były 

w Sparcie i Atenach. Systemy te różniły się między sobą również w kwestii funkcji kultury 

fizycznej w rozwoju i wychowaniu młodzieży
7
. 

Ideał wychowania fizycznego stworzyli Grecy. Wspólnym ideałem wychowania 

greckiego (paideia) była aretē (dzielność, cnota). Głównym celem wychowawczym był 

człowiek dążący do doskonałości. Miał to być człowiek rozwinięty fizycznie, wysportowany, 

piękny, odważny i waleczny. W parze z pięknem ciała powinno iść również piękno ducha. 

Rozumne i stałe dążenie do tego, co najlepsze określano mianem kalokagatii. Termin ten 

oznaczał sprawność fizyczną, wysportowaną i harmonijnie zbudowaną sylwetkę. Tak 

określony cel wychowania nakazywał troskę o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży
8
. 

W Grecji powszechnie uznawano współzawodnictwo za prawo rządzące społecznym 

życiem człowieka, który był przekonany, że wartościowe życie wymaga sprawdzania się  

w rywalizacji, ciągłego potwierdzania zwycięstwem w życiowym agonie. Przekonanie  

to podnosiło rywalizację do rangi podstawowej metody wychowawczej. W sporcie 

upatrywano czynnik kształtujący ciało oraz charakter młodzieży
9
.  

                                                           
6
 Zob. P. Mazur, Cпорт y cтapoдaвнiй пeдaгoгiчнiй дyмцi, „Hayĸoвий вicник” 2013 nr 8, s. 4-7. 

7
 Por. R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław-Warszawa-Kraków-

Gdańsk-Łódź 1985, s. 39. Zob. R. Polak, Kultura fizyczna i sport w cywilizacji łacińskiej, „Człowiek w 

Kulturze” 2000 (13), s. 245-249. 
8
 Por. S. Kot, Historia wychowania, t. 1, Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, Warszawa 1996, s. 30; S. 

Litak, Historia wychowania, t. 1, Do wielkiej rewolucji francuskiej, Kraków 2006, s. 22. Zob. J. Bielski, Sport i 

sztuka w cywilizacji antycznej, Piotrków Trybunalski 2003; W. Lengauer, Sport w kręgu greckich wyobrażeń 

religijnych, [w:] Sport i igrzyska olimpijskie w starożytności, red. W. Dobrowolski, Warszawa 2004, s. 28-35; J. 

Barankiewicz, Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego, Warszawa 1998, s. 126. 
9
 Por. W. Dobrowolski, Sport i igrzyska olimpijskie w starożytnej Grecji, [w:] Sport i igrzyska olimpijskie w 

starożytności, red. W. Dobrowolski, Warszawa 2004, s. 16. 
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Młodzież wychowywano w duchu szlachetnego współzawodnictwa (agonistyka),  

w dążeniu do zwycięstwa, do zdobycia wieńca olimpijskiego. System wychowawczy był 

zbudowany na zasadzie rywalizacji i kultu zwycięstwa. Był podstawą funkcjonowania 

społeczeństwa greckiego. Sport rozumiany był jako bezinteresowne współzawodnictwo, agon, 

zwycięski wyczyn
10

.  

Wychowanie w Sparcie było ukierunkowane na doskonalenie kondycji fizycznej oraz 

umiejętności wojskowych młodzieży. Do największych cnót Spartanina zaliczano dzielność  

i odwagę
11

. Po skończeniu 7. roku życia wszystkie dzieci organizowano w specjalne oddziały, 

w których codziennie obywały się ćwiczenia fizyczne (biegi, skoki, zapasy, rzut dyskiem  

i oszczepem)
12

. Niemal przez cały dzień uczestniczyli w intensywnych ćwiczeniach 

fizycznych
13

. Człowiek, który nie potrafił pływać był uważany za wyjątkowego nieuka.  

Z pogardą mawiano: On nawet pływać nie umie
14

. W kulturze spartańskiej rozwijano 

zamiłowanie do sportu (hippiki i lekkoatletyki). W latach 720-576 p.n.e. na igrzyskach 

olimpijskich na 81 zwycięzców aż 46 pochodziło ze Sparty
15

.   

Efektem spartańskiej agōgē miały być ważne zachowania i postawy młodzieży,  

np. kształtowana solidarność grupowa. Ich zdobywanie odbywało się podczas 

organizowanych zawodów grupowych, drużynowych
16

. Szczególny nacisk kładziono  

na wyrobienie siły
17

. Silny i zdyscyplinowany żołnierz miał być obrońcą państwa. Ćwiczenia 

sportowe i zawody szkolne były przygotowaniem do życia
18

.  

W Sparcie dbano także o sprawność fizyczną dziewcząt. Uważano bowiem, że przyszłe 

żony powinny być wysportowane, aby rodzić zdrowe dzieci. Na równi z chłopcami uprawiały 

gimnastykę, ćwiczyły biegi, rzut dyskiem, a nawet zapasy
19

.  

Zupełnie inne idee panowały w Atenach. Celem wychowania ateńskiego był harmonijny 

rozwój fizyczny i umysłowy człowieka. Kształcenie miało charakter intelektualny, moralny, 

estetyczny i fizyczny. Kształcenie umożliwiało wszechstronny rozwój indywidualności, 

talentów i aspiracji dziecka
20

. 

W Atenach w wychowaniu realizowano ideał człowieka, który łączył w sobie zalety 

doskonałego sportowca i gorliwego obywatela (kalokagathia)
21

. Wyraz kalokagathia składa 

się z dwóch greckich przymiotników: kalos – „piękny” i agathos – „dobry”
22

. Pojęcie dobra 

było łączone z cechami umysłowymi, moralnymi oraz wysoką osobistą kulturą moralną, 

umysłową i artystyczną
23

. Na temat kalokagatii najpełniej wypowiedział się Platon:  

                                                           
10

 Por. tamże, s. 16; J. Żelazowski, Sport w społeczeństwie rzymskim, [w:] Sport i igrzyska olimpijskie w 

starożytności, red. W. Dobrowolski, Warszawa 2004, s. 51; M. B. Przebieracz, Dzieci i młodzież starożytnej 

Grecji i Rzymu, Czekanów 2004, s. 11. 
11

 Por. S. Wołoszyn, Wychowanie w starożytnej Europie, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. 

Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003, s. 88; S. Litak, Historia wychowania, dz. cyt., s. 23-24. Zob. Ł. 

Kurdybacha, Starożytna Grecja, [w:] Historia wychowania, t. 1, red. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1965, s. 60-62. 
12

 Por. Ł. Kurdybacha, Starożytna Grecja, dz. cyt., s. 60. 
13

 Por. J. Barankiewicz, Leksykon…, dz. cyt., s. 342. 
14

 Por. S. I. Możdżeń, Zarys historii wychowania, Kielce 1999, s. 19. 
15

 Por. tamże. 
16

 Por. D. Słapek, Sport i widowiska w świecie antycznym, Kraków-Warszawa 2010, s. 143-145. 
17

 Por. S. I. Możdżeń, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 25. 
18

 Por. W. Dobrowolski, Sport i igrzyska olimpijskie w starożytnej Grecji, [w:] Sport i igrzyska olimpijskie w 

starożytności, red. W. Dobrowolski, Warszawa 2004, s. 16. 
19

 Por. M. B. Przebieracz, Dzieci i młodzież…, dz. cyt., s. 15. 
20

 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001, s. 33.  
21

 Por. Ł. Kurdybacha, Starożytna Grecja, dz. cyt., s. 63. 
22

 Por. tamże, s. 63. 
23

 Por. J. Barankiewicz, Leksykon…, dz. cyt., s. 126. 
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Ponieważ są dwa takie pierwiastki w człowieku, więc jakiś bóg, miałbym ochotę powiedzieć, 

dał ludziom dwie umiejętności: muzykę i gimnastykę; dla temperamentu i umiłowania 

mądrości. Nie dla ciała i dla duszy, chyba tylko ubocznie, ale dla tych dwóch pierwiastków, 

aby z sobą harmonizowały i trzeba każdy z nich podciągnąć lub opuszczać, pokąd nie będą 

współbrzmiały tak, jak trzeba. (…) Zatem, kto najpiękniej gimnastykę ze służbą Muzom 

pomiesza i w najlepszej mierze ten napój duszy podać potrafi, o tym może najsłuszniej 

powiemy, że posiada najwyższą kulturę osobistą
24

. 

System wychowania ateńskiego składał się z czterech etapów: szkoła gramatysty  

i lutnisty, palestra, gimnazjon i efebia
25

. Sprawność fizyczną zdobywano w tzw. palestrze  

i w gimnazjonach
26

. 

W 13 roku życia Ateńczyk rozpoczynał w palestrze (palaiein – „mocować się”) ćwiczenia 

gimnastyczne pod opieką pedotriby, nauczyciela ćwiczeń fizycznych. Początkowo był  

to zwykły, wysypany piaskiem plac do ćwiczeń. Palestrę zwykle stanowiły cztery kryte 

portyki, zamykające czworokątny dziedziniec. W portykach znajdowały się szatnie, 

pomieszczenia służące do namaszczania się oliwą, miejsca do odpoczynku, urządzenia 

sanitarne itp.
27 

Palestry były utrzymywane przez państwo. Nauka rozpoczynała się od prostych ćwiczeń 

(jak należy chodzić, siadać, jak zachować się w miejscu publicznym itp.). Następnie 

zaczynały się ćwiczenia właściwe, które miały zapewnić doskonały rozwój ciała
28

.  

Pomiędzy 16. a 18. rokiem życia wychowanie fizyczne było kontynuowane w tzw. 

gimnazjonach (gymnos – „nagi”, gdyż młodzież uprawiał ćwiczenia nago). Gimnazjon był  

to swoisty rodzaj antycznego kompleksu sportowo-wypoczynkowego, położony poza murami 

miasta. Początkowo były to miejsca do pod gołym niebem. Później były to już zespoły 

kamiennych budowli. Typowe gimnazjony to czworoboczne przestrzenie z boiskami, bieżnią, 

areną do zapasów, miejscami odnowy, basenami, salami do masażu
29

. Na ich czele stał 

gimnazjarcha
30

.  

W gimnazjonach odbywała się ćwiczenia i rozgrywki tzw. agony
31

. Wychowanie fizyczne 

obejmowało tzw. penthatlon (pięciobój) – biegi, skoki, rzut dyskiem, dzidą i zapasy
32

. 

Niekiedy dodawano również pięściarstwo, strzelanie z łuku, pływanie i wiosłowanie
33

. 

Sprawdzianem sprawności fizycznych były lokalne popisy (później narodowe) oraz ogólne 

tzw. igrzyska
34

. 

Sport był jednym z istotnych elementów wychowania obywatelskiego. Doskonały 

obywatel winien łączyć zdrowie i sprawność fizyczną z wszechstronną wiedzą i wysoką 

kulturą etyczną. Celem wychowania fizycznego było zdrowie, piękno postawy, harmonia 

ruchów oraz zachowanie sprawności fizycznej do starości
35

.  

                                                           
24

 Platon, Państwo, Warszawa 2010, s. 144. Zob. D. Słapek, Sport i widowiska…, dz. cyt., s. 345. 
25

 Por. S. I. Możdżeń, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 25. Zob. A. Ziółkowski, Historia powszechna. 

Starożytność, Warszawa 2009, s. 653; E. Luber, Gimnazjon, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, 

red. T. Pilch, Warszawa 2003, s. 34. 
26

 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 34. 
27

 Por. J. Barankiewicz, Leksykon…, dz. cyt., s. 232; D. Słapek, Sport i widowiska…, dz. cyt., s. 523-524. 
28

 Por. Ł. Kurdybacha, Starożytna Grecja, dz. cyt., s. 66-67. 
29

 Por. J. Barankiewicz, Leksykon…, dz. cyt., s. 88; D. Słapek, Sport i widowiska…, dz. cyt., s. 281-285. 
30

 Por. tamże, s. 280-281. 
31

 Por. S. I. Możdżeń, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 24. 
32

 Por. Ł. Kurdybacha, Starożytna Grecja, dz. cyt., s. 66-68; J. Barankiewicz, Leksykon…, dz. cyt., s. 233. 
33

 Por. R. Gostkowski, Sport w starożytności, Warszawa 1959, s. 65. 
34

 Por. tamże, s. 65-66. 
35

 Por. W. K. Osterloff, Historia sportu, Warszawa 1976, s. 30. 
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Na temat sportu wypowiadali się przede wszystkim  filozofowie. Platon (427-347) dużo 

miejsca poświęcił wychowaniu fizycznemu, które pojmował na sposób wojskowy  

i interpretował w kontekście teorii duszy i cnót. W edukacji dzieci i młodzieży ważną rolę 

odgrywała aktywność fizyczna. W programie gimnastyki zalecał: posługiwanie się bronią, 

zapasy, jazdę konną, musztrę, marsze oraz tańce. Zadaniem gimnastyki jest nie tylko 

sprawność fizyczna, ale również wychowanie moralne i estetyczne. Jego zdaniem sport ma 

ogromny wpływ na kształtowanie silnych charakterów
36

.  

Według Platona ćwiczenia fizyczne dają jednostce przyjemność, dobrą kondycję, zdrowie, 

kształtują męstwo i umiejętność panowania nad sobą. Jednak najbardziej potrzebne  

są państwu. Dobry obywatel powinien dbać o swoje ciało. Według niego uprawianie 

gimnastyki jest moralnym obowiązkiem wobec własnego ciała
37

. 

Gimnastyka powinna przyczyniać się do zdrowia ciała i duszy. Ćwiczenia fizyczne uczą 

wytrwałości, systematyczności, męstwa itp. Ciało jest ważne dla duszy, gdyż pomaga mu 

osiągnąć doskonałość
38

.  

Według Platona gimnastyka jest również jednym z najbardziej skutecznych czynników 

wychowawczych. Jego zdaniem ćwiczenia gimnastyczne mają służyć rozbudzeniu 

wrodzonego temperamentu i aktywizacji ludzi
39

. 

Arystoteles (384-322) wychowanie człowieka dzielił na trzy okresy: rozwijanie sił 

fizycznych, wychowanie moralne oraz kształcenie umysłu
40

. Jego zdaniem należy młodzież 

szkolić najpierw w gimnastyce i zapaśnictwie, bo pierwsza z nich nadaje ciału pewną 

postawę, a drugie zaprawia do wysiłków fizycznych
41

. Gimnastyce przypisywał również walor 

higieniczny, a także traktował ją jako doskonały środek uszlachetniający uczucia i umysł.  

Ma ona być środkiem do wykształcenia dobrych i dzielnych obywateli
42

. Według niego 

ćwiczenia fizyczne były środkiem ułatwiającym harmonijny rozwój człowieka. Krytycznie 

patrzył na jednostronność wychowania spartańskiego. Jego zdaniem: Jest rzeczą szaloną 

wychowywać atletów z tępymi głowami, jak to robili Spartanie
43

.  

Rzymska maksyma mens sana in corpore sano (zdrowa myśl w zdrowym ciele) jest 

odpowiednikiem greckiej idei kalokagatii
44

. Rzymianie mieli do sportu stosunek utylitarny  

i praktyczny. Nie przyjęli oni greckiego wychowania fizycznego. Raziło ich bowiem 

wystawianie nagiego ciała na widok publiczny, a także gimnastyce przypisywali 

zniewieścienie i degenerację Greków. Krytykowali ich bawienie się swoim ciałem, 

stosowanie diety itp. Za pożyteczne uznawali tylko niektóre ćwiczenia, gry i zabawy
45

.  

                                                           
36

 Por. S. Litak, Historia wychowania, dz. cyt., s. 31; Ł. Kurdybacha, Starożytna Grecja, dz. cyt., s. 85; S. I. 

Możdżeń, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 33. 
37

 Por. D. Słapek, Sport i widowiska…, dz. cyt., s. 577-579; L. Turos, Platon o wychowaniu, Warszawa 2001, s. 

178. Zob. Z. Pańpuch, Sport wg Platona i Arystotelesa, „Wychowawca” 2004 nr 7/8, s. 24-28. 
38

 Por. M. Krasnodębski, Zarys dziejów ateńskiej historii wychowania. Paideia od Sokratesa do Zenona, 

Warszawa 2011, s. 56. 
39

 Por. L. Turos, Platon o wychowaniu, dz. cyt., s. 163-165. 
40

 Por. S. Litak, Historia wychowania, dz. cyt., s. 32. Zob. A. Doda-Wyszyńska, Sprawność jako cnota – czy 

można etyczną myśl Arystotelesa odnieść również do kultury fizycznej?, [w:] Kultura fizyczna i sport w 

zwierciadle nauk społecznych, red. W. J. Cynarski, J. Kosiewicz, K. Obodyński, Rzeszów 2012, s. 34-45; S. 

Rudziński, Sport i kultura fizyczna w świetle wybranych koncepcji filozoficznych, Wrocław 1993, s. 7-14; Z. 

Pańpuch, Sport…, dz. cyt., s. 24-28. 
41

 Arystoteles, Polityka, Warszawa 2004, s. 217. 
42

 Por. S. I. Możdżeń, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 35-36. 
43

 Cyt. za: Ł. Kurdybacha, Starożytna Grecja, dz. cyt., s. 91. 
44

 Por. W. K. Osterloff, Historia sportu, dz. cyt., s. 58. 
45

 Por. S. Kot, Historia wychowania, t. 1, dz. cyt., s. 91. Zob. J. Żelazowski, Sport…, dz. cyt., s. 50-59; R. Polak, 

Kultura fizyczna…, dz. cyt., s. 249-252. 
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Rzymianie traktowali sport instrumentalnie. Był on podporządkowany zupełnie innym 

celom aniżeli u Greków. Kultura fizyczna młodzieży nie miała tak szerokiej akceptacji, jak  

u Greków. Na poglądy Rzymian na wychowanie fizyczne wpływ miał proces 

profesjonalizacji kultury fizycznej, kształtowanie się zawodowych atletów (gladiatorów), co 

utrudniało akceptację wychowawczej roli kultury fizycznej
46

.  

Rzymianie w wychowaniu fizycznym dążyli do tego, żeby młodzież przede wszystkim 

była zdrowa, przygotowana do wojska, oraz wyrosła na karnych obywateli. Młodzież 

rzymska uprawiała różne sprawności (biegi, skoki, rzut oszczepem, pływanie i jazda konna). 

Miejscem ćwiczeń były boiska tzw. palestry
47

.  

Rzymianie ćwiczyli ciało przede wszystkim po to, ażeby wykształcić mężnych, 

wytrwałych w walce i niedoli żołnierzy. Ćwiczenia fizyczne traktowano jako zabieg 

higieniczny, a nie sport
48

.  

Według Plutracha z Cheronei (50-125) młodzież powinna odbywać systematyczne 

ćwiczenia fizycznego, gdyż one zapewnią siły i zdrowie w starości. Jego zdaniem: Tak jak 

każdy powinien w okresie pięknej pogody uczyć się tego, co mu będzie potrzebne w czasie 

burzy, tak też w młodości należy się uczyć porządku, umiarkowania, ćwiczyć ciało, ponieważ 

jest to najlepsze zabezpieczenie na starość
49

. Plutrach zaleca młodzieży hartowanie 

organizmu (dieta, kąpiel, prostota życia) oraz niezbędne ćwiczenia (rzucanie dzidą, strzelanie 

z łuku, polowanie). Jest również zwolennikiem wychowania fizycznego dziewcząt, którym 

zaleca m.in. tańce i gry w piłkę
50

. 

Wychowanie fizyczne stanowiło istotny element przygotowania do życia. Plutrach opisuje 

jak z wielką troską Katon edukował syna: sam więc go uczył pisania i czytania, sam 

znajomości prawa, sam sztuki szermierczej. I nie tylko miotania pociskiem, machania bronią 

czy jazdy konnej, ale także pięściarstwa, znoszenia upałów czy zimna, pokonywania wirów  

i wezbranych fal rzecznych
51

.  

Wczesne chrześcijaństwo występowało przeciwko nadmiernemu eksponowaniu wartości 

doczesnych, zmysłowych, cielesnych oraz sprawności fizycznej. Ciało ludzkie traktowano 

jako źródło wszelkiego zła. Akcentowano przede wszystkim wartości ascetyczne, które miały 

zapewnić zbawienie
52

.  

Negatywny stosunek chrześcijaństwa do sportu  (szczególnie do igrzysk) prezentował 

Tertulian (160-230). Jego zdaniem chrześcijanie powinni dążyć do wykazania, że są ludźmi 

obdarzonymi wyższą naturą. W swoim traktacie „O widowiskach” upominał: Poznajcie, 

Słudzy Boży, zwłaszcza wy, którzy dopiero teraz przystępujecie do Boga, jakie to stanowisko 

wiary, jaka przesłanka prawdy, jaki nakaz karności zabrania wam, prócz innych błędów 

światowych, również przyjemności widowisk. […] Jeśli pewną jest rzeczą, że wszystkie 

składniki widowisk pochodzą z bałwochwalstwa, to bez wątpienia przesądzone jest 

rozstrzygnięcie, że akt wyrzeczenia, jaki składamy przy chrzcie, dotyczy również widowisk, 

które zaprzedane są diabłu, jego przepychowi i jego [czarnym] aniołom, zaprzedane, rozumie 

się, przez bałwochwalstwo
53

.  

                                                           
46

 Por. R. Wroczyński, Powszechne dzieje…, dz. cyt., s. 57. 
47

 Por. R. Gostkowski, Sport w starożytności, Warszawa 1959, s. 161-162. 
48

 Por. S. I. Możdżeń, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 43-44. 
49

 Cyt. za: R. Wroczyński, Powszechne dzieje…, dz. cyt., s. 57. 
50

 Por. tamże. 
51

 Plutrach, Katon Starszy, Wrocław 1996, s. 113. Zob. J. Żelazowski, Sport…, dz. cyt., s. 51. 
52

 Por. M. Stryczek, Aksjologia sportu, Lublin 2011, s. 34. Zob. R. Polak, Kultura fizyczna…, dz. cyt., s. 252-

256. 
53

 Tertulian, Wybór pism, Warszawa 1970, s. 79-84. Por. W. Lipoński, Historia sportu, Warszawa 2012, s. 252. 
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Sport odrzucał ze względu na stosowaną w nim przemoc. Walki gladiatorów uważał  

za szaleństwo. Zapasy uważał za dzieło diabła, ponieważ to szatan powalił pierwszych ludzi, 

a chwyt zapaśniczy według niego ma w sobie coś z wężowej przemocy
54

. W podobny sposób 

na temat sportu wypowiadał się Jan Chryzostom (349-407), dla którego sport był dziełem 

szatańskim, a igrzyska były poświęcone diabłu
55

.  

Z wyjątkiem skrajnie ascetycznych stanowisk, ruch jako czynnik rozwoju dzieci  

i młodzieży nie był kwestionowany. Pisarz i teolog chrześcijański Klemens Aleksandryjski 

(150-212) popierał ćwiczenia fizyczne. Chłopcom i mężczyznom polecał gimnazjon. Według 

niego Młodym wychodzi to na zdrowie, a u starszych stymuluje nie tylko zapał i daje możność 

popisania się tężyzną fizyczną, ale łączy się również z troską o należyty stan ducha
56

.   

Był także zwolennikiem zapasów, które według niego nie praktykuje się ich dla próżnej 

chwały zwycięstwa, ale dla wydzielania przez mężczyzn potu. Nie ćwiczy się w nich zręczności 

i nie kładzie uwagi na ich widowiskowość, lecz na poprawność walki i eksponowanie karku, 

rąk i torsu. Takie ćwiczenie męskie i piękne samo w sobie, a także ukazuje szlachetną siłę  

i wspaniałe zdrowie
57

. Natomiast biskup i filozof Augustyn (354-430) w dziele „O państwie 

Bożym” (426) zalecał gimnastykę jako pożyteczną nawet dla duchownych
58

.   

  

Średniowieczna asceza a sport 

Słowa Tertuliana: Palaestrica diaboli negotium (ćwiczenia cielesne są dziełem diabła), 

przez długi czas wyznaczały negatywne stanowisko wobec ćwiczeń fizycznych Kościoła.  

Pielęgnacja ciała traktowano jako rzecz zbyteczną
59

.  

Programy wychowawcze szkół średniowiecznych nie zawierały wychowania fizycznego. 

W tym okresie ważniejsze jest zdrowie duszy aniżeli ciała. Rygoryzm moralny powodował 

zakazy pewnych form sprawności fizycznej np. pływanie. Zakazy pływania w szkołach 

utrzymały się aż do czasów nowożytnych. Jeszcze Jan Amos Komeński potępiał pływanie 

jako czynność niemoralną dla chrześcijanina
60

.  

Pomimo tego, że w programach szkolnych nie było wychowania fizycznego, młodzież 

szkolna uprawiała różnego rodzaju aktywności fizyczne. Londyński kronikarz w XIII wieku 

podaje następujący opis ćwiczeń fizycznych młodzieży: Każdego roku w tłusty wtorek (…) 

uczniowie przynosili koguty i przedpołudnie spędzali na przyglądaniu się walkom kogutów; 

po obiedzie cała młodzież szła na place zabawiać się piłką. Nauczyciele każdej szkoły mieli 

piłki albo laski w swych rękach; najstarsi i najbogatsi obywatele miasta zjawiali się konno, 

aby przyglądać się sportowi młodzieży i cieszyć się z obserwacji jej sprawności
61

.  

Wychowanie fizyczne było istotną częścią programu kształcenia rycerza. Sprawność 

fizyczna była podstawą kodeksu wychowania rycerza. Kandydat na rycerza miał osiągnąć siłę 

i sprawność do walki. Młodzi chłopcy uprawiali ćwiczenia, które miały na celu rozwój 

sprawności fizycznej (biegi, skoki, mocowanie się, rzut oszczepem, gry w kije). Po 14. roku 

                                                           
54

 Por. M. Stryczek, Aksjologia sportu, dz. cyt., s. 36. Zob. W. Turek, Tertulian, Kraków 2001, s. 69. 
55

 Por. M. Stryczek, Aksjologia sportu, dz. cyt., s. 36. 
56

 Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, Toruń 2012, s. 197. 
57

 Tamże, s. 198. 
58

 Por. R. Wroczyński, Powszechne dzieje…, dz. cyt., s. 62. Zob. J. Czuj, Żywot świętego Augustyna, Warszawa 

1952, s. 98-110. 
59

 Por. W. K. Osterloff, Historia sportu, dz. cyt., s. 64. 
60

 Por. R. Wroczyński, Powszechne dzieje…, dz. cyt., s. 62. 
61

 Cyt. za: tamże, s. 67. 
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życia stosowano ćwiczenia coraz trudniejsze (m.in. dźwiganie dużych ciężarów, biegi  

na znacznych odległościach, jazda konna w pełnym uzbrojeniu, pływanie, rzucanie dzidą)
62

.  

W średniowiecznej myśli pedagogicznej niewiele możemy odnaleźć odniesień do kwestii 

sportu i jego znaczenia dla rozwoju dzieci i młodzieży. Chrześcijański teolog i filozof Tomasz 

z Akwinu (1225-1274) głosił, że ciało wynika z natury człowieka i należy je pielęgnować  

i ćwiczyć, tak by pełnią bytu piękniej dokumentować dzieło boskiego stworzenia. Stanowczo 

sprzeciwiał się średniowiecznej „pogardzie ciała”: Jeśli chodzi o szczęśliwość doskonałą, 

niektórzy sądzą, że przysposobienie ciała nie jest dla niej konieczne. […] Lecz takie zdanie 

jest niesłuszne. Jedność bowiem duszy i ciała wynika z natury człowieka, a stąd można 

wysnuć wniosek, że doskonałość duszy nie może wykluczać naturalnej doskonałości ciała. 

Należy więc przyjąć, że doskonałe przysposobienie ciała jest konieczne do szczęśliwości pod 

każdym względem doskonałej. […] Ciało wprawdzie niczego nie wnosi do tego działania 

duszy, na którym polega oglądanie Istoty Bożej – mogłoby jednak być przeszkodą w stosunku 

do tego działania. Stąd doskonałość ciała jest konieczna, by ciało nie przeszkadzało 

wzniesieniu myśli
63

.  

Według Tomasza z Akwinu człowiek po ciężkiej pracy ma prawo do odpoczynku  

w formie zabawy, rozrywki. Taką formą rekreacji może być sport. Jego zdaniem sport 

udoskonala ciało i duszę oraz kształtuje charakter człowieka. W katalogu sprawności 

moralnych wyodrębnił cnotę eutrapelii, czyli zabawy mądrej i odpowiedzialnej
64

. 

 

Odrodzeniowa harmonia ciała i ducha
65 

Okres odrodzenia to czas krytycyzmu wobec zastanego porządku społeczno-

politycznego. Dochodzi do sprzeciwu wobec dotychczasowych obyczajów, sposobu 

myślenia o miejscu i roli człowieka. Ten renesansowy krytycyzm dotyczy również filozofii 

wychowania i edukacji szkolnej
66

.  

W epoce humanizmu kształcenie łączy się zawsze z programem wychowawczym.  

W wychowaniu chodziło o to, by dziecko nie otrzymało wykształcenia zbyt intelektualnego, 

przestarzałego i ciasnego. Dlatego też zwracano uwagę na rozwój fizyczny
67

. 

Renesans  jest okresem rekonstrukcji starożytnej kultury fizycznej. Zwrot humanistów  

w kierunku człowieka i jego życia doczesnego zaowocował pojawieniem się w ich teoriach 

spraw związanych z wychowaniem fizycznym. W refleksji na temat wychowania fizycznego 

dominowały problemy jej funkcji w ogólnych koncepcjach kultury, człowieka i wychowania. 

Humaniści dostrzegali potrzebę systematycznej troski o sprawność fizyczną w ramach 

szkoły
68

. 

Pierwszym pedagogiem, który zaproponował renesansowy typ wychowania pełnego, 

obejmującego zarówno intelekt jak i ciało, był Per Paolo Vergerio (1370-1444).  

Jako pierwszy włoski myśliciel zalecał metodyczne uwzględnianie ćwiczeń fizycznych.  

                                                           
62

 Por. tamże, s. 63; S. Litak, Historia wychowania, dz. cyt., s. 77. 
63

 Cyt. za: W. Lipoński, Historia sportu, dz. cyt., s. 272-273. 
64

 Por. M. Stryczek, Aksjologia sportu, dz. cyt., s. 36. 
65

 Zob. P. Mazur, Wychowanie fizyczne w renesansowej myśli pedagogicznej, [w:] Гульні і забавы ў культуры 

правядзення вольнага часу дзяцей і моладзі ў горадзе і на сяле: традыцыі і навацыі, red. Ул. П. Люкевіч i 

in., Брэст 2013, s. 114-117.  
66

 Por. P. Mazur, Zarys historii szkoły, Kielce-Myślenice 2012, s. 43. 
67

 Por. J. Delumeau, Cywilizacja odrodzenia, Warszawa 1987, s. 334. Zob. Ł. Kurdybacha, Wychowanie i 

szkolnictwo w okresie Odrodzenia, [w:] Historia wychowania, red. Ł. Kurdybacha, t. 1, Warszawa 1965, s. 268-

339. 
68

 Por. W. Jastrzębski, Historia kultury fizycznej, Bydgoszcz 2005, s. 15. 
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W traktacie „O nowej edukacji” zwracał uwagę na konieczność zachowania równowagi 

pomiędzy sprawnością duchową i duchową człowieka
69

.  

Włoski humanista Guarino Verona (1370-1461) prowadził prywatną szkołę w Weronie,  

w której zajęcia przeplatał ćwiczeniami fizycznymi i zabawami. Walory poznawcze  

i wychowawcze miały również organizowane wycieczki. W szkole uczono się pływania, 

jazdy konnej, sztuki polowania, tańców
70

. 

Włoski pedagog Vittorino da Feltre (1378-1446) założył i prowadził szkołę w Mantui, 

którą nawiązując do tradycji starożytnych, nazwał casa gioiosa – dom rozrywki, radości, 

wesołej zabawy. Szkoła ta mieściła się w parku, w pięknie urządzonym pałacu, którego 

ściany ozdobiono freskami przedstawiającymi m.in. zabawy dzieci. Obok szkoły znajdowały 

się boiska sportowe oraz tereny do jazdy konnej i ćwiczeń wojskowych. Za przykładem 

starożytnych, po raz pierwszy wprowadził do swej szkoły ćwiczenia fizyczne oraz zabawy  

na świeżym powietrzu
71

.  

Jego zdaniem wychowanie humanistyczne składa się z trzech elementów: wychowania 

umysłowego, duchowego (artystycznego) i fizycznego. W ćwiczeniach fizycznych upatrywał 

środek kształtowania charakteru. Uważał również, że ćwiczenia fizyczne posiadają 

właściwości lecznicze. Poprzez systematyczne i wytrwałe ćwiczenia chciał osiągnąć 

odporność fizyczną. Ćwiczenia ruchowe miały również kształcić wrażliwość estetyczną oraz 

rozszerzać poznanie
72

.  

W europejskiej rzeczywistości edukacyjnej cele wychowania humanistycznego 

najdobitniej wyrażał Erazm z Rotterdamu (1467-1536). Za najważniejsze zadania 

wychowania uważał: gruntowne poznanie nauk wyzwolonych, wpojenie niezależności 

myślenia i wdrażanie do powinności życia doczesnego oraz zaszczepienie zasad kulturalnego 

zachowania. Był to częściowo powrót do greckiego ideału człowieka wolnego (niezależnego) 

i harmonijnego rozwoju pod względem duchowym i fizycznym; częściowo zaś był 

zachowany chrześcijański ideał dążenia do zbawienia oraz podtrzymanie niektórych zasad 

kodeksu rycerskości
73

. 

Wychowanie fizyczne miało dla niego dwie funkcje – zdrowotną i wychowawczą.  

W pierwszym przypadku zalecał nauczycielom zezwalać wychowankom na różne gry  

i zabawy (piłka ręczna, rzucanie kulami, bieganie, skoki, pływanie, strzelanie z łuku).  

W drugim przypadku to poznanie wychowanka. Uważał, że skłonności chłopca nigdzie 

bardziej nie wychodzą na jaw, jak w grze. Jeśli ktoś skłonny jest do podstępu, kłamstwa, 

kłótni, gniewu i ordynarności, to tutaj wychodzą błędy natury. Podkreślał także 

wychowawcze aspekty sportu nakazując uczciwą rywalizację: graj uczciwie i bez sztuczek czy 

złego podstępu, pragnę dzielnością, a nie fałszem zwyciężyć, mało szlachetne jest wyproszone 

zwycięstwo
74

. 

Hiszpański humanista Juan Luis Vives (1492-1540) był zwolennikiem wszechstronnego 

rozwoju umysłowego uczniów. Uważał, że szkoła powinna również dbać o ich rozwój 
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fizyczny. Do programu nauczania wprowadzał różnego rodzaju gry i zabawy, których celem 

było zapewnić elastyczność ruchów i sprężystość postawy oraz wzmacniać siły fizyczne 

uczniów. Duże znaczenie przywiązywał do gier i zabaw na świeżym powietrzu. Zalecał 

ćwiczenia w rzucie oszczepem, uprawianie biegów oraz grę w piłkę
75

.  

Według niego: Gra każda ma odbywać się pod okiem starszych, dla których uczniowie 

mają szacunek. Celem, dla którego się je uprawia, jest ożywienie ciała, nie zaś 

doprowadzenie chłopców do zdziczenia. Fundamentem zdrowia jest zdrowy duch, posiadanie 

„zdrowego ducha w zdrowym ciele”, o co najbardziej modlił się do bogów Cycero. Nadto 

chodzi o wzmocnienie i odnowienie sił duchowych, tak by podołać codziennym pracom
76

. 

Najwybitniejszy polski humanista Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572) dużo uwagi 

poświęcił wychowaniu fizycznemu. Jego zdaniem wychowanie moralne musi iść w parze  

z dbałością o stan fizyczny dziecka. Zalecał hartowanie dzieci (wyrabianie odporności  

na zimno i gorąco, niewygody), uprawianie jazdy konnej, gry w piłkę i innych zabaw. Celem 

wychowania fizycznego było wychowanie człowieka silnego, zahartowanego, doskonale 

rozwiniętego, gotowego służyć swym męstwem Rzeczypospolitej
77

.  

Program ćwiczeń fizycznych w postaci gier i zabaw, ma charakter nie tylko rozwojowy, 

ale również wychowawczy. Gry i zabawy powinny zawierać aspekty wychowawcze  

i higieniczno-zdrowotne. Mają być środkiem oddziaływania na prawidłowy rozwój fizyczny 

wychowanka oraz przystosowywać go do życia w społeczeństwie. Jego zdaniem dobre 

wychowanie dzieci i młodzieży jest ważnym procesem społecznym: zacznijmy tedy  

to roztrząsanie od wieku dziecinnego, o którym właściwie wspomniałem, mianowicie, jakimi 

obyczajami i jakimi myślami trzeba go przepoić, aby stał się mocną podwaliną dla 

późniejszego uczciwego, nieskażonego i chwalebnego żywota
78

.  

Francuski pisarz i filozof Michel de Montaigne (1533-1592) w „Próbach” (1580) 

przedstawił udział wychowania fizycznego w wychowaniu ogólnym. Związek pomiędzy 

ciałem i duchem porównał do dwóch koni przy jednym zaprzęgu, które zmuszone  

są do współdziałania
79

.  

Uważał, że należy kształcić i hartować wszechstronnie człowieka, zarówno umysł, jak  

i jego ciało: Gry i ćwiczenia nawet będą stanowiły znaczną część nauki: wyścigi, zapasy, 

muzyka, taniec, polowanie, zażywanie konika i szabli. Chcę, aby zewnętrzna przystojność, 

obycie z ludźmi, pielęgnowanie ciała, szło równym krokiem z kształtowaniem duszy. Wszakże 

to nie duszę ani ciało mamy wychowywać, ale człowieka
80

. 

Lekarz i filozof Sebastian Petrycy z Pilzna (1554-1626) swoje myśli na temat 

wychowania i kształcenia młodzieży przedstawił w „Przydatkach”, czyli własnych 

komentarzach do tłumaczonych przez siebie na język polski dzieł Arystotelesa: „Ekonomiki”, 

„Polityki” i „Etyki”. Za podstawę procesu wychowawczego uznawał dbałość o prawidłowy 

rozwój fizyczny dziecka. Problemy racjonalnego wychowania fizycznego łączył  

z wychowaniem moralnym
81

.  
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Kultura ciała w oświeceniu
82

 

Okres oświecenia, przypadający na XVIII wiek, nazwano „wiekiem pedagogicznym”. Był 

to czas upowszechniania się wiedzy oraz oświecania szerokich mas. Wiedzę starano się 

przekazać w sposób jak najbardziej zrozumiały, bowiem uważano, że edukacja może zmienić 

człowieka i korzystnie wpłynąć na rozwój całej ludzkości
83

. 

Najbardziej charakterystycznym znamieniem epoki oświecenia był racjonalizm. Pod jego 

wpływem była polityka, gospodarka, nauka, sztuka oraz inne dziedziny działalności 

człowieka, w tym także wychowanie. Nowy prąd, dążąc do upowszechnienia oświaty, starał 

się przekazywać wiedzę w sposób jasny i zrozumiały. Panowało również przekonanie,  

że postęp (nauki, techniki) i racjonalistyczne wychowanie przyczynią się do zmiany  

w szkolnictwie oraz rozwoju ludzkości
84

. 

W dziedzinie społecznej głoszono nową moralność, która oparta była na prawie natury.  

Za normę postępowania moralnego uznano zbiór zasad (zwany prawem natury), wyryty  

w sercu każdego człowieka. Przyjmowano następujące zasady postępowania: dążenie do 

szczęścia, użyteczność oraz dobrze rozumiany interes (utylitaryzm). Promowano aktywny 

model działalności człowieka, pracowitego, wytrwałego i o trzeźwych poglądach. Miarą 

cnoty była użyteczność człowieka. Tak jak w epoce odrodzenia wzorów szukano w 

starożytności. Ideałem wychowawczym epoki był mąż poczciwy i dobry obywatel (vir 

honestus et bonus civis), ze szczególnym akcentem na bonus civis. Stąd też zainteresowanie 

fizyczną stroną człowieka ma charakter praktyczny
85

. 

Oświecenie przywróciło (zapomnianą od czasów średniowiecznych) doniosłą rolę 

wychowania fizycznego jako „wychowania zdrowotnego”, które polegało przede wszystkim 

na hartowaniu ciała i na gimnastyce. 

Czeski pedagog Jan Amos Komeński (1592-1670) wychowanie fizyczne traktował bardzo 

pragmatycznie. Zalecał troskę o zdrowie poprzez właściwe odżywianie się, ruch, ćwiczenia, 

zabawy i odpoczynek. Do ruchu radził przyzwyczajać dzieci od maleńkości (kołysanie, 

huśtanie, zabawy i bieganie). Przy szkołach proponował budowanie placów zabaw
86

. 

Postulował, ażeby dobę podzielić na trzy części, z przeznaczeniem po osiem godzin na pracę, 

sen oraz pielęgnację zdrowia (uprawianie ćwiczeń fizycznych, gry w piłkę, zabawy i gry 

ruchowe, biegi, skoki)
87

.  

Angielski filozof, politolog i pedagog John Locke (1632-1704) opracował koncepcję 

wychowania gentlemana, zdrowego, moralnego i rozumnego człowieka, odpowiedzialnego  

za sprawy państwowe. Proces wychowawczy dzielił na trzy części: wychowanie moralne, 

fizyczne i umysłowe. Podstawą wychowania fizycznego było hartowanie młodego 

organizmu. Osiągnięcie celów wychowawczych jest możliwe wtedy, gdy wychowanek jest 
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zdrowy, zgodnie z powiedzeniem Juvenalisa – mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele 

zdrowy duch)
88

.  

Według niego do utrzymania zdrowia niezbędny jest naturalny tryb życia  

z metodycznym hartowaniem ciała poprzez ćwiczenia fizyczne, a zwłaszcza pływanie i kąpiel 

w zimnej wodzie
89

. Uważał, że ćwiczenia fizyczne są niezbędne w wychowaniu moralnym,  

w którym cnota oddziałuje silniej niż wiedza. Wychowanie moralne ma wskazywać jak ma 

żyć człowiek, aby osiągnąć powodzenie i szczęście
90

.  

Francuski filozof i pedagog Jean Jacques Rousseau (1712-1778) głosił ideę wychowania 

naturalnego (progresywnego). Jego zdaniem odrodzenie może nastąpić tylko przez 

wychowanie zgodne z prawami natury i w warunkach naturalnych
91

. W swojej powieści-

traktacie pedagogicznym „Emil, czyli o wychowaniu” (1762) opisał fikcyjny eksperyment 

pedagogiczny, polegający na śledzeniu wyników wzrastania i rozwoju chłopca pod okiem 

wychowawcy, na wsi, bez stosowania przymusu. Jedynym regulatorem tempa rozwoju jest 

natura, którą rozumiał jako wewnętrzne siły dziecka oraz jako świat przyrody na dziecko 

oddziałujący
92

. 

Według niego kształcenie człowieka powinno ograniczać się do troski o rozwój tego  

co naturalne. Ma ono być dostosowane do wieku oraz rozwoju fizycznego i psychicznego 

wychowanka, jego zainteresowań i dążeń do poznawania świata w toku bezpośredniego 

doświadczenia
93

. 

Jego zdaniem rozwój fizyczny jest podłożem, na którym kształtują się właściwości 

umysłu i charakteru. Postulował realizowanie wychowania fizycznego w izolacji  

od szkodliwych wpływów kultury i cywilizacji.  Dziecko powinno jak najwięcej czasu 

spędzać na świeżym powietrzu na zabawach i ćwiczeniach fizycznych. Według niego tylko 

zdrowe i piękne ciało mogło dobrze służyć duchowi
94

. 

W ćwiczeniach dostrzegał aspekt wychowawczy: Rodzice, którzy wolą wychowanie 

domowe i wychowują dzieci pod własnym kierunkiem, powinni posyłać je na te ćwiczenia. 

Nauka ich może odbywać się w domu i oddzielnie, ale ich zabawy muszą być zawsze 

publiczne i wszystkie wspólne; nie chodzi tu bowiem tylko o to, by dzieci zająć czymś, dać  

im krzepką budowę, uczynić je zręcznymi i zgrabnymi, lecz także o to, by je przyzwyczaić  

za młodu do karności, do równości, do braterstwa, do współzawodnictwa, do życia na oczach 

współobywateli i do pragnienia publicznej pochwały. Dlatego nagrody i odznaczenia powinni 

rozdawać zwycięzcom nie kierownicy ćwiczeń czy naczelnicy szkół według własnego uznania, 

ale sami widzowie, przez aklamację i według swego sądu; a można liczyć na to, że sądy  

te będą zawsze sprawiedliwe, zwłaszcza gdy się będzie dbało o to, by zabawy przyciągały 

publiczność, a więc gdy się je urządzi z pewną wystawnością i tak, by tworzyły widowisko
95

.  

W Polsce problematyką wychowania fizycznego zajmował się Jędrzej Śniadecki (1768-

1838). W rozprawie „O fizycznym wychowaniu dzieci” (1805) sformułował i uzasadnił 
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program wszechstronnego rozwoju młodego organizmu
96

. Podobnie jak Rousseau przyjmuje, 

że natura kształtuje człowieka. Za francuskim filozofem przyjmuje trzy fazy rozwojowe 

człowieka z cezurami w siódmym i czternastym roku życia. W pierwszej fazie najważniejsze 

jest wychowanie fizyczne, należy kształcić zręczność, siłę i zmysły. Dlatego też zaleca m.in. 

uprawianie biegów, zapasów. W drugiej fazie przeważa wychowanie umysłowe. Jednakże 

zaleca prowadzić ćwiczenia fizyczne (gry ruchowe, tańce, jazdę konną, musztrę wojskową). 

W późniejszych latach nie powinno się zaniedbywać ćwiczeń fizycznych, jeśli chce się mieć 

zdrowie i ładną sylwetkę. Głównym ideałem była harmonia ducha i ciała
97

. 

Według Śniadeckiego celem wychowania fizycznego jest zdrowie i szczęście 

wychowanka. Jego zdaniem: Hodować więc dziecię we względzie fizycznym albo lekarskim 

jest to je tak pielęgnować i tak prowadzić, ażeby nie tylko życie i zdrowie od wszelkiego 

ochronić szwanku, ale nadto to ostatnie tak zabezpieczyć i utwierdzić, aby przez to dobry byt  

i szczęście człowieka na całe życie zapewnić. Mówię śmiało: szczęście człowieka.  

Bo ktokolwiek zna dobrze opłakane stosunki tej sceny, którą życiem towarzyskim zowiemy, ten 

zgodzi się ze mną, iż całe szczęście jest w mocnym zdrowiu; w zdrowiu takim, które by ciężkie 

brzemię cierpień, dolegliwości i trosków udźwignąć i znieść bez uszczerbku mogło; które  

by cały ogrom walki z namiętnościami podobnych sobie jestestw wytrzymać potrafiło  

do końca
98

. 

Angielski filantrop Robert Owen (1771-1858) uważał, że decydujący wpływ  

na kształtowanie charakteru człowieka mają „społeczne wspólnoty”, czyli środowisko 

społeczne oraz doświadczenie zdobywane w życiu. Zadaniem szkoły jest wpajanie uczniom, 

od jak najwcześniejszych lat, poczucia solidarności ze wspólnotą. Edukację traktował jako 

narzędzie służące przeprowadzeniu reform społecznych i przebudowy społeczeństwa  

na drodze ewolucji
99

.  

Według niego szkoła powinna zapewnić każdemu dziecku wykształcenie ogólne, 

ponieważ ono jest najlepszym przygotowaniem do życia. Swoje poglądy i działalność 

społeczno-polityczną przedstawił w dziele „Nowy pogląd na społeczeństwo, czyli szkice  

o kształtowaniu ludzkiego charakteru” (1813-1814)
100

. 

Program dydaktyczno-wychowawczy miał na celu rozwój umysłowy, moralny i fizyczny 

wychowanków. Rozwój intelektualny odbywał się poprzez bezpośrednie obcowanie  

z przyrodą i z dziełami sztuki. Wychowanie moralne polegało przede wszystkim  

na kształtowaniu umiejętności współżycia w grupie
101

. Rozwój fizyczny zapewniały zabawy 

na świeżym powietrzu. Wychowankowie podczas zajęć i zabaw mogli swobodnie korzystać  
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z zabawek i pomocy dydaktycznych. Dla chłopców organizowano gimnastykę z łatwiejszymi 

ćwiczeniami wojskowymi
102

.  

Wybitny lekarz i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Henryk Jordan (1842-1907),  

w 1889 roku zorganizował w Krakowie park zabaw i gier dla młodzieży. Były m.in. boiska 

do gimnastyki, lekkiej atletyki, piłki nożnej, tenisa, krykieta, koszykówki i najróżniejszych 

gier i zabaw na świeżym powietrzu. Na terenie parku znajdował się również staw dla 

wioślarstwa, pływania i ślizgawek. W założeniach Jordana park miał spełniać nie tyle funkcję 

rekreacyjną, co przede wszystkim wychowawczą, m.in. do budzenia i podtrzymywania 

świadomości narodowej. Atrakcyjne środki i metody wychowawcze przyciągały dzieci  

i młodzież. Zainteresowanie było ogromne, codziennie przychodziło około 2000 osób. Park 

Jordana stał się miejscem propagowania kultury fizycznej, zdrowotności, a także społecznego 

i patriotycznego wychowania
103

.   

 

Wychowanie fizyczne w XIX wieku
104

 

Na przełomie XVIII i XIX wieku, głównie w Niemczech, rozwinął się prąd filozoficzno-

kulturalny zwany neohumanizmem. Był to kierunek wyrażający entuzjazm dla kultury 

starożytnej, odwołujący się do trwałych wartości kultury helleńskiej. Jego podstawą były 

studia nad dziejami kultury, myśli i estetyki starożytnej. Na hasłach neohumanistycznych 

próbowano „odrodzić” współczesnego sobie człowieka
105

. 

Neohumaniści wykształcenie traktowali przede wszystkim jako „współczynnik 

wewnętrznego rozwoju”, „odkrywanie człowieczeństwa w każdym z ludzi”. Celem 

wychowania był rozwój duchowych sił jednostki. W związku z tym zaczęto wyżej cenić,  

o czym już wspominaliśmy uprzednio, kształcenie formalne (funkcjonalne) aniżeli materialne, 

tzn. bardziej rozwijanie wewnętrznych sił i zdolności człowieka, jego funkcji poznawczych, 

wolicjonalnych i emocjonalnych, a nie tylko dostarczanie jedynie wiedzy „materialnej” 

(wiadomości)
106

. 

W XIX wieku pojawiły się nowe potrzeby edukacyjne, a wraz z nimi nowe formy 

organizacji i programu szkół. To czas upowszechniania i demokratyzowania się szkolnictwa 

oraz postulatów bezpłatnej edukacji dla wszystkich. W konsekwencji – szkoła stała się 

instytucją dostępną dla szerokich mas społecznych
107

.  

Myśl pedagogiczna XIX wieku przyczyniła się do rozwoju wychowania fizycznego  

w szkole. Nawiązywała ona do tradycji pedagogiki wieku oświecenia i dążyła do rozszerzenia 

treści i metod nauczania, oraz nadania procesowi wychowawczemu bardziej uniwersalnego 

charakteru. Jednakże obowiązkowe wychowanie fizyczne w szkole zaczęto realizować 

dopiero w drugiej połowie XIX wieku
108

. 
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W XIX wieku niezwykle intensywnie rozwinęła się gimnastyka. Pierwsze ognisko 

gimnastyczne założył w Berlinie Johann Friedrich Christoph Ludwig Jahn (1778-1852), który 

utwierdzał młodzież w przekonaniu, że ćwiczenia fizyczne są sprawą narodową, służą 

odrodzeniu ojczyzny. Zakładał on towarzystwa gimnastyczne, prowadził kursy kształcące dla 

przodowników
109

.  

Szwajcarski pedagog Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) problematykę wychowania 

fizycznego przedstawił w rozprawie „O kształceniu ciała” (1807). Opowiadał się  

za wszechstronnym rozwojem fizycznym dziecka, które jest zgodne z jego naturalnymi 

potrzebami organizmu. Był również zwolennikiem jedności wychowania fizycznego z innymi 

dziedzinami wychowania, a zwłaszcza moralnego i umysłowego
110

.  

Stanowczo protestował przeciwko jednostronności w wychowaniu fizycznym: Istnieją 

specjaliści od nauczania pojedynczych, wyizolowanych sztuk: nauczyciele tańca, szermierki, 

jazdy konnej. Nawet nauczyciele gimnastyki bardziej zajmują się uczeniem poszczególnych 

ćwiczeń, jak skoki, wspinanie się, woltyżerka, niż rozwijaniem […] fizycznych sił człowieka  

w ich naturalnej czystości i w pełnym zakresie. I dlatego takie wychowanie fizyczne nie może 

się urzeczywistniać w związku z całokształtem ludzkiej natury, tzn. ze wszystkimi moralnymi  

i umysłowymi zdolnościami człowieka
111

. 

W wychowaniu fizycznym dostrzegał nie tylko zadania ogólnowychowawcze, ale także  

i utylitarne. Jego zdaniem wychowanek powinien zdobyć maksymalną odporność fizyczną  

i sprawność ruchową, które umożliwią mu pokonywanie życiowych trudności
112

.  

Niemiecki pedagog Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852) swój system 

wychowania przedstawił w pracy pt. „Wychowanie człowieka, sztuka chowania, nauczania  

i uczenia się” (1826). Podstawą jego metody wychowawczej było przekonanie, że głównym 

środkiem wychowania dziecka jest aktywność fizyczna i wolne zajęcia. Według niego dzieci 

powinny w wesołej zabawie ćwiczyć wszechstronnie i kształcić wszystkie swoje uzdolnienia 

[...] a ogródek winien zapewnić im odpowiednie zajęcia, ćwiczyć ciała, pobudzać duszę  

do poznania natury i otaczającego świata
113

. 

Angielski pedagog i reformator szkolnictwa brytyjskiego Thomas Arnold (1795-1842), 

włączył do szkół wychowanie fizyczne. Był dyrektorem sławnej szkoły w Rugby. Obejmując 

stanowisko natrafił na trudności wychowawcze. Zaostrzenie dyscypliny w szkole nie 

przyniosło oczekiwanych rezultatów. Wówczas wykorzystał samorządność młodzieży  

w wypełnianiu czasu wolnego. Wśród młodzieży upowszechnił zespołowe  gry  sportowe 

(krykiet, futbol, rugby-futbol), w których bardzo cenił i przestrzegał zasady fair play. Rozwój 

gier znacznie poprawił sytuację wychowawczą w szkole, a także przyczynił się  

do zdyscyplinowania młodzieży
114

.  

Thomas Hughes w swojej powieści („Dni szkolne Toma Browna”, 1857) przedstawił 

życie szkolne w Rugby. Opisując zasady gry w krykieta, Hughes podkreśla jej wartości 
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wychowawcze: Zaczynam tę grę rozumieć naukowo – mówi uczeń. Jakże szlachetna to gra! 

Prawda? – odpowiada nauczyciel. Ale to więcej niż gra, to instytucja… Tak […] to prawo 

przynależne z urodzenia wszystkim brytyjskim chłopcom, starym i młodym, tak jak „habeas 

corpus” i sąd przed ławą przysięgłych jest prawem każdego dorosłego Brytyjczyka. Myślę,  

że  wartością tej gry jest to, że uczy dyscypliny i wzajemnego polegania na sobie […]  

to powinna być gra wyzbyta z wszelkiego egoizmu. Wtapia ona każdego gracza w swoją 

jedenastkę; nie gra on dla swej wygranej, ale dla zwycięstwa drużyny. To wielka prawda […] 

i właśnie dlatego futbol i krykiet są, gdy się nad tym zastanowić, o tyle lepszymi grami niż 

podbijanka czy „zając i psy” lub jakakolwiek inna gra, w której chodzi o wygraną 

indywidualną, a nie zespołową
115

. 

Włoski duchowny Giovanni Melchiore Bosco (1815-1888), od 1845 roku rozpoczął 

gromadzić wokół siebie opuszczoną młodzież. Pierwsze oratorium powstało w Turynie. Była 

to świetlica młodzieżowa, w której organizował kursy dokształcające, rozrywkę, a także 

nocleg dla bezdomnych. Według niego celem Oratorium jest odciągnięcie młodzieży  

od bezczynności i złego towarzystwa
116

. W pracy z młodzieżą dostrzegał wychowawczy 

aspekt sportu. Sport daje nadzieję na odnowę moralną młodych, zgodnie z jego przesłaniem 

Boisko martwe – diabeł żywy, boisko żywe – diabeł martwy. Według niego wychowanie nie 

może być tylko wychowaniem fizycznym, ale przede wszystkim duchowym, nie powinno 

ograniczać się do wzmocnienia mięśni za pomocą ćwiczeń gimnastycznych, ale powinno 

przede wszystkim ćwiczyć i wzmacniać ducha, ujmując w karby charakter, pobudzając 

tendencje ku dobru i wszystko ukierunkowując na cnotę, uczciwość i dobroć
117

.   

Angielski filozof i pedagog Herbert Spencer (1820-1903)  swoje poglądy pedagogiczne 

przedstawił przede wszystkim w dziele „O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym” 

(1861). Jego zdaniem szkoła powinna przekazać uczniom wiedzę, która ułatwi zachowanie 

zdrowia, przygotuje do pracy zawodowej, życia rodzinnego i w społeczeństwie, spędzania 

czasu wolnego. Do programu nauczania proponował wprowadzić gimnastykę. Zwracał uwagę 

na potrzebę pielęgnacji zdrowia i tężyzny fizycznej młodzieży. Podkreślał utylitarne walory 

wychowania fizycznego, które miało ułatwić powodzenie w życiu. Uważał, że wychowanie 

powinno przygotowywać ludzi zdolnych „do walki o byt”, którzy potrafią osiągać sukces  

i powodzenie w swojej działalności
118

.  

Proponował wykorzystać naturalny pęd młodzieży do wyżycia się poprzez sport, gry  

i zabawy, która są przez nią lubiane. Jego zdaniem zawierają one naturalne formy ruchu  

i posiadają wartości higieniczno-zdrowotne. Ćwiczenia gimnastyczne uważał za sztuczne  

i drugorzędne
119

. 

Wychowania fizyczne w szkole uzasadniał następująco: pierwszym warunkiem 

powodzenia w życiu jest być zdrowym zwierzęciem, a być narodem zdrowych zwierząt jest 

pierwszym warunkiem pomyślności narodowej. Nie tylko wynik wojny zależy często od siły  

i wytrzymałości żołnierzy, ale również we współzawodnictwie gospodarczym decyduje 

częściowo fizyczna wytrwałość producentów
120

.  
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Szwedzka pisarka Ellen Karoline Sofia Key (1849-1926) w książce „Stulecie dziecka” 

(1900), przedstawiła wizję szkoły jutra jako szkoły radosnego życia dziecka. Zaproponowała 

szkołę bez klas, bez biurokratycznego dzielenia dzieci na grupy według wieku. Miała to być 

szkoła w ogrodzie, z pracowniami dla prac ręcznych (rzemieślniczych), estetyczna, dostępna 

dla wszystkich. Jej głównym celem miało być umożliwienie wszystkim uczniom rozwoju ich 

osobowości w satysfakcjonujący ich sposób. Jej zdaniem szkoła powinna zapewnić uczniom 

samodzielna pracę, odkrywać indywidualne zdolności, a wobec jednostek przeciętnych 

stosować metody rozwijające ich duchowe odrębności
121

. 

Sala gimnastyczna, boisko, tereny do gier i zabaw w ogrodzie miały stanowić centrum 

życia i aktywności uczniów. Uczniowie mieli swobodnie bawić się. Zabawa i gimnastyka 

naturalna miały rozwijać ich siły oraz piękno ciała
122

. 

Problematyka wychowania fizycznego ma odzwierciedlenie również w poglądach 

Stanisława Karpowicza (1864-1921). W rozprawie „Zabawy i gry jako czynnik 

wychowawczy” (1905), wyróżnił trzy ich działania – fizjologiczne, psychologiczne  

i społeczne. Z punktu widzenia fizjologicznego ćwiczenia należy tak planować, aby razem lub 

kolejno ćwiczyły wszystkie części ciała. W przeciwnym razie organizm nie rozwija się 

równomiernie, co może doprowadzić do hipertrofii lub atrofii. Gry są również ważnym 

czynnikiem rozwoju psychologicznego, kształcą m.in. procesy spostrzegawcze, uwagę, 

szybkość reakcji. Społeczna funkcja zabaw ruchowych wynika przede wszystkim z ich 

zespołowego charakteru. Dzieci w naturalny sposób ćwiczą umiejętność współdziałania oraz 

osiągania wspólnych celów
123

.   

 

Sport w czasach współczesnych 

Na przełomie XIX i XX wieku powstały nowe koncepcje kształcenia i wychowania, które 

w krótkim czasie zyskały dużą popularność, a niektóre znalazły zastosowanie w praktyce 

oświatowej. Większość objęto terminami:  w pedagogice amerykańskiej – progresywizm,  

a w Europie – nowe wychowanie lub nowa szkoła
124

. 

Nowe wychowanie bazowało na przemyślanej psychologicznie, serdecznej opiece 

każdego dziecka. W tym duchu doskonalono metody nauczania oraz wychowania szkolnego  

i pozaszkolnego. Nowa pedagogika – pajdocentryzm, pedagogika kultury, personalizm, 

egzystencjalizm, psychologia indywidualna itp. – miała charakter pedagogiki humanistycznej, 

tzn. opowiadała się po stronie dziecka jako człowieka i jego niezbywalnych praw do 

szacunku, szczęśliwego dzieciństwa i edukacji
125

. 

W myśli pedagogicznej następuje zwrot w kierunku pełnego oparcia wychowania  

na potrzebach rozwoju psychiki i intelektu dziecka. W dziedzinie wychowania fizycznego 

zmierza się do tego, aby ćwiczenia były interesujące dla uczniów, aby rozwój fizyczny łączyć  

z wszechstronnym oddziaływaniem na organizm i psychikę. Wychowanie fizyczne ma  
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– systemy edukacji tradycyjnej w dydaktyce współczesnej szkoły, Piła 2005. 
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 Por. S. Wołoszyn, Oświata i wychowanie…, dz. cyt., s. 170-171. 
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na celu również wzmagać procesy społecznego zespolenia grup uczniowskich, a także 

ożywiać ich związki ze środowiskiem naturalnym (np. wycieczki) i społecznym  

(m.in. współpraca ze środowiskiem lokalnym)
126

. 

Wiek dwudziesty jest okresem upowszechniania wychowania fizycznego w szkole. 

Wynika to z ogólnego postępu szkolnictwa i pedagogiki, jak również ze wzmożonego 

zainteresowania sprawami zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży
127

. Wychowanie 

fizyczne zaspokaja nie tylko potrzeby organizmu, ale przyczynia się również do wychowania 

moralnego
128

. 

Na początku XX wieku wśród młodzieży rozpowszechnił się ruch sportowy. Ogromną 

popularność mają wycieczki, turystyka, krajoznawstwo, harcerstwo. Francuski pisarz Albert 

Camus (1913-1960) stwierdził kiedyś, że wiek XX to stulecie sportu
129

. 

Angielski generał Robert Baden-Powell (1857-1941) był twórcą ruchu pedagogicznego 

zwanego skautingiem. Ruch skautowy miał wiele cech wspólnych z wychowaniem fizycznym 

i sportem. W programie przeważały zajęcia terenowe (kolonie, obozy), z zastosowaniem gier  

i ćwiczeń w terenie. System prób i sprawności kształtował u skautów samodzielność, 

wszechstronność, hartował fizycznie i psychicznie
130

. 

Prekursorka wychowania przedszkolnego w Polsce Maria Weryho-Radziwiłłowiczowa 

(1858-1944) w pracy „Gimnastyka dla dzieci w wieku 4-9 lat” (1887) wskazała na szereg 

korzyści, jakie odnoszą dzieci w wieku przedszkolnym z aktywności ruchowej. Zabawy 

ruchowe dodatkowo spełniają funkcję wychowawczą. Za ich pomocą wychowawca może 

wpływać na kształtowanie się nawyków i zachowań uczniów
131

. 

Amerykański psycholog i pedagog John Dewey (1859-1952), w 1895 roku założył 

pierwszą szkołę eksperymentalną w Chicago. Za podstawową zasadę pedagogiczną uznał 

aktywizm. Jako pierwszy zdefiniował wychowanie jako proces aktywnego wrastania 

jednostki w społeczną świadomość gatunku. Poznawanie świata okazywało się procesem 

samodzielnej eksploracji. W tym sensie wiedza stawała się żywą i nieustannie zmieniającą się 

strukturą. W swojej pedagogice stawiał na: samodzielne „badania” ucznia, jego twórczą 

postawę, uspołecznienie w procesie wspólnego weryfikowania hipotez, demokratyzację 

oświaty, dynamiczną koncepcję uczenia się, które rozumiał jako rozwiązywanie 

problemów
132

. 

System dydaktyczno-wychowawczy szkoły oparł na zasadzie uczenia się przez działanie, 

która umożliwia wykorzystanie naturalnej aktywności dziecka i zapewnia równoczesny 

rozwój indywidualności ucznia z jego uspołecznieniem. Wychowanie uważał za funkcję 

społeczną. Jego zdaniem szkoła powinna ułatwić dziecku poznanie życia społeczeństwa  

w trakcie aktywnego zdobywania wiedzy o kolejnych etapach rozwoju społecznego  

i cywilizacyjnego. W jego ujęciu wychowanie obejmuje również: zabawy dziecięce, 

konstrukcje, posługiwanie się narzędziami pracy, kontakt z przyrodą oraz aktywność 
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 Por. R. Wroczyński, Powszechne dzieje…, dz. cyt., s. 323. 
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 Por. tamże, s. 322.  
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 Por. S. Kot, Historia wychowania, t. 2, dz. cyt., s. 211. 
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 Por. W. Lipoński, Historia sportu, dz. cyt., s. 517. 
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 Por. J. Barankiewicz, Leksykon…, dz. cyt., s. 277. R. Wieczorek, Kultura fizyczna w Anglii, dz. cyt., s. 157. 
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 Por. J. Dębowski, Humanistyczne i społeczne aspekty wychowania fizycznego i sportu, Białystok 2013, s. 88. 
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 Por. S. Sztobryn, Historia wychowania, dz. cyt., s. 74.  
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społeczną dziecka
133

. Dewey traktował sport jako istotny element wychowania dzieci  

i młodzieży
134

. 

Stanisław Karpowicz (1864-1921) był zwolennikiem wprowadzenia aktywności ruchowej 

do programu wychowania dzieci. Według niego wychowanie fizyczne jest najlepszym 

sposobem na wszelkie zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacji przemysłowej. W pracy 

„Zabawy i gry jako czynnik wychowawczy” (1905) wskazuje na ich aspekt społeczny. Dzieci 

uczą się myślenia i działania prospołecznego, a tym samym niwelowania postaw skrajnego 

indywidualizmu i egoizmu. Jego zdaniem wspólny cel może być osiągnięty jedynie przez 

współdziałanie pojedynczych usiłowań, że w akcji zbiorowej potrzeba nieraz wyrzec się 

osobistych zachcianek i pretensji, poddać się ogólnemu regulowaniu, a prawa każdego tak 

samo uszanować jak własne
135

. 

Niemiecki pedagog i etyk Friedrich Wilhelm Foerster (1869-1966) był zwolennikiem 

wyzwalania w młodym człowieku sił duchowych. Jego zdaniem sport ma ogromny potencjał 

w kształtowaniu charakteru. Dlatego też nie należy dopuszczać do przewagi sprawności 

fizycznej nad siłą rozumu i woli. Argumentował następująco: Przypomnijmy sobie tylko 

dziwactwa sportowców w szkołach angielskich, gdzie pobudzanie emulacji w tym kierunku, 

przypisywanie największego znaczenia sprawności fizycznej, wypierają wszelkie prawdy 

duchowe i umysłowe. Uważano słusznie sport jako środek zapobiegawczy przeciwko pewnym 

niebezpieczeństwom w epoce rozwijania się uczącej młodzieży - ale gdy tu przekraczamy 

granice, wówczas dostrzegamy, że wraz z nadmiernym kultem ciała, wszystko, co cielesne, 

nabiera nowej wybujałości - nawet popędy zmysłowe, które pragnęliśmy w ten sposób 

zahamować. [...] Jeśli tylko wychowanie fizyczne nie jest wyraźnie i stanowczo 

podporządkowane stronie etycznej, wówczas nie będziemy mogli zużytkować wielu 

okoliczności, w których wykształcenie fizyczne służy do ćwiczenia zalet moralnych
136

. 

Włoska lekarka Maria Montessori (1870-1952), stworzyła koncepcję szkoły swobodnego 

dojrzewania. Opracowany przez nią system wychowania oparty został na samorzutnego idei 

samorzutnego umysłowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju dziecka. Głównym 

założeniem było kształcenie wrażliwości wszystkich zmysłów oraz rozwój umysłowych  

i manualnych sprawności dziecka przez dostarczanie mu materiału „dydaktycznego”  

(do manipulowania) i umożliwienie spontanicznej aktywności w warunkach zbliżonych jak 

najbardziej do prawdziwego życia. Koncepcja ta była realizowana w zakładanych przez nią 

„domach dziecięcych”
137

. 

Ćwiczenia gimnastyczne miały cele ogólnowychowawcze i kompensacyjne. Oprócz 

systematycznej gimnastyki, gier i zabaw były również ćwiczenia przyrządowe, które 

odbywały się z wykorzystaniem m.in. drążków, drabinki, liny, piłki, kładki itp.
138

 

Montessori zalecała również stosowanie tzw. „gimnastyki wolnej”, a więc gier i zabaw 

ruchowych, wzorowanych na metodzie Fröbela. Po raz pierwszy w wychowaniu 

przedszkolnym zastosowała systematyczne ćwiczenia muzyczne i rytmiczne
139

. 
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 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 173; J. Kuźma, Nauka o szkole…, dz. 

cyt., s. 73-74.  
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 Zob. S. Kowalczyk, Elementy filozofii…, dz. cyt., s. 91. 
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 Cyt. za: J. Dębowski, Humanistyczne i społeczne…, dz. cyt., s. 89. 
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 F. W. Foerster, Szkoła i charakter. Przyczynek do pedagogiki posłuszeństwa i do reformy karności w szkole, 
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 Por. K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, dz. cyt., s. 172-173; S. Wołoszyn, Oświata i 

wychowanie…, dz. cyt., s. 171.  
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 Por. R. Wroczyński, Dzieje wychowania…, dz. cyt., s. 169. 
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 Por. B. Sandler, Maria Montessori i jej system wychowania przedszkolnego, [w:] Historia wychowania, t. 2, 

red. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1967, s. 820. 
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Szwedzka pedagog Elin Falk (1872-1942) dostosowała gimnastykę do warunków 

szkolnych oraz potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży. Opracowała podręcznik metodyczny 

do gimnastyki szkolnej, w którym przedstawiła zestaw ćwiczeń korygujących postawę ciała 

uczniów. Była zwolenniczką swobodnych i naturalnych ruchów w gimnastyce
140

. 

Lekarz i profesor teorii wychowania fizycznego Eugeniusz Witold Piasecki (1872-1947) 

był autorem pierwszej polskiej syntezy „Zasady wychowania fizycznego” (1904). Jego 

zdaniem celem wychowania fizycznego jest zdrowie poprzez wzmocnienie odporności  

na choroby. Sprawność fizyczna posiada walory duchowe, takie jak: dzielność i piękno.  

W wychowaniu fizycznym młodzieży zalecał stosowanie metody harcerskiej
141

. 

Francuski pedagog Georges Hebert (1875-1957) był twórcą metody gimnastyki 

naturalnej. Opowiadał się za wychowaniem fizycznym na łonie przyrody z zastosowaniem 

naturalnych, prostych form ruchu. Swoją metodę stworzył pod hasłem: bądź silny, abyś był 

pożyteczny. W kształceniu młodzieży dążył do tego, aby łączyć hart ducha ze zdrowiem  

i sprawnością fizyczną
142

.  

Walerian Sikorski (1876-1940) skonstruował siedem toków lekcyjnych dostosowanych do 

wieku rozwojowego i płci uczniów. Miał ogromny wpływ na kształtowanie się systemu 

wychowania fizycznego w Polsce. Propagował gimnastykę, zabawy, wycieczki i gry 

terenowe. Do szkół wprowadził 10 minutowe ćwiczenia przedlekcyjne i kilkuminutowe 

ćwiczenia śródlekcyjne
143

. 

Francuski pedagog Célestin Freinet (1896-1966) opracował nowy system nauczania,  

w którym przedmioty zastąpiono treściami związanymi z życiem środowiska, z jego 

społecznymi i przyrodniczymi zjawiskami. W szkole stosował m.in. metodę żywego rachunku 

i swobodnego tekstu dzieci. Zamiast klasycznych podręczników były „wolne teksty” 

redagowane i drukowane przez dzieci w szkolnej drukarni oraz ogłaszane w gazetce szkolnej. 

Szkoła przypominała zakład pracy zespolony ze środowiskiem. Centralnym podmiotem 

systemu było dziecko jako członek społeczeństwa, ale również jako istota działająca
144

. 

Warunkiem skuteczności tego rodzaju metod jest zapewnienie uczniom swobodnej ekspresji, 

a więc wyrażanie siebie, własnych uczuć i myśli, a także ujawnianie swoich talentów  

i bogactwa swej osobowości. Tak pojmowana ekspresja może przejawiać się w formie 

słownej, manualnej, ruchowej
145

.  

Antropolog Jan Mydlarski (1892-1956) jest autorem instrumentu pomiarowego 

sprawności fizycznej (miernik Mydlarskiego). Był to pierwszy oryginalny i nowatorski 

miernik w świecie. Powszechnie wykorzystywany go w polskich szkołach w okresie 

międzywojennym. Uwzględniał on dynamikę rozwoju osobniczego ucznia, zwracał się  

do jego kodu genetycznego. Składał się z trzech zadań ruchowych: bieg na 60 m, skok wzwyż 

i rzut piłką palantową na odległość
146

. 
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*  *  * 

Refleksja teoretyczna o sporcie istnieje od najdawniejszych czasów. W starożytności 

wychowanie fizyczne (sport) traktowane było na równi z innymi dziedzinami kształcenia  

i wychowania. Dostrzegano w nim społeczne wartości sportu (system ateński, spartański). 

Sport był jednym z wyznaczników tożsamości etnicznej, politycznej, moralnej  

i światopoglądowej. W średniowieczu trudno byłoby dostrzec ślady kultury sportowej w 

ideałach i obyczajach tej epoki. Miała ona charakter klasowy i utożsamiano ją przede 

wszystkim z wychowaniem rycerskim. Okres odrodzenia jest okresem rekonstrukcji 

starożytnej kultury fizycznej. W dobie oświecenia priorytetem było wychowanie człowieka 

użytecznego, stąd też dowartościowane zostało wychowanie fizyczne. Elementy 

sprawnościowe i zdrowotne zostały wprowadzone do programów edukacyjnych. 

Pozytywistyczny zwrot ku naturalizmowi i empiryzmowi w znacznym stopniu przyczynił się 

do ekspansywnego rozwoju kultury fizycznej. Dopiero w XIX wieku wychowanie fizyczne 

nabrało cech przedmiotu nauczanego w szkole (system amerykański, angielski, niemiecki, 

szwedzki). W wieku XX nastąpił dalszy rozwój sportu, który współcześnie traktowany jest 

jako istotny, a nawet dominujący komponent kultury. 



 

MARIAN ZDZISŁAW STEPULAK 
 

ROZDZIAŁ II 

PSYCHOLOGICZNY WYMIAR WYCHOWANIA POPRZEZ SPORT 
 

 

Jednym z wymiarów rozwoju dojrzałej i zdrowej osobowości każdego człowieka jest jego 

aktywność fizyczna, która w szczególny sposób wyraża się poprzez czynne uprawianie 

sportu. Niniejsza prezentacja podkreśla  wysoką rangę tej rozwojowej dymensji. W pierwszej 

części prezentacji zostanie podjęta analiza terminu „sport” oraz obszaru jego najbliższych 

odniesień. Jednym ze znaczących elementów psychologii sportu jest prezentacja jego roli  

w rozwoju osobowościowym osoby. Ostatnim elementem artykułu będzie przedstawienie 

wychowawczych uwarunkowań w psychologii sportu. 

 

Analiza terminu „sport” i obszaru jego najbliższych odniesień 

Pojęcie sport pojawia się  sadownictwie i hodowli roślin ozdobnych. Sport to nazwa 

mutantów różniących się określoną cechą od form wyjściowych. Może to być na przykład 

barwa owocu czy pora jego dojrzewania. Sport może także oznaczać zmianę cech 

genetycznych u odmiany macierzystej, która następuje w sposób samorzutny
1
. 

Termin sport we właściwym ujęciu można rozumieć w dwojaki sposób: 

 ćwiczenia i gry służące podnoszeniu i nabywaniu sprawności fizycznej i wyrabianiu 

pewnych  charakteru, jak wytrwałość, lojalność we współzawodnictwie; 

 pąk lub pęd odmienny od całego krzewu lub drzewa
2
. 

Sport jest to świadoma, dobrowolna działalność człowieka, podejmowana głównie dla 

zaspokojenia potrzeby zabawy, popisu, walki, a także wewnętrznego doskonalenia się  

w drodze systematycznego rozwoju cech fizycznych, umysłowych i wolicjonalnych
3
.  

W średniowiecznej Anglii sportem nazywano wielorakie sposoby spędzania wolnego czasu, 

polowań, gonitw konnych, zabaw i ćwiczeń w sprawności fizycznej, podejmowanych przez 

osoby  z warstw wyższych
4
. 

 Angielski „sportsman” – amator to człowiek niezależny materialnie, posiadający wysoki 

status towarzyski, kultywujący normy etyczne właściwe jego grupie, którego cechuje postawa 

swobody i bezinteresowności wobec sportu, będącego elitarną zabawą, pozbawioną 

praktycznego sensu, ale wyróżniającą, gdyż niedostępną dla innych grup społecznych
5
. 

Warto podkreślić, iż pojęcie sport odnosi się do wielu aspektów aktywności ludzkiej. 

Sport w procesie wychowania dzieci i młodzieży służy osobowemu rozwojowi człowieka. 

Dla innych ludzi, w tym także dorosłych sport jest rekreacją, aktywnym sposobem 

                                                           
1
 Por. Wielka Encyklopedia PWN, t. 25, Warszawa 2004, s. 455. 

2
 Por. J. Tokarski, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1979, s. 698. 

3
 Por. B. Karolczak-Biernacka, Sport, [w:] Encyklopedia psychologii,  red. W. Szewczuk,  Warszawa 1998, s. 

818. 
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 Por. tamże. 

5
 Tamże. 
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wypoczynku po pracy, edukacyjną zabawą oraz doświadczeniem wspólnoty. Inna funkcja 

sportu wchodząca w szeroki zakres definicji to ćwiczenie ciała i ducha, wyrabianie  

i kształtowanie moralnych cnót przydatnych w życiu społecznym. Sport można również 

rozumieć jako ogromny biznes, a dla zawodowych sportowców – wyczerpującą, 

systematyczną pracę. Ciągła rywalizacja sportowa prowadzi do licznych dysfunkcji i patologii 

w sporcie, pojawia się bowiem agresja lub też niedozwolony doping. Sport dla wielu ludzi 

staje się dzisiaj swoistą namiastką religii. Jest atrakcyjnym prateatrem. Uprawianie sportu 

zawodowego może współczesnego człowieka doprowadzić do deformacji jego 

człowieczeństwa
6
. Degraduje go jako istotę osobową do poziomu instynktownego 

zachowania. 

Warto zaznaczyć, że ojczyzną sportu jest starożytna Grecja. Sport rozumiany był tam jako 

zrytualizowana rywalizacja sprawności fizycznej mającej na celu wyłonienie jednego tylko 

zwycięzcy. W Grecji starożytnej panowało agonistyczne przekonanie, że sport służy realizacji 

pojedynczych jednostek. Nie znane były wtedy dwa podstawowe komponenty współczesnego 

sportu: 1) sport drużynowy; 2) sport jako rekreacja pozbawiona rywalizacji. Położenie 

akcentu na rywalizację powodowało to, iż Greków interesowały nie tyle rekordy, co zajęcie 

pierwszego miejsca w gronie konkurentów. W epoce hellenistycznej  sport był zajęciem 

wysoce elitarnym, ponieważ z samego sportu trudno było się utrzymać. Z początkiem  

IV wieku przed naszą erą pojawili się sportowcy zawodowi, oprócz otrzymywanych przez 

nich nagród symbolicznych dostawali gratyfikacje materialne. Sport w Grecji była zajęciem 

przeznaczonym wyłącznie dla mężczyzn. Grecy budowali miejsca treningowe zwane 

gimnazjami oraz areny zmagań sportowych nazywane stadionami
7
. 

W czasach współczesnych sport zmienił radykalnie swoje oblicze, choć nadal można 

mówić o sporcie indywidualnym i społecznym. Sport można zatem uprawiać indywidualnie 

(gimnastyka w domu, pływanie, biegi) bądź też zespołowo (np. siatkówka, koszykówka, piłka 

nożna czy też rozmaite wyścigi). Sport w ujęciu społecznych nie jest ujmowany jednolicie. 

Pedagodzy, wychowawcy i rodzice widzą w sporcie  głównie funkcję pedagogiczno- 

perfekcjonistyczną, a socjologowie i antropolodzy dostrzegają  funkcję ekspresyjną. Można 

mówić również o sporcie w sensie aktywnym i pasywnym. Sport aktywny odnosi się do 

czynnego jego uprawiania, natomiast pasywny obejmuje obserwowanie rywalizacji sportowej 

w telewizji czy na stadionie, w zasadzie nie ubogaca osobowościowo widza
8
. 

Generalnie mówi się o trzech podstawowych interpretacjach sportu: ludyczna, 

agonistyczna oraz pedagogiczna. Pierwsza z nich rozumie sport jako zabawę, a w zakres 

zabawy wchodzi również aktywność sportowa, sztuka, poezja, muzyka i filozofia. 

Podstawowe właściwości zabawy to: swoboda działania, beztroska, wyjście poza rytm 

codziennego życia, przeżycie odświętności, działanie bezinteresowne, doświadczenie piękna  

i powtarzalność. Można przy tym wymienić podstawowe właściwości każdej zabawy: 

 zabawa jest działaniem wolnym, to znaczy pozbawionym jakiegokolwiek przymusu; 

 ma charakter odświętny. Jest różna od codziennych zajęć i obowiązków; 

 jej wyniki – o ile łączy się z elementami gry i współzawodnictwa – są mniej do 

przewidzenia; 

 jest rodzajem aktywności nieproduktywnej w sensie ekonomiczno- finansowym; 

 jest kierowana poprzez określone, formalne lub nieformalne, reguły i kryteria oceny 

gry; 

                                                           
6
 Por. S. Kowalczyk, Elementy filozofii i teologii sportu, Lublin 2002, s. 24-25. 

7
  Por. Wielka Encyklopedia PWN, dz. cyt., s. 456. 

8
 Por. tamże, s. 25-26. 
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 jest działaniem powtarzalnym, rozgrywającym się w określonym czasie i konkretnej 

przestrzeni; 

 zabawa i gra sportowa implikują równość jej uczestników, gdyż mogą oni brać w nich 

udział niezależnie od wieku, zamożności oraz pozycji społecznej; 

 każdej grze towarzyszy napięcie emocjonalnej, a także określona strategia działania
9
. 

Ludycznym wymiarem sportu zajmował się Huizinga
10

. Inny z badaczy sportu P. Weiss
11

 

wymienia główne właściwości gry sportowej: 

 odmienność od życia codziennego, sztuki, nauki i religii; 

 spontaniczność, nieprzewidywalność wyników; 

 kreatywność grającego człowieka, wyrażająca się we współudziale jego władz 

umysłowych (wyobraźni, woli); 

 nieprodukcyjność, związana z oderwaniem się od pracy zawodowej; 

 funkcja formacyjno-perfekcjonistyczna, związana z koniecznością pokonywania 

różnych trudności; 

 działanie zgodne z przyjętymi regułami; 

 źródło satysfakcji i radości. 

Drugim ważnym wymiarem sportu jest koncepcja agonistyczna. W tym ujęciu sport to 

pewnego rodzaju ćwiczenia fizyczne lub podobne działania, które polegają na walce  

z przestrzenią i czasem a nawet na walce z niebezpieczeństwem pochodzącym ze strony 

przyrody nieożywionej czy też ożywionej, a także dotyczy to walki z innym człowiekiem, 

jako przeciwnikiem w grze i osobą rywalizującą
12

. W takim ujęciu sport przestaje być 

przyjemną zabawą. Rywalizacja sportowa przypomina, iż w naturze ludzkiej tkwi instynkt 

walki. Właściwym działaniem jest wykorzystanie popędu, związanego z rywalizacją do 

doskonalenia ludzkiego wnętrza, pokonania własnej moralnej słabości i zła mocno 

zakorzenionego we współczesnym świecie
13

. 

Trzecia grupa koncepcji sportu odnosi się do wymiaru pedagogicznego. Poprzez sport 

rozumie się w tym przypadku każdą aktywność ruchową człowieka, dobrowolnie przez niego 

wybraną, traktowaną z pasją, uprawianą w miarę systematycznie. Działalność taka nie 

przynosi jednak dóbr bezpośredniej użyteczności. Sport zatem nie może być odnoszony 

wyłącznie do obszaru pragmatycznego. 

Sport, traktowany jako integralna część fizycznego wychowania młodzieży, winien się 

łączyć z pedagogiką holistyczną, uwzględniającą kształtowanie umysłowe i moralne.  

W pragmatyce działalności sportowej można wyodrębnić dwie postawy: pierwsza z nich 

akcentuje więź wychowania  fizycznego z innymi dziedzinami wychowania człowieka, druga 

zaś za istotny cel sportu uznaje coraz to wyższe wyniki. Druga postawa, charakterystyczna dla 

działaczy sportu zawodowego, może prowadzić do jednostronnej formacji czy wręcz 

deformacji osobowości sportowców
14

. 

Sport ma ogromny wpływ na poziom życia emocjonalno-uczuciowego człowieka, podnosi 

przy tym jakość relacji interpersonalnych, lepszego radzenia sobie w różnych grupach 

społecznych. Wszystko to można odnieść zarówno do sportu amatorskiego, jak  

i zawodowego. Podejmując próbę definicji sportu można by się donieść do antropologii 

                                                           
9
 Por. tamże, s. 27. 

10
 Zob. J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985. 

11
 Zob. P. Weiss, Sport. A philosophic inquiry, London 1969. 

12
 Por. S. Kowalczyk, Elementy filozofii…, dz. cyt., s. 29. 

13
 Por. tamże. 

14
 Por. R. Trześniowski, Wychowanie fizyczne a sport, [w:] Myśli i uwagi o wychowaniu fizycznym i sporcie, red. 

K. Zuchowa, Warszawa 2000, s. 55 nn, za: S. Kowalczyk, Elementy filozofii…, dz. cyt., s. 30. 



 
32 Marian Zdzisław Stepulak - Psychologiczny wymiar wychowania poprzez sport 

filozoficznej św. Tomasza z Akwinu. W tym kontekście definicja sportu brzmiałaby 

następująco: Sport to pewnego rodzaju sprawność (łac. habitus), rozumiana jako zespół 

czynności typowo ludzkich, wynikających z samych pierwocin natury ludzkiej, 

uporządkowanych przez rozum i skierowanych przez wolę, czasem nawet z wydatną pomocą 

uczuć, do określonego celu zgodnego z naturą człowieka
15

. 

W koncepcji św. Tomasza można wyróżnić dwa typy uczuć: pożądliwe i gniewliwe.  

W sporcie występują bardziej uczucia gniewliwe, które powinny być kształtowane przez 

władzę naszego umysłu. 

Bardzo ciekawy wymiar sportu można zauważyć biorąc pod uwagę obszar moralności.  

W refleksji moralnej bowiem sport przy ocenie jego wartości oraz grożących 

niebezpieczeństw, musi uwzględniać kryteria gry i zabawy a także walki i współzawodnictwa. 

Ocena sportu jest na ogół pozytywna. Sport bowiem służy zdrowiu cielesnemu, psychicznemu 

a nawet duchowemu. Jest w pełni uprawnionym dobrem, a troska o to dobro jest czymś 

szlachetnym, a nawet w pewnych sytuacjach może stać się obowiązkiem
16

. 

Wprawdzie doskonalenie się w sporcie i rozwój cielesny nie zapewniają automatycznie 

spełnienia wyższych zadań życiowych, a tym bardziej rozwoju duchowego, sport jednak 

uprawiany z właściwą myślą i w rozumianych granicach może przynosić poważne korzyści 

rozwojowi i działaniu całej osobowości ludzkiej. Wyrabia bowiem tak cenne przymioty ducha 

jak: zdyscyplinowanie, koleżeńskość, uspołecznienie, oraz takie wartościowe zalety 

umysłowe jak: bystrość, szybkość orientacji, przedsiębiorczość, stanowczość decyzji itp.
17

 

Nie można jednak pominąć pewnych niebezpieczeństwa sportu. W szczególny sposób 

chodzi tutaj o współzawodnictwo, które może zrodzić nadmierną chęć pokazania się, a nawet 

próżność. Porażka w rywalizacji budzi w wielu przypadkach zazdrość, nienawiść, 

niezadowolenie, kłótnie, kłamliwe obniżanie wartości strony przeciwnej oraz rękoczyny. 

Może pojawiać się przy tym nadmierne oddanie się sprawie sportu, połączone z nadmierną 

żądzą bicia rekordów, co w szkodliwy sposób odbija się na kulturze osobistej, życiu 

rodzinnym oraz życiu duchowym sportowców
18

. 

Przy profesjonalnym uprawianiu sportu, jak i w innych rodzajach aktywności ludzkiej, 

należy brać pod uwagę całość życia i miejsce rozwoju fizycznego w całej hierarchii wartości. 

Warto mieć przy tym świadomość, iż kultura cielesna nie jest najwyższą dziedziną życia 

ludzkiego, znacznie wyżej stoi kultura ducha. Sport w pewnych kręgach staje się bożyszczem, 

religią, na ołtarzu sportu ludzie są gotowi wszystko składać w ofierze. Należy w tym 

wszystkim zachować rozsądek i umiar. Sport jest zajęciem godziwym, ale nie można stawiać 

go jako wartość najwyższą i cel życia
19

. 

We współczesnych czasach nastąpiła radykalna zmiana w sposobie uprawiania sportu, 

pojawiła się bowiem wysoka profesjonalizacja sportu. Można wymienić pewne kierunki 

zmian w sporcie amatorskim, które wyraźnie przemawiają za jego profesjonalizacją: 

 sportowi przypisywane są funkcje polityczne, ideologiczne (realizacja idei 

pozasportowych), ekonomiczne (zapewnianie sportowcom środków do utrzymania  

i dochodów instytucjom; m.in. ze sprzedaży transferów zawodników, z reklam) oraz 

mniej eksponowane funkcje psychologiczne (egzystencjalne, związane z rozwojem  

i drogą życia sportowca); 

                                                           
15

 M. Mylik, Filozoficzne podstawy sportu, Warszawa 1997, s. 43, za: S. Kowalczyk, Elementy filozofii…, dz. 

cyt., s. 31. 
16

 Por. S. Olejnik, W odpowiedzi na dar i powołanie Boże, Warszawa 1979, s. 496. 
17

 Por. tamże. 
18

 Por. tamże. 
19

 Por. tamże. 
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 polityczna ocena osiągnięć sportowych doprowadziła do przeorientowania postaw 

indywiduów – zamiast wyboru sportowego stylu życia (traktowania sportu jako 

hobby), nastąpiło odczytywanie własnej sportowej wartości w nowych kategoriach  

(na tle interesów grupowych i możliwości osiągania własnych celów); 

 instytucjonalizacja subkultury sportowej, organizacyjna (administracyjna) obudowa 

zdominowała rzeczywistą aktywność sportową; 

 sport stał się intratną dziedziną powiększania kapitału różnego typu podmiotów 

(organizacji, instytucji, pojedynczych osób, samych zawodników) – dlatego też 

zaczęto inwestować w obiekty, przemysły, dochodowe mityngi, większy obrót 

środkami, oferty gaży za starty, kontrakty na grę w drużynie, umowy o pracę, 

sponsoring)
20

. 

W powyższym ujęciu zostały pokazane zasadnicze elementy definicji sportu oraz 

najbliższy obszar odniesień dla pojęcia „sport”. 

 

Rola sportu w rozwoju osobowościowym osoby 

W niektórych opracowaniach na temat sportu zwraca się szczególną uwagę na jego 

antropologiczne funkcji. Jest to o tyle ważne, iż podkreślają one nie tylko wagę sportu, ale 

jego „ludzkie oblicze”. W dalszej konsekwencji pozwalają odkryć znaczenie sportu  

w rozwoju osobowościowym człowieka. Można zatem wymienić następujące, 

antropologiczne funkcje sportu: 

 funkcja ludyczna – sport traktowany jest jako dobra zabawa dla samych sportowców, 

a także dla obserwatorów tego rodzaju imprez; 

 funkcja hedonistyczna – sport staje się źródłem przyjemności biologiczno-witalnych, 

zwłaszcza dla młodych ludzi; 

 funkcja higieniczno-zdrowotna – sport jawi się tutaj jako aktywny odpoczynek, służy 

zachowaniu zdrowia i biologicznej żywotności, dynamika ruchowa jest bardzo ważna 

dla każdego człowieka; 

 funkcja rekreacyjna – praca zawodowa wymaga wypoczynku i odnowy sił organizmu, 

zmiany rytmu życia, zmiany sytuacji, otoczenia czy kontaktu z przyrodą; 

 funkcja rywalizacyjna – w naturze ludzkiej wpisana jest chęć konfrontacji z innymi, 

współzawodnictwa, a czasami nawet walki. Sport służy rozładowaniu nadmiaru 

energii i potrzeby rywalizacji; 

 funkcja widowiskowo – teatralna – sport dzięki współczesnym mediom, stał się czymś 

bardzo interesującym dla wielu miliardów ludzi na całym świecie. Wzbudza on silne 

emocje kibiców, bawi, ekscytuje, cieszy, smuci i gniewa; 

 funkcja estetyczna – eksponuje się sylwetki sportowców, piękno ludzkiego ciała, 

płynność ruchów, zgranie drużyny sportowej. Ważną rolę w tym aspekcie odgrywają 

również: rytuały sportowe, muzyka, architektura sportowa, flagi, hymny, pieśni, 

transparenty czy reklamy; 

 funkcja społeczna – wspólna, zespołowa gra sportowa zbliża ludzi różnych 

zainteresowań i profesji, środowisk społecznych, orientacji światopoglądowych  

i politycznych, drużyna sportowa jest miejscem nawiązywania przyjaźni, koleżeństwa; 

 funkcja edukacyjna – odrywa bardzo ważną rolę zwłaszcza w środowisku szkolnym, 

w którym sport przyczynia się do hartowania ciała, poprawiania kondycji fizycznej, 

wyrabiania zwinności ruchów, jak również kształcenia inteligencji, poznawania 

                                                           
20

 Por. B. Karolczak-Biernacka, Sport, dz. cyt., s. 819. 
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przyrody, środowiska społecznego oraz własnych możliwości, a także formowania 

osobowości; 

 funkcja etyczno – formacyjna - sport zachęca do poszerzania własnych możliwości 

somatycznych i psychicznych, uczy samodyscypliny, poszanowania autorytetów, 

ukazuje potrzebę posłuszeństwa i solidarności, potwierdza nieodzowność higieny ciała 

i ducha oraz konieczność lojalności i respektowania reguł gry; 

 funkcja militarno – wojskowa – uprawianie sportu jest dla żołnierzy integralnym 

elementem  codziennej egzystencji, a młodzież sport przygotowuje do obowiązku, gdy 

zajdzie taka konieczność, obrony własnego kraju przed agresorem. Systematyczny 

trening sportowy jest również bardzo przydatny w sytuacjach osobistego zagrożenia 

bądź też w obronie niewinnych ludzi zaatakowanych przez przestępców; 

 funkcja adaptacyjna do zawodu – wykonywanie wielu zawodów wymaga posiadania 

zwinnego, silnego ciała i wyjątkowej dynamiki somatycznej, np. w lotnictwie, 

marynarce czy też ratownictwie górskim
21

. 

Wydaje się, że związek sportu z osobowością człowieka jest oczywisty. O tym mogą 

świadczyć liczne wypowiedzi samych sportowców po zakończeniu własnej kariery sportowej. 

Wypowiedzi te wskazują na ogromny wpływ sportu na ich codzienne życie i pracę 

zawodową. Można powiedzieć, że sport uczy życia, sprzyja kształtowaniu charakteru, 

konsekwencji w postępowaniu i uporu w dążeniu do celu. Adekwatna rywalizacja sportowa 

uszlachetnia człowieka. W sporcie respektowana jest przy tym zasada równych szans  

i poszanowania przeciwnika. 

Współzawodnictwo sportowe to nie tylko pokonywanie czasu czy przestrzeni, ale 

rywalizacja lub współdziałanie z innymi ludźmi, a przede wszystkim sprawdzenie samego 

siebie, ujawnienie własnych zdolności i umiejętności, przezwyciężanie słabości i zahamowań 

na drodze prowadzącej do doskonałości
22

. 

Dążenie do perfekcji we współczesnym sporcie ma jednak dwie strony. Z jednej strony 

bowiem tendencja do maksymalizacji wyników sportowych może stać się wspaniałą okazją 

do doskonalenia się sfery intelektualnej, wolicjonalnej i motorycznej człowieka, a tym samym 

istotnym czynnikiem rozwoju jego osobowości. Z drugiej zaś strony ta sama strategia może 

być środkiem sprzyjającym zachowaniom patologicznym, zwłaszcza w sferze moralno- 

etycznej, czego przejawem jest swoista plaga stosowania niedozwolonego dopingu 

farmakologicznego
23

. 

Analizując osiągnięcia sportowe zawodników można dojść do wniosku, że ludzkie ciało 

znajduje się w najlepszej formie w okresie wczesnej dorosłości. Właśnie w tym okresie 

przypada szczyt dojrzewania i kształtowania się osobowości. Przyjmując takie założenie 

można powiedzieć, iż większość rekordzistów powinna mieć dwadzieścia parę lub najwyżej 

nieco powyżej trzydziestu lat 
24

. Jednakże doświadczenia zdobyte w czasie trwania kariery 

sportowej procentują również w okresie po jej zakończeniu. Rozwój osobowości bowiem 

trwa nadal. W badaniach nad osobowością sportowców przyjmuje się pewne założenia  

i paradygmaty badawcze. Można zatem w tym kontekście postawić cztery zasadnicze 

hipotezy: 
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 Por. S. Kowalczyk, Elementy filozofii…, dz. cyt., s. 54-55. 
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 T. Rychta, Sport w rozwoju osobowości, [w:] Encyklopedia psychologii,  red. W. Szewczuk,  Warszawa 1998, 

s. 823. 
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 Por. tamże. 
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 Por. M. J. Stones, A. Kozma, Activity, exercise, and behavior, [w:] Handbook of the psychology of aging, red. 

J. E. Birren, K. W. Schaie, San Diego 1996, s. 338-352, za: D. Boyd, H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, 

Poznań 2008, s. 411. 
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 Istnieje określony model czynników osobowościowych sprzyjający aktywności 

sportowej w różnych dyscyplinach sportu. Dobór odbywa się wtedy na zasadzie 

naturalnej, grupując zawodników o podobnej konstelacji cech, niezależnie od poziomu 

ich sportowego wtajemniczenia czy rodzaju uprawianej przez nich dyscypliny. Ważna 

jest w tym przypadku trwałość cech osobowości. 

 Model cech formuje się dopiero w fazie uprawiania sportu, dobór naturalny nie ma 

tutaj znaczenia, ważna jest podatność sportowców na zmiany dokonujące się pod 

wpływem  specyficznych wymagań sportowych, charakterystycznych dla 

poszczególnych dyscyplin.  Ważna jest przy tym zmienność cech osobowości  

i sytuacje, które ją kształtują. 

 Dwa wcześniejsze założenia są niezasadne, ponieważ brak w nich podstaw do 

stwierdzenia różnic w profilach osobowości ludzi zajmujących się i nie zajmujących 

się sportem. 

 Dwa wcześniejsze założenia są słuszne, ponieważ można w nich zauważyć 

współwystępowanie doboru naturalnego według cech osobowości oraz oddziaływania 

specyficznych dla sportu wymagań i warunków
25

. 

W celu zlikwidowania powyższych sprzeczności ważne jest, aby w badaniach uwzględnić 

konieczność jednoczesnego występowania dwóch czynników: naturalnej selekcji pod 

względem cech osobowościowych oraz specyfiki warunków i wymagań psychologicznych, 

stawianych ludziom uprawiającym różne dyscypliny sportu, którzy równocześnie reprezentują 

bardzo wysoki poziom sportowy. 

W kształtowaniu osobowości sportowca ogromne znaczenie odgrywa wychowanie. 

Przykładem wychowania młodzieży przez sport jest nap. harcerstwo. Harcerstwo łączy sport, 

zwłaszcza amatorski z bezpośrednim kontaktem z przyrodą. Podobne podejście reprezentował 

św. Jan Bosko, który łączył wychowanie osobowe ze sportem. Kiedy rodzina traci swoją 

pozycję wychowawczą, to jej rolę przejmują inne grupy. W takiej sytuacji istnieje duże 

niebezpieczeństwo powstawania grup o charakterze destruktywnym i agresywnym, Wtedy to 

następuje przejmowanie pejoratywnych, właściwych dla danej grupy norm lub przekazywanie 

członkom grupy negatywnych wartości
26

. 

Właściwe wychowanie, także wychowanie poprzez sport musi uwzględniać 

personalistyczną koncepcję człowieka. Sportowiec jest przede wszystkim człowiekiem – 

osobą, a nie maszyną do bicia rekordów. Aktualnie sportowiec żyje w świecie maszyn. Życie 

dzięki temu staje się wprawdzie wygodniejsze, ale jednocześnie człowiek musi wobec 

maszyny spełniać kontrolne funkcje. Technika rozszerza dzisiaj możliwości ludzkich mięśni, 

ale równocześnie niszczy osobowy aspekt rozwoju człowieka
27

. Należy zwracać szczególną 

uwagę na unikanie jednostronności w wychowaniu: zarówno naturalizmu, czy też biologizmu, 

bądź też pseudospirytualizmu. Pełna biologizacja sportu dehumanizuje sportowca. Człowiek 

jest osobą psychofizyczną, co oznacza, iż wychowanie, również sportowe powinno 

obejmować wszystkie wymiary jego człowieczeństwa: somatyczno – biologiczny, poznawczo 

– intelektualny, emocjonalno – uczuciowy i wolicjonalny, estetyczny, społeczny, moralny, 

religijny i duchowy
28

. 

Sportowiec nie jest robotem, sprawnym w sensie techniczno-motorycznym, ale osobą  

i dlatego świadomie akceptuje reguły gry, umie koordynować swoje wysiłki z całym zespołem, 

                                                           
25

 Por. T. Rychta, Sport w rozwoju osobowości, dz. cyt., s. 823. 
26

 Por. Y. Novak, Postawa opozycyjno-buntownicza młodzieży: regres czy progres rozwoju?, [w:] Wybrane 

zagadnienia wychowania szkolnego, red. M. Śniadkowski, Lublin 2008, s. 104. 
27

 Por. P. Czarnecki, Dylematy etyczne współczesności, Warszawa 2008, s. 239-240. 
28

 Por. S. Kowalczyk, Elementy filozofii…, dz. cyt., s. 93. 
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dba o piękno ciała i harmonię ruchów, potrafi się podporządkować poleceniom trenera czy 

przywódcy drużyny, jest  życzliwie nastawiony do ludzi, w swej grze jest uczciwy itd. Sport 

służy wychowaniu człowieka tylko wówczas, gdy akceptuje się w nim osobową godność 

zawodników i określone pryncypia aksjologiczne. Inaczej mówić: sport ujmowany w duchu 

autentycznego humanizmu jest zawsze wychowaniem do wartości
29

. 

Bardzo istotnym elementem w aktywności sportowej jest motywacja zawodnika, ten 

aspekt wywiera także ogromny wpływ na rozwój i kształt jego osobowości. Można zatem  

w tym przypadku wyróżnić następującą grupę motywów o charakterze bezpośrednim: 

 pozytywne przeżycia emocjonalne towarzyszące aktywności fizycznej; 

 przeżycia estetyczne, których źródłem jest własna aktywność ruchowa; 

 pragnienie wykazania odwagi w sportach o wysokim poziomie ryzyka; 

 chęć rywalizacji z przeciwnikami, co jest istotą sportu; 

 dążenie do maksymalizacji  wyniku sportowego, wykazania kompetencji, odniesienia 

zwycięstwa
30

. 

Można także mówić o motywach pośrednich, do których zaliczamy następujące: 

 pragnienie osiągnięcia wyższej sprawności i zachowani a zdrowia dzięki uprawianiu 

sportu; 

 traktowanie sportu jako etapu przygotowawczego do działalności praktycznej; 

 świadomość obowiązku związanego z koniecznością brania udziału w określonych 

zajęciach sportowych; 

 rozumienie społecznej roli sportu
31

. 

Motywacja pośrednia dotycząca sportu ma charakter instrumentalny. Według polskich 

badań nad motywacją sportowców wyczynowych ustalono następującą kolejność motywów: 

 pragnienie odniesienia sukcesów, wykazania wartości, zaspokojenia ambicji, zdobycie 

uznania społecznego (53% badanych); 

 potrzeba aktywności ruchowej, przyjemnych doznań emocjonalnych, wyżycia się 

ruchowego (25% badanych); 

 potrzeba aktywności typowej dla danej dziedziny sportu i pokonywania 

charakterystycznych  dla niej trudności (16,4% badanych); 

 motywy natury zdrowotnej, estetycznej, materialnej itp.
32

 

Motywacja stanowi jeden z najbardziej istotnych czynników wpływających na 

efektywność aktywności sportowej. W procesie podnoszenia motywacji zawodnika 

należałoby zwracać szczególną uwagę na indywidualne cechy konkretnego sportowca, 

poziom jego zaawansowania sportowego. Należy przy tym stosować zasady dostępności  

i stopniowania trudności  w kolejnych zadaniach szkoleniowych. Zadania zbyt wygórowane 

mogą zniechęcać i doprowadzać do obniżenia motywacji uprawiania sportu, w szczególny 

sposób dotyczy to zawodników introwertywnych, nieśmiałych, wrażliwych, ale równocześnie 

bardzo ambitnych. Natomiast wysoki poziom motywacji będzie korzystnie działał na 

zawodników agresywnych, odpornych psychicznie, o wysokiej potrzebnie osiągnięć 

sportowych
33

. 
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 Tamże. 
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 Por. J. Zdebski, Sport. Motywacja działalności sportowej, [w:] Encyklopedia psychologii,  red. W. Szewczuk,  

Warszawa 1998, s. 828. 
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 Por. tamże. 
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 Por. tamże, s. 823. 
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 Por. tamże. 
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Można powiedzieć, iż sport ujmowany w sposób personalistyczny, jest wychowywaniem 

człowieka do wartości prospołecznych i altruistycznych. Sport jako gra wymaga 

poszanowania pewnych reguł i stosowania się do nich. Bardzo często sport rozwija 

szczególne zasoby zdolności o charakterze estetycznym i artystycznym. Dokonuje się to w 

szczególny sposób poprzez taniec i ruch. O wielkiej potencjalnej sile tańca i ruchu świadczy 

lista jego funkcji. A oto one: 

 funkcja ekspresyjna – polega ona wyrażaniu siebie, swoich uczuć i emocji, potrzeb 

myśli i marzeń; 

 funkcja eksploracyjna – taniec i ruch pozwala na poznawanie własnych możliwości  

i ograniczeń, a świadomość siebie rozpoczyna się od świadomości własnego oddechu, 

tempa i rytmu ruchów; 

 funkcja ekspansywna – taniec i ruch daje możliwość zdobywania coraz większej 

świadomości siebie, co stymuluje wewnętrzne wzrastanie, dojrzewanie do samego 

siebie, szczęśliwszego, lepiej radzącego sobie w wielu ważnych sytuacjach; 

 funkcja harmonizująca – ruch i taniec odkrywa nierozdzielność sfery ciała i umysłu 

oraz ich wzajemne oddziaływanie. W sferze somatycznej, postawie, gestach i ruchach 

wyraża się bowiem stan emocji. Ruch ciała pozwala wpływać na odczucia oraz 

doświadczenia na poziomie psychicznym i duchowym, a zatem taniec i ruch to 

dążenie do równowagi tego, co wewnątrz i na zewnątrz; 

 funkcja aktywizująca – jest związana z uruchamianiem, budzeniem zatrzymanego 

potencjału energii, energii i budowaniem nowego. Ruch i taniec pozwala zwiększyć 

poczucie wiary we własne siły i nadzieję na przyszłość, poczucie mocy oraz 

adekwatności; 

 funkcja stabilizująca – sprawia poczucie wyciszenia i bycia „przy sobie”, 

równocześnie buduje i pozwala ugruntować poczucie radzenia sobie i zaufania do 

samego siebie; 

 funkcja koncentrująca – taniec i ruch pozwala zogniskować uwagę wokół tego, co jest 

najbardziej istotne, co jest najmocniej przeżywane. Może mieć to związek z funkcją 

tańców szamańskich i rytualnych, które wyrażały jakąś prośbę o coś; 

 funkcja uwalniająca -  jest ona związana z rozluźnieniem, relaksem, odblokowaniem, 

„przepracowaniem trudności”, pozwala uwolnić się od własnego skryptu życiowego, 

przekazów rodzinnych i kulturowych, ograniczających schematów i stereotypów; 

 funkcja wymiany -  zwana inaczej funkcją społeczną, ma ona bowiem charakter 

kontaktujący i wiążący z innymi ludźmi. Pozwala spostrzec samych siebie w 

odniesieniu do innych. W tym kontakcie następuje wymiana emocji, myśli, działań, 

przeżyć oraz doświadczeń
34

. 

Wszystkie powyższe funkcje w znaczący sposób poszerzają zasoby wewnętrzne 

człowieka w odniesieniu do kwestii uprawiania sportu. Sport w tym kontekście jest wolną  

i społeczną interakcją oraz dialogiem bez stosowania jakichkolwiek środków przymusu. Sport 

równocześnie wymaga samodyscypliny, a świadomość tego faktu jest warunkiem 

efektywnego wychowania
35

.   

 

 

 

                                                           
34

 Por. E. Krysztofik-Gogol, Rola tańca i ruchu w poszukiwaniu własnej drogi życiowej, [w:] Człowiek na 

rozdrożu zrozumieć, by pomóc, red. Z. B. Gaś, Lublin 2013, s.  247-248. 
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 Por. S. Kowalczyk, Elementy filozofii…, dz. cyt., s. 96. 
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Wychowawcze uwarunkowania w psychologii sportu 

Wychowawca, trener, osoba odpowiedzialna za wychowanka w dziedzinie rozwoju 

sportowego powinna stosować pewne zasady: 

 zasada motywacji – kształtowanie osobowości wychowanka, opanowanie wiedzy  

o sporcie i rekreacji; 

 zasada aktywności – im większe jest zaangażowanie własne osoby wychowanka, im 

różnorodniejsze są formy jen aktywności, tym jest ono skuteczniejsze; 

 zasada praktyczności – samodzielne dochodzenie wychowanka, poprzez praktyczne 

działania, do poznania, a na podstawie poznania do skutecznego weryfikowania 

własnych zachowań sportowych; 

 zasada trwałości – polega na włączeniu specyficznych czynności myślowo – 

pamięciowych, regulujących czas, kolejność i sposób wiązania tego co nowe,  

z poprzednim doświadczeniem wychowanka; 

 zasada indywidualizacji – chodzi tutaj o dostosowywanie się działań sportowych  

w największym stopniu do indywidualnych możliwości i potrzeb człowieka oraz 

uwzględnienie struktury jego osobowości; 

 zasada receptywności – oznacza kształtowanie postaw, opanowanie wiedzy o sporcie  

i rekreacji, działania sportowe staja się tym skuteczniejsze, im łatwiejsza jest 

przyswajalność treści działalności rekreacyjnej, im są one przystępniejsze poznawczo 

i uczuciowo i bardziej optymalne pojemnościowo
36

. 

Wymienione powyżej zasady mogą stać się bardzo twórczą inspiracją  w kształtowaniu 

otwartej i zaangażowanej postawy wobec kultury fizycznej. We współczesnych czasach 

następuje, zwłaszcza u dzieci proces zanikania zainteresowania sportem rekreacyjnym. 

Zadaniem wychowawczym rodziców jest zatem wciąganie dzieci we własną aktywność 

sportowo – rekreacyjno - turystyczną. Podejmując zabawową formę, dzieci można 

zainteresować prawie każdym rodzajem aktywności sportowej. Szczególny nacisk należy 

położyć na formę gry, ponieważ za dużo rodzicielskiej ambicji wyrządzi więcej szkody, niż 

przyniesie korzyści
37

. 

W Polsce istnieje poważny problem związany z niechęcią do uprawiania sportu przez 

osoby dorosłe. Wśród dorosłych obywateli około 80 % deklaruje chęć uprawniania sportów 

rekreacyjnych, ale tylko jedna czwarta jest de facto aktywna, bardzo wielu zaprzestaje 

wysiłku, zanim go właściwie na dobre rozpoczęło. Wynika to być może z pewnego błędnego 

przekonania, iż sporty rekreacyjne postrzegane są jako dryl i wysoka dyscyplina
38

. 

W „ruchliwym” społeczeństwie poruszają się przede wszystkim urządzenia techniczne, 

człowiek coraz mniej. Czas pracy i czas wolny spędza się przeważnie na siedząco. Ten 

codzienny brak ruchu, któremu towarzyszą w najlepszym przypadku jednostajne czynności na 

stanowisku pracy, znaczne szkodzi organizmowi . Najczęstszymi skutkami siedzącego trybu  

życia są wiotkie mięśnie, choroby sercowo – naczyniowe, zaburzenia w przemianie materii, 

wady postawy, uszkodzenia wiązadeł i kości. Te klasyczne „choroby niedostatku ruchu” 

powodują dwadzieścia procent udziału w ogólnych kosztach leczenia
39

. 
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 Por. L. Kowalczyk, Animator rekreacji – jego osobowość, kompetencje, działalność edukacyjna, „Zeszyty 

Naukowe” 2006 nr 1, s. 148. 
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 Por. R. Wawrzyniak, Zdrowotne sporty rekreacyjne dla dzieci i osób starszych, „Zeszyty Naukowe” 2006 nr 1, 

s. 151. 
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 Por. A. Woźniak, Znaczenie wyboru rodzaju i form sportów rekreacyjnych dla zdrowia, „Zeszyty Naukowe” 

2006 nr 1, s. 155. 
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 W. Siwiński, Rekreacyjne uprawianie sportów i ich wpływ na stan zdrowia, „Zeszyty Naukowe” 2006 nr 1, s. 

163. 



 

 
 

39 Marian Zdzisław Stepulak - Psychologiczny wymiar wychowania poprzez sport 

Należy stwierdzić, iż jedna trzeci społeczeństwa nie jest praktycznie zainteresowana 

uprawianiem sportów rekreacyjnych. Nieco większym zainteresowaniem cieszą się wycieczki 

o charakterze rekreacyjno-sportowym. Uwzględniając ten aspekt można powiedzieć: 

 we współczesnej świadomości i praktyce społecznej wycieczki rekreacyjno-sportowe 

stają się istotnym, rozwijającym ludzką osobowość komponentem kultury fizycznej. 

Jest to forma ludzkiej aktywności, która umożliwia łączenie racjonalnego odpoczynku 

z rozwijaniem i zaspokajaniem potrzeb rekreacyjno- sportowych; 

 w rozwiniętym i dojrzałym społeczeństwie kulturotwórcza i wychowawcza rola 

wycieczek rekreacyjno-sportowych będzie stale wzrastała; stanowiąc ważny 

instrument kształtowania i zaspokajania ludzkich potrzeb natury psychofizycznej, 

samokształceniowej, ambicji twórczych. To wszystko staje się narzędziem 

samowychowania do sportu i rekreacji
40

. 

Wychodząc naprzeciw tej niekorzystnej sytuacji w ciągu roku szkoły i placówki 

oświatowo – wychowawcze prowadzą działalność krajoznawczo-turystyczną w ramach takich 

form jak: 

 wycieczki przedmiotowe, służące uzupełnianiu obowiązującego programu nauczania; 

 wycieczki krajoznawczo-turystyczne, turystyki kwalifikowanej, obozy wędrowne oraz 

imprezy krajoznawczo-turystyczne, tj., rajdy, zloty, rejsy, spławy; 

 klasy autorskie o profilu krajoznawczo-turystycznym i ekologicznym
41

. 

Można przy tym mówić o następujących istotnych zadaniach szkół i placówek oświatowo-

wychowawczych wynikających z istoty krajoznawstwa, sportu i turystyki szkolnej: 

 organizowanie wycieczek, imprez i innych zajęć krajoznawczo-turystycznych oraz 

zdobywanie odznak turystycznych i krajoznawczych; 

 organizowanie w czasie ferii zimowych i wakacji obozów wędrownych dla młodzieży 

szkolnej; 

 zbieranie i gromadzenie materiałów krajoznawczych, opracowywanie opisów 

monograficznych miejscowości; 

 upowszechnianie wiedzy o kraju poprzez organizowanie wystaw, konkursów, 

turniejów turystyczno-krajoznawczych; 

 sprawowanie opieki nad powierzonymi zabytkami kultury, przyrody, pomnikami 

martyrologii, miejscami bitew i chwały oręża polskiego; 

 szerzenie wśród uczniów kultury uprawiania turystyki i wypoczynku po nauce; 

 propagowanie w szkole turystyki i krajoznawstwa, organizowanie pogadanek, 

wieczorów dyskusyjnych, upowszechnianie czytelnictwa prasy i wydawnictw 

krajoznawczych; 

 opieka nad szkolnymi schroniskami młodzieżowymi i wypożyczalniami sprzętu 

turystycznego
42

. 

Ważnym elementem uprawiania sportu rekreacyjnego, chociażby w formie wycieczek jest 

lepsze zintegrowanie systemu rodzinnego. Chodzi tutaj o wspólne przeżywanie doświadczeń 

poznawczych i estetycznych, jakich mogą dostarczyć wycieczki. Wycieczki rekreacyjno-

sportowe stają się dla wielu turystów źródłem inspiracji i natchnienia do podejmowania  
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 Por. A. Gajdzińska, Z badań diagnozowania wycieczek rekreacyjno-sportowych, „Zeszyty Naukowe” 2006 nr 

1, s. 167. 
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 Por. A. Zaremba, I. Czyżewska, Wpływ turystyki i krajoznawstwa na kształtowanie osobowości młodzieży, 
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w swojej aktywności różnorodnych tematów i motywów związanych z kulturą fizyczną  

i turystyką
43

. 

Zagraniczne wycieczki rekreacyjno-sportowe, traktowane jako źródło wiedzy o kulturze 

fizycznej zwiedzanych krajów, mają jeszcze i ten istotny walor, że dają wgląd na ten aspekt 

obyczajowości sportowej mieszkańców, który ujawnia się w kontakcie z obcymi. Reakcja na 

turystów, ich zachowanie, pytania, obyczaje jest bardzo cennym źródłem wiedzy o kulturze 

fizycznej mieszkańców tych krajów
44

. 

A. Zaremba zwraca uwagę na wpływ instruktora fitness na promocję aktywności fizycznej 

wśród dorosłych co bez wątlenia stanowi ważny element wychowawczy w dziedzinie 

sportowej. Z jej badań wynika, iż 75% rekreantów uznaje swojego instruktora za autorytet  

w dziedzinie szeroko pojętej kultury fizycznej. Instruktor odgrywa istotną rolę  

w kształtowaniu zachowań prozdrowotnych uczestników grup ćwiczeniowych. Instruktor 

korzystnie rozbudza zainteresowania różnymi formami aktywności sportowej i rekreacyjnej
45

. 

Inne badania pokazują, iż dzieci chcą realizować potrzeby wychowawcze poprzez sport   

i rekreację pozalekcyjną. Wyniki niektórych badań wskazują bowiem, że dzieci mają duże 

potrzeby ruchowe oraz silną motywację do uczestniczenia w sportowo – rekreacyjnych 

zajęciach pozalekcyjnych. Udowodniono przy tym, że dzieci i młodzież oczekują większej 

liczby zajęć do wyboru, prowadzonych w lepszych warunkach lokalowych. Zastrzegają sobie 

prawo do swobodniejszego dostępu do bazy sportowej, wyboru nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. Wśród wielu wymienianych dyscyplin, najczęściej wskazywano: pływanie, 

wschodnie sztuki walki, zajęcia taneczne i aerobik
46

. 

O aktywności ruchowej społeczeństwa jako wartości wychowawczej mówią badania  

I. Kaczmarek. Na ich podstawie można postawić następujące wnioski: 

1. Najbardziej częstymi czynnikami ryzyka w podejmowaniu zbyt intensywnej 

aktywności ruchowej są hipodynamia, przeciążenia nerwowo – emocjonalne, choroby 

układu krążenia, przejadanie się i palenie oraz nadwaga. 

2. Najbardziej adekwatnym środkiem kształtowania zdrowego stylu życia ludzi w wieku 

dojrzałym jest środowisko rekreacyjne, zdolne zapewnić podstawowe potrzeby 

ludności w uprawianiu zdrowotnych ćwiczeń fizycznych, możliwość zdrowego 

spędzania czasu wolnego i podejmowania aktywnego wypoczynku. 

3. Skuteczność rozmaitych zajęć treningowych zależy od racjonalnego organizowania, 

zabezpieczającego zapełnienie zajęć, wyboru optymalnego dawkowania obciążeń  

z uwzględnieniem indywidualnych właściwości ćwiczących osób. 

4. Najbardziej adekwatnymi czynnikami oceny stanu fizycznego badanych jest: tętno, 

czas regeneracji po obciążeniu standardowym, siła mięśni rąk, siła mięśni brzucha, 

giętkość, równowaga. 
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 Por. A. Gajdzińska, Z badań diagnozowania…, dz. cyt., s. 170. 
44

 Tamże, s. 171. 
45

 Por. A. Zaremba, Wpływ instruktora fitness na promocję aktywności fizycznej wśród dorosłych (komunikat z 

badań), [w:] Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, red. W. Siwiński, R. D. Tauber, 

E. Mucha-Szajek, Poznań 2009, s. 175-176. 
46

 Por. A. Mazur, Potrzeby dzieci i młodzieży województwa świętokrzyskiego w zakresie sportowo- rekreacyjnych 

zajęć pozalekcyjnych, [w:] Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, red. W. Siwiński, 

R. D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Poznań 2009, s. 197. 
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5. Wykorzystanie środków zdrowotnych kultury fizycznej dla ludności w wieku 

dojrzałym sprzyja podniesieniu poziomu przygotowania fizycznego i stanu 

funkcjonalnego
47

. 

Bardzo ważnym elementem wychowawczym sportu i aktywności fizycznej jest wdrożenie 

społeczeństwa w zdrowy styl życia. Styl życia to zespół wartości, przekonań i codziennych 

zachowań jakie przejawia dana osoba. Styl życia jest modyfikowany przez różnorodne 

czynniki, takie jak: społeczne, środowiskowe, cechy osobowościowe. W tym kontekście 

można mówić o zdrowym stylu życia. 

Charakteryzuje się on świadomym wyborem systematycznej, regularnej umiarkowanej 

aktywności fizycznej, codziennego zdrowego odżywiania, niestosowania używek, radzenia 

sobie ze stresami i dbania o środowisko naturalne
48

. 

Warto dodać, iż zdrowy styl życia jest świadomym wyborem każdego człowieka. 

Ważnym elementem takiego stylu życia jest ruch.  Niestety często bywa tak, iż nauczyciele 

wychowania fizycznego, nie wychowują swoich uczniów do tych wartości, które propagują 

zdrowy styl życia. Mówić inaczej wychowanie  fizyczne polegające tylko na otworzeniu 

określonych ćwiczeń, osiągnięciu danego wyniku i uzyskaniu wyniku mieszczącego się  

w określonych normach, nie jest wychowaniem w prawdziwym znaczeniu tego słowa.  

W takim kontekście wielu uczniów nie zdaje sobie sprawy z powodu, dla którego 

podejmowali wysiłek fizyczny, bowiem nie wiedzą, że mogą go kontynuować, lub nie 

odczuwają potrzeby jego kontynuowania. Niektóre badania wskazują na fakt, iż nauczyciele 

wychowania fizycznego to ludzie, którzy przyjmują wobec uczniów postawy autorytarne,  

w ocenianiu nadmierną uwagę przywiązują do wrodzonych zdolności motorycznych, 

pouczają i wyśmiewają, zamiast podjąć dialog. W takim kontekście może zrodzić się postawa 

negatywna, która zamiast budowania podwalin całożyciowej aktywności fizycznej, może 

wzbudzić niechęć do aktywności ruchowej, może też prowokować ucieczki czy zwolnienia  

z lekcji wychowania fizycznego
49

. 

Najwyższa Izba Kontroli (NIK, lipiec 2010) negatywnie oceniła wychowanie i kształcenie 

uczniów w szkołach w zakresie wychowania fizycznego. Okryto następujące niedociągnięcia 

w kształceniu wychowanków: 

 niedostosowanie programów nauczania wychowania fizycznego do infrastruktury 

sportowej szkoły, a także do możliwości zdrowotnych i zainteresowań uczniów; 

 niepodejmowanie działań zapobiegających spadkowej tendencji aktywnego 

uczestnictwa uczniów w lekcjach wychowania fizycznego; 

 niezapewnienie bezpiecznych warunków odbywania lekcji wychowania fizycznego; 

 niezapewnienie nauczycielom wychowania fizycznego odpowiednich warunków do 

doskonalenia zawodowego; 

 nieskuteczny nadzór pedagogiczny dokonywany przez dyrektorów szkół;  

 niesprawdzenie postępów uczniów na lekcjach wychowania fizycznego
50

. 

Nowa podstawa programowa poszerza wychowanie fizyczne o edukację zdrowotną.  

Stąd też w ramach szkolnego wychowania fizycznego znajdują się następujące bloki zajęć: 

 diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego; 

                                                           
47

 Por. I. Kaczmarek, Zwiększenie aktywności ruchowej ludności środkiem zdrowotnej kultury fizycznej, [w:] 

Turystyka, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia w teorii i praktyce, red. W. Siwiński, R. D. Tauber, E. Mucha-

Szajek, Poznań 2009, s. 212-213. 
48

 T. Wolańska, Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa, Warszawa 1997, za: M. Kaczmarek, 

Aktywność fizyczna w kontekście zdrowego stylu życia, „Zeszyty Naukowe” 2011 nr 7, s. 137. 
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 Por. tamże, s. 138. 
50

 Por. tamże, s. 139. 
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 trening zdrowotny; 

 sporty całego życia i wypoczynek; 

 bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista; 

 sport; 

 taniec; 

 edukacja zdrowotna
51

. 

Bardzo ważne jest w edukacji zdrowotnej podnoszenie świadomości, że za pośrednictwem 

aktywności ruchowej możemy wywierać duży wpływ na układ krążenia, układ oddechowy, 

narządy ruchu, skład ciała i metabolizm. Można przy tym przeciwdziałać otyłości, 

nadciśnieniu tętniczemu, chorobie wieńcowej. Aktywność ruchowa łagodzi objawy depresji, 

buduje poczucie własnej wartości
52

. 

Sport, rekreacja, turystyka są związane z aktywnością ruchową, warto jednak podkreślić, 

iż wszystko to odnosi się do człowieka w poszczególnych etapach jego rozwoju. W tym 

aspekcie istotną rolę odgrywa rodzinny proces wychowania do czasu wolnego młodzieży 

studiującej.  

Ogólna kultura domu rodzinnego, a także sposoby spędzania czasu wolnego przez 

rodziców mają istotny wpływ na kształtowanie się zainteresowań oraz upodobań, co do 

konkretnych form zajęć i rozrywki u dzieci i młodzieży. To od warunków, jakie stworzą 

rodzice dla rozwoju swych dzieci oraz od tego, jakie wzory, nawyki i wartości im przekażą 

zależeć będzie, w jaki sposób czas wolny spędzać będzie jednostka, tzn. czy poświęcać go 

będzie dobrowolnie na wypoczynek, rozrywkę i rozwój osobowości, czy może uczyni go 

czasem pustym i zupełnie bezwartościowym. Środkiem zapobiegawczym przed niewłaściwym 

wykorzystaniem czasu wolnego w życiu dorosłym przez dzieci i młodzież może być wdrażanie 

do racjonalnego spędzania czasu wolnego już od najmłodszych lat
53

. 

W wyniku przeprowadzonych badań studentów w kontekście rodzinnego spędzania 

wolnego czasu można by wyprowadzić następujące wnioski: 

 preferowanymi biernymi formami czasu spędzane w rodzinie są w kolejności: 

oglądanie TV, gry i zabawy w domu; 

 wspólne rozmowy, czytanie (książki i gazety); 

 wyjście na imprezy kulturalne; 

 słuchanie muzyki; 

 wspólne przyrządzanie posiłków
54

. 

Wśród preferowanych form aktywności fizycznej podejmowanych przez badanych 

wspólnie z rodzicami są: 

 formy rowerowe; 

 formy zespołowe; 

 formy wodne; 

 formy piesze; 

 formy zimowe; 

 formy turystyczne; 

 formy biegowe
55

. 
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 Por. tamże. 
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 Por. tamże. 
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 A. Kaik-Woźniak, K. Szymczuk, A. Trojan-Augustyn, Rodzinny proces wychowania do czasu wolnego 

młodzieży studiującej, [w:] Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, red. W. 

Siwiński, R. D. Tauber, E. Mucha-Szajek, Poznań 2012, s. 44. 
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 Por. tamże, s. 47. 
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Preferowany skład rodzinny w podejmowaniu aktywności fizycznej to: 

 ojciec + dziecko (dzieci); 

 matka + dziecko (dzieci); 

 matka + ojciec  + dziecko (dzieci)
56

. 

Środowiska  wychowawcze wpływające na wykształcenie postaw do zachowań 

wolnoczasowych według  respondentów to w kolejności: 

 grupa rówieśnicza; 

 rodzina; 

 ja sam; 

 szkoła
57

. 

Ciekawe są również odpowiedzi dotyczące wartości czasu wolnego w opinii badanych 

studentów: 

 odpoczynek psychiczny i fizyczny; 

 rozrywka; 

 podtrzymanie lepszej kondycji; 

 oderwanie się od codzienności; 

 integracja uczestników; 

 możliwość samorealizacji i autokreacji; 

 zdobywanie nowej wiedzy, doświadczeń i umiejętności; 

 kontakt ze środowiskiem naturalnym
58

. 

Należy podkreślić, iż organizowanie całego procesu wychowania w kontekście 

gospodarowania wolnym czasem (przez różnorodne grupy i środowiska społeczne), 

przekazywanie tym grupom odpowiednich nawyków i wzorów spędzania wolnego czasu oraz 

kultywowanie kultury aktywnego wypoczynku, będzie o wiele łatwiejszym zadaniem dla 

osób, które posiadają zainteresowania i pasje, potrafią aktywnie wypoczywać i chętnie to 

czynią
59

. 

Podsumowując należy powiedzieć, iż sport, aktywność ruchowa, rekreacja, ciekawość 

poznawania świata mają walor wychowawczy, podstawą rozwoju takiej aktywności jest 

wychowanie rodzinne, do tego zaś dołączają się inne podmioty wychowawcze. 

 

*  *  * 

Problematyka psychologii sportu nie jest zbyt częstym przedmiotem naukowej refleksji. 

Tym bardziej rzadko podejmuje się zagadnienie wychowania poprzez sport. Wydaje się 

zatem, iż niniejsza publikacja wypełnia w małej części ten zapomniany obszar badań 

naukowych. Psychologia sportu jest działem, który w ostatnich czasie zaczyna się jednak 

dynamicznie rozwijać. Rozwój ten dotyczy zarówno zagadnień związanych ze sportem 

wyczynowym jak też i rekreacyjnym. Powstają nawet nowe specjalizacje z psychologii sportu 

na uczelniach, który kształcą na kierunku psychologia. 
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 Por. tamże, s. 48. 
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 Por. tamże, s. 49. 
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 Por. tamże. 
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 Por. tamże, s. 50. 
59

 Por. tamże. 



 



 

ANITA FAMUŁA-JURCZAK 

 

ROZDZIAŁ III 

PEDAGOGICZNY WYMIAR WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

 

Współczesne przemiany cywilizacyjne stawiają przez edukacją nowe wyzwania. 

Zachodzące zmiany wynikają w głównej mierze z postępującego procesu globalizacji  

i niespotykanego dotąd tempa rozwoju technicznego. Obserwujemy coraz większą 

współzależność i integrację państw, społeczeństw, gospodarek i kultur. Technologie cyfrowo-

informatyczne zdominowały świat produkcji i coraz powszechniej wykorzystywane są  

w procesie edukacji
1
. W efekcie przewartościowana została wizja człowieka wykształconego. 

Obecnie oczekuje się od niego wysokiego stopnia uspołecznienia (…) aktywności, 

umiejętności współdziałania i współgospodarzenia w różnych dziedzinach i zakresach życia 

społecznego, począwszy od udziału w działalności komórek najbardziej podstawowych, 

związanych z miejscem zamieszkania i pracy, aż do uczestnictwa w organizacjach  

i poczynaniach o znaczeniu ogólnokrajowym i ogólnoludzkim
2
. Stąd kluczowym wyzwaniem 

z jakim musi zmierzyć się współczesna szkoła to pytanie o skuteczne formy wspierania 

uczniów w procesie adaptowania się do zmian technologicznych i kulturowych, które 

wymagają także nieustannego poszerzania wiedzy?  

Współczesny system edukacji implikuje cały wachlarz oddziaływań. Człowiek zmienia 

się, przysposabia się do aktualnych wyzwań, wychodzi naprzeciw prognozom. Wśród wielu 

różnych działań, wychowawcy i pedagodzy korzystają wciąż z takich rozwiązań, które łączą 

konserwatyzm form z bieżącymi wyzwaniami. Jednym z takich oddziaływań, którego 

znaczenie na nowo zyskuje na wartości jest wychowanie fizyczne i sport. Praktyka 

postrzegana przez wielu jako marginalna i mało znacząca, co z kolei jest efektem niskiej 

wiedzy nauczycieli, wychowawców i rodziców na temat wpływu kondycji fizycznej na 

funkcjonowanie wielu sfer życia młodego człowieka. Sytuacja ta ulega obecnie znaczącej 

poprawie. Zajęciom aktywizującym fizycznie na nowo zaczyna się przypisywać znaczącą rolę 

w ramach wszechstronnego wpływu na wychowanka. Ponadto znacząco poprawia się 

infrastruktura czasu wolnego, warunki do uprawiania sportu i do rekreacji. Promowany jest 

aktywny styl życia, rozumiany także jako profilaktyka chorób cywilizacyjnych.  

 

Wychowanie jako kategoria pedagogiczna  

Biorąc pod uwagę fakt, ze pedagogika jest dziedziną wiedzy zajmującą się procesem 

wychowania warto zastanowić się i przybliżyć samą kategorię wychowania. Analiza literatury 

z zakresu pedagogiki pozwala stwierdzić, że wychowanie jako kategoria pedagogiczna jest 

rozumiane różnorodnie, w zależności od analizowanego nurtu pedagogicznego czy też 

przyjętych założeń związanych z rozumieniem rozwoju człowieka.  Różnorodności definicji 

                                                           
1
 Więcej na ten temat: Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego 

się społeczeństwa, przeł. K. Pachniak, R. Piotrowski, Warszawa 1997. 
2
 Z. Włodarski, Biopsychospołeczne problemy edukacji permanentnej, [w:] Szkoła i edukacja permanentna, red. 

M. Maciaszek, J. Wołczyk, R. Wroczyński, Warszawa 1975, s. 81. 
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powoduje, że wszelkie próby opisania czym jest wychowanie są niepełne i jak podkreśla  

B. Śliwerski prawdopodobieństwo powstania  jednej definicji wychowania jest znikome. To 

jak należy rozumieć wychowanie zależy od przyjętej filozofii społeczeństwa i człowieka. 

Jeżeli będziemy patrzyli na społeczeństwo jako mechanizm, a na człowieka jako element 

funkcjonujący tym mechanizmie, to życie traktowane jest jako środek do osiągania 

określonych celów. W ten sposób powstaje koncepcja, którą określić można jako wertykalną. 

Wpisuje się ona w ujęcie wychowania proponowane przez przedstawicieli funkcjonalizmu. 

Odmienny obraz wychowania niesie za sobą filozofia społeczeństwa i człowieka ukazująca 

społeczeństwo jako interakcja. Wychowanie ukazane jest tutaj w perspektywie horyzontalnej. 

B. Suchodolski pisze, życie ludzkie nie polega na tym, żeby się piąć po drabinie różnorakich 

sukcesów. Polega na tym, żeby w ogniwach czasu który upływa, uzyskiwać maksymalne 

wartości doświadczeń i przeżyć
3
. Horyzontalne ujęcie wychowania wpisuje się w założenia 

proponowane przez przedstawicieli interakcjonizmu symbolicznego. 

Tak rozumiane podejście stawia przed wychowawcami trudne zadanie, zachowania 

rozsądnej granicy miedzy modelem wertykalnym i wzmacniania modelu horyzontalnego. 

Wychowanie z całą pewnością, jak pisze B. Suchodolski nie powinno zaciągać w niewolę, 

lecz powinno czynić człowieka dojrzałym do tego, by w sposób wolny wybierał i kształtował 

wartościową drogę swojego życia, aby rozumiał i akceptował jego cele
4
. Dodaje także, że 

zadaniem tak rozumianego wychowania jest przygotowanie młodego pokolenia do życia w 

warunkach nowoczesnej cywilizacji, gdyż ze względu na jej złożoność wymaga wielorakiego 

przygotowania jednostki
5
. W działaniach wychowawczych natomiast, zaleca te modele 

oddziaływania, które pomogłyby młodzieży budować życie wartościowe i szczęśliwe, 

wewnętrznie bogate i powiązane wspólnotą z innymi ludźmi, zaangażowane i twórcze
6
. 

Wychowawcy muszą jednocześnie zdawać sobie sprawę, że ich wsparcie obejmuje tylko 

pewną „powierzchnię życia człowieka”. Elementem rzeczywistości edukacyjnej jest 

wychowanie pożyteczne, które potocznie może być określane jako przygotowane do życia, do 

określonych zadań i sukcesów w tym życiu.  Właśnie tak rozumiane wychowanie można 

rozpatrywać z perspektywy korzyści jednostkowej lub społecznej. W tym pierwszym 

obszarze B. Suchodolski wyróżnia „wychowanie utylitarne” które rozumie jako 

przygotowanie do zawodu, do stanowiska, jakie zajmuje ona w życiu, do określonych zadań  

i sukcesów w tym życiu. Powinno zapewnić jednostce możliwość zarobku, może nawet 

zyskownego zajęcia, zapewnić możliwość osiągania sukcesów na tej drodze, uzyskiwania 

znaczenia społecznego, a nawet władzy nad innymi ludźmi
7
. 

Reasumując można powiedzieć, że wychowanie jest to proces, w którym dokonywane są 

zmiany w osobowości jednostki. Zmiany te związane są z przyrostem wiedzy oraz  

z rozbudzaniem zainteresowań, kształtowaniem umiejętności stawiania sobie celów 

życiowych, projektowania przyszłości i realizacji przyjętych założeń. Zmiany te dotyczą nie 

tylko dbania o rozwój intelektualny ale także o rozwój fizyczny.  

 

Wychowanie przez sport jako subdyscyplina pedagogiczna 

Zmierzając do przedstawienia kategorii „wychowanie fizyczne” należy zastanowić się nad 

zagadnieniem rozwoju jednostki. W literaturze z zakresu psychologii odnajdujemy wielość 

koncepcji, odnoszących się do rozwoju. Przyjmuję, że jest to ciąg zmian wynikających ze 

                                                           
3
 B. Suchodolski, Wychowanie i strategie życia, Warszawa 1980, s. 17. 

4
 Tamże, s. 20. 

5
 Tamże, s. 22. 

6
 Tamże, s. 14. 

7
 Tamże. 
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strukturalizacji i restrukturalizacji doświadczeń. Dzieje się to w toku aktywności, którą 

podejmuje jednostka. Zdaniem M. Tyszkowej tak rozumiana aktywność jest immanentną 

cechą każdego człowieka, przy czym jak zaznacza autorka, nie bez znaczenia w rozwoju 

człowieka pozostaje środowisko, w którym ta działalność się dokonuje. Jednostka poprzez 

własną aktywność zdobywa doświadczenia, które ulegają opracowaniu i stają się materiałem 

do budowy i przebudowy struktur psychiki jednostki pozwalając jej na konstruktywną 

adaptację do warunków środowiskowych, co z kolei staje się podstawa do dalszego rozwoju 

indywidualnego, realizującego potencjał człowieka
8
.  

Warto w tym miejscu odnieść się do kwestii wychowania fizycznego w kontekście tak 

rozumianej kategorii rozwoju.  

W literaturze odnajdujemy liczne ujęcia wychowania fizycznego. Pedagog i działacz 

oświatowy G. Piramowicz sformułował klasyczną definicję wychowania fizycznego, uznając 

że jest nieprzerwaną osnową starań około dziecięcia od pierwszych jego życia początków, 

około zdrowia, czerstwości i sił jego, starań stosowanych do pomnażającego się wieku,  

a zarazem cel mających uczynić człowieka szczęśliwszym i do wykonania powinności 

zdolnym
9
. Zdaniem R. Trześniowskiego wychowanie fizyczne to dział wychowania, który 

stosując typowe dla siebie fizyczne środki wychowawcze, głównie ruch, stawia sobie za cel 

kształtowanie przede wszystkim biologicznej (fizycznej) strony osobowości człowieka, przy 

czym szczegółowe zadania wychowawcze realizuje w zorganizowanym procesie 

wychowawczym
10

. Dzięki wychowaniu fizycznemu uczeń rozpoznaje i uczy się nowych 

nawyków ruchowych, kształtuje swoje zainteresowania, poszerza swoją wiedzę w zakresie 

kultury fizycznej i sportu, uczy się jak prowadzić aktywny tryb życia oraz pomnaża swoje 

zdrowie fizyczne i psychiczne.  Według S. Strzyżewskiego  naczelnym celem wychowania 

fizycznego jest doskonalenie ciała i funkcji psychomotorycznych wychowanka, jak również  

ukształtowanie u niego takiego systemu wiedzy, umiejętności i  nawyków oraz postaw wobec 

kultury fizycznej, który w praktyce  przejawiać się będzie w dążeniu i działania rzecz 

utrzymania przez  całe życie wysokiej sprawności fizycznej i zdrowia
11

. Szerszą definicję 

odnajdujemy u J. Drabika, którego zdaniem wychowanie fizyczne to przypadający na lata 

dzieciństwa i młodości proces przygotowania człowieka do uczestnictwa w kulturze fizycznej 

w ciągu całego życia poprzez wykorzystanie środków ruchowych oraz związanych z nimi 

sytuacji społecznych i przeżyć emocjonalnych. Główne jego zadanie to kształtowanie postaw 

wychowanka wobec własnego ciała, sprawności fizycznej i zdrowia
12

. Zgodnie z takim 

stanowiskiem, wychowanie fizyczne jest przygotowaniem jednostki do uczestnictwa  

w kulturze fizycznej rozumianej jako względnie zintegrowany i utrwalony system zachowań  

w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie, urodę, cielesną 

doskonałość i ekspresję człowieka, przebiegających według przyjętych w danej zbiorowości 

wzorców, a także rezultaty owych zachowań
13

. Natomiast zdaniem  J.  Barankiewicza kultura 

fizyczna to obok natury materialnej i duchowej część składowa kultury społeczeństwa, mająca 

za zadanie kształtowanie rozwoju fizycznego człowieka i jego fizycznych uzdolnień
14

. Zatem 

do kryteriów wyznaczających poziom kultury fizycznej należy zaliczyć świadomość potrzeb  

i możliwości swojego ciała w zakresie aktywności ruchowej, jak i odpowiednie zachowania 

                                                           
8
 Zob. M. Tyszkowa, Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia, Warszawa 1988; A. Brzezińska, Społeczna 

psychologia rozwoju, Warszawa 2000. 
9
 B. Wolny, Wychowanie fizyczne jako integralny składnik wszechstronnego wychowania człowieka, [w:] W 

trosce o integralne wychowanie, red. M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio,  Lublin 2003, s. 531. 
10

 R. Trześniowski, Wychowanie fizyczne a sport, „Kultura Fizyczna” 1963 nr 3-4. 
11

 S. Strzyżewski, Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, Warszawa 1986, s. 21-22. 
12

 J. Drabik, Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, t. 1, Gdańsk 1995, s. 219. 
13

 Tamże, s. 220. 
14

 J. Barankiewicz, Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego, Warszawa 1998, s. 145. 
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służące ich realizacji, a także – relatywne do tych potrzeb i możliwości – rezultaty owych 

zachowań
15

. Całościowe ujęcie kultury fizycznej odnajdujemy u B. Suchodolskiego, który 

twierdzi, że jest ona taką postacią życia, która różni się zarówno od odpowiedzialnej  

i poważnej pracy, jak i od niefrasobliwej zabawy. Jest czymś, co daje żywiołową przyjemność, 

chociaż wymaga ryzyka
16

. Pojęcia wychowanie fizyczne i kultura fizyczna jak widać, są ze 

sobą ściśle powiązane. 

Wychowanie fizyczne nie odbywa się w próżni, podobnie jak inne obszary wychowania 

realizowane jest w różnych środowiskach wychowawczych.  Zdaniem M. Demela i A. Skład, 

mówiąc o wychowaniu fizycznym należy zwrócić uwagę na rolę jaką pełnią poszczególne 

środowiska wychowawcze, choćby w:    

 rodzinie, która nie może uchylić się od funkcji opiekuńczo – wychowawczych i która 

wywiera przemożny wpływ na dalszy bieg życia człowieka; 

 przedszkolu, które upowszechnia się coraz bardziej, a które posiada i realizuje 

określony program w zakresie wychowania zdrowotnego, w tym również 

systematycznie rozwija motorykę dziecka; 

 szkole, instytucji, przez którą – w naszym ustroju – przechodzi każdy bez wyjątku.  

Z tego tytułu ciąży na niej wyjątkowa odpowiedzialność; 

 licznym organizacjom dziecięcym i młodzieżowym, głównie harcerstwu, którego 

metody zawierają wiele elementów fizycznego kształcenia; 

 wojsku, którego funkcja pedagogiczna stale rośnie
17

. 

Wychowanie fizyczne niejednokrotnie utożsamiane jest z rywalizacją, wysiłkiem, 

odnoszeniem sukcesów czy tez porażek, w związku z tym integralnym pojęciem wychowania 

fizycznego jest sport, który ujmowany jest jako działalność uprawiana systematycznie, 

według pewnych reguł, odznaczająca się silnym pierwiastkiem współzawodnictwa oraz 

tendencją do osiągania coraz lepszych wyników, mająca na celu manifestację sprawności 

ruchowej
18

. Sport staje się rodzajem walki nie tylko z przeciwnikiem ale z czasem, z samym 

sobą.  

Wychowaniu fizycznemu przypisuje się dwa charakterystyczne cele. Pierwszy, ma 

charakter doraźny i dotyczy fizycznego kształcenia. Drugi, perspektywiczny jest związany  

z ukształtowaniem postawy zorientowanej na aktywny styl życia. Zdaniem W. Osińskiego 

wychowanie fizyczne stanowi zamierzoną i świadomą działalność ukierunkowaną na 

wytworzenie właściwego zespołu postaw i nastawień, przekazywanie podstawowych 

wiadomości, a także na wdrażanie do hartowania na bodźce środowiskowe oraz zdobywanie 

motorycznej sprawności, poprawę wydolności i postawy ciała; kategorie te wyznaczają 

zachowanie człowieka w stosunku do jego fizycznej (cielesnej) postaci
19

. 

Kształtując u wychowanków umiejętność dbania o własne ciało i zdrowie nie wystarczą 

tylko ćwiczenia podczas zajęć lekcyjnych, ważną rolę pełni nauczyciel, który przekazuje 

uczniom określoną wiedzę, ale także zachęca ich do działania poprzez własne zaangażowanie 

i wywołanie u uczniów pozytywnych odczuć i doświadczeń. Ważny zatem jest przekaz 

werbalny jak i tworzenie warunków do własnej aktywności. Oba te elementy odnajdujemy  

                                                           
15

 H. Grabowski, Teoria fizycznej edukacji, Warszawa 1997, s. 2. 
16

 B. Suchodolski, Perspektywy rozwoju kultury fizycznej w warunkach nowoczesnej cywilizacji, „Wychowanie 

Fizyczne i Sport” 1959 nr 3. 
17

 Por. M. Demel, A. Skład,  Teoria wychowania fizycznego, Warszawa 1974, s. 33-34. 
18

 Tamże. 
19

 W. Osiński, Teoria wychowania fizycznego, Poznań 1990, s. 72-73. 
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w nowej podstawie programowej wychowania fizycznego
20

. Dokument ten traktuje jednostkę 

holistycznie i akcentuje znaczenie działań nastawionych na zdrowie człowieka, które  

- w podstawie programowej - jest rozumiane jako  równowaga możliwości fizycznych, 

psychicznych i społecznych oraz wykorzystywanie w pełni potencjału rozwojowego. Takie 

podejście nazywamy holistycznym modelem zdrowia. Zakłada ono, że zdrowie człowieka 

składa się z kilku, wzajemnie powiązanych wymiarów, lub zasobów, które mogą być 

świadomie odkrywane, doskonalone i wykorzystywane
21

.  

Treści w podstawie programowej podzielone zostały na następujące części:  

 diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego,  

 trening zdrowotny, 

 bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista,  

 sport i edukacja zdrowotna
22

. 

Tak nakreślony podział treści ułatwia budowę programów nauczania. W podstawie 

programowej odnajdujemy bowiem retorykę przyjętą dla całego systemu kształcenia. Autorzy 

podstawy programowej zaznaczają, że poprzez edukację fizyczną uczeń może zdobyć 

umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań  

i rozwiązywania problemów, kształtować u uczniów postawy warunkujące sprawne  

i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie
23

. W obrębie obowiązujących 

treści nauczania pojawiają się  sformułowania wzywające ucznia do samodzielnej pracy. Oto 

kilka typowych zapisów (uczeń) wykonuje wybrany przez siebie… (np. zestaw prób), ocenia 

poziom własnej… (np. aktywności fizycznej), wyjaśnia… (czym jest zdrowie, wsparcie 

społeczne), wymienia… (przyczyny wypadków, korzyści dla zdrowia aktywności fizycznej), 

omawia… (sposoby redukowania stresu, skutki palenia tytoniu), przeprowadza… 

(samodzielnie rozgrzewkę), opracowuje i demonstruje ćwiczenia…, opracowuje rozkład dnia, 

planuje i wykonuje… (np. prosty układ gimnastyczny), pełni rolę organizatora…, wymienia 

przyczyny otyłości…, wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy dokonywanie wyborów 

korzy korzystnych dla zdrowia, identyfikuje swoje mocne strony – planuje sposoby ich 

rozwoju... W dokumencie odnajdujemy również bardziej ogólne sformułowania, które 

odnoszą się do funkcjonowania społecznego wychowanka. Zadaniem nauczyciela jest 

stworzenie uczniom warunków pozwalających na  zdobycie umiejętności wyjaśniania co 

oznacza zachowanie asertywne. Podczas zajęć z wychowania fizycznego uczeń uczy się 

również omawiania konstruktywnych sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami, 

opisuje znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, wyjaśnia, w jaki sposób może 

dawać i otrzymywać różnego rodzaju wsparcie społeczne, omawia konstruktywne, 

optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych zdarzeń i przeformułowania myśli negatywnych 

na pozytywne, wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, 

poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji, wyjaśnia, na czym polega 

konstruktywne przekazywanie i odbieranie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych 

oraz radzenie sobie z krytyką
24

. 

                                                           
20

 Por. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 

dnia 15.01.2009 r., nr 2, poz. 17). 
21

 P. Wróblewski, Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego, http://www.ore.edu.pl/  [online: 

24.04. 2013]. 
22

 Por. tamże.  
23

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z dnia 

15.01.2009 r., nr 2, poz. 17). 
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Ponadto w podstawie programowej zostały zaakcentowane dwa kluczowe cele kształcenia 

w ramach wychowania fizycznego. Chodzi o dążenie do tego, aby uczeń zrozumiał związek, 

jaki zachodzi między aktywnością fizyczną a zdrowiem oraz aby zdobył umiejętność 

projektowania i realizowania działań osobistych oraz społecznych sprzyjających zdrowiu  

i bezpieczeństwu. Tak sformułowanym celom, towarzyszą wytyczne w zakresie kształtowania 

postaw i umiejętności. Podsumowując, wytyczne ministerialne dotyczące zajęć wychowania 

fizycznego mają charakter kompleksowy i obejmują swym zasięgiem jednocześnie fizyczne 

kształcenie i fizyczne wychowanie.   

Analiza literatury z zakresu teorii wychowania pozwala na stwierdzenie, że zadania, które 

ma do spełnienie wychowanie fizyczne można podzielić na dwie grupy: 

 pierwsze, odnoszą się do kształtowania tężyzny fizycznej; 

 drugie, wspierania i kształtowania postaw ideowo - społecznych oraz samego siebie.  

Na podstawie celów zawartych w podstawie programowej można wyznaczyć bardzo 

konkretne funkcje wychowania fizycznego, wśród których znalazły się:  

 podnoszenie kondycji zdrowotnej; 

 polepszenie samopoczucia i budzenie optymizmu życiowego;  

 rozwijanie cech takich jak wytrwałość, energia, odporność, dokładność czy 

systematyczność; 

 przygotowanie do spędzania czasu wolnego; 

 sprzyjanie wszechstronnemu rozwojowi jednostki. 

Funkcje wychowania fizycznego rozpatrywane ponadto mogą być w następujących 

aspektach: 

 stymulacyjnym, pobudzanie rozwoju fizycznego, wytwarzanie sztucznych bodźców 

poprzez aranżowanie odpowiednich sytuacji; 

 adaptacyjnym, przystosowanie organizmu do biologicznych warunków życia; 

 wykształcanie człowieka, który potrafi przystosować się do zmieniających warunków 

hartowanie, czynne uodparnianie organizmu na bodźce zarówno fizyczne jak  

i psychiczne, wzrost tolerancji wysiłkowej – kondycji, 

 kompensacyjnym, wyrównywanie niedostatku ćwiczeń fizycznych spowodowanego 

warunkami i trybem życia;   

 korekcyjnym, likwidowanie lub łagodzenie za pomocą interwencji wychowawczej 

braków i odchyleń rozwojowych. 

Tak sformułowane założenia wpisują się w klasyczną typologię dokonaną kilka dekad 

temu przez F. Znanieckiego. Wychowaniu fizycznym przypisywał on następujące cele:  

cel higieniczny, czyli zapoznanie jednostki z podstawowymi zasadami higieny w celu 

utrzymania zdrowia oraz czystości otoczenia;  

 cel geneonomiczny, czyli rozwijanie świadomości genetycznej, uwzględniając jakość 

genetyczną przyszłych pokoleń; 

 cel obyczajowo – estetyczny, uwzględniający wymagania społeczne pod względem 

wyglądu estetycznego oraz  kształtowanie określonego typu cielesnego (troska  

o wygląd i budowę swego ciała), typu kinetycznego (wzorów ruchowego zachowania 

się); 

 cel hedonistyczny, czyli uregulowanie hedonistycznego pierwiastka osobowości 

(popędów, upodobań i strony uczuciowej);   
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 cel fizyczno – utylitarny, czyli wykształcenie cech niezbędnych z punktu widzenia 

potrzeb społecznych i zawodowych, zautomatyzowanie ruchów pożądanych dla danej 

profesji, a wyeliminowanie elementów zbędnych; 

 cel sportowy - działalność fizyczna dążąca w swym zakresie do osiągnięcia jak 

najlepszych wyników dla dziedziny. 

Funkcje wychowania fizycznego jako przedmiotu to dość obszerne zagadnienie, choć 

problematyczne jeśli chodzi o rzeczywistość. Według W. Osińskiego można wyróżnić  

10 funkcji dotyczących wychowania fizycznego jako przedmiotu użytecznego w procesie 

kształcenia i wychowania. 

1. Funkcja wychowawcza prosomatyczna. Działaniom towarzyszą czynności zmierzające 

do wykonania stosownych postaw i nastawień wobec ciała i jego potrzeb (przede 

wszystkim - wychowanie do rekreacji fizycznej), 

2. Funkcja wychowawcza prospołeczna. Występujące sytuacje sprzyjają i wręcz 

narzucają konieczność kształtowania postaw kultury bycia, współpracy, 

współzawodnictwa, obowiązkowości, poszanowania prawdy i własności społecznej 

itp., 

3. Funkcja poznawcza. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej  

i potrzeby przygotowania wychowanka do efektywnego samousprawniania się, 

wymaga przekazywania i zdobywania pewnego zasobu wiedzy w zakresie rozwoju 

fizycznego, zdrowia, higieny znaczenia różnych form aktywności fizycznej itp., 

4. Funkcja zdrowotno - higieniczna. Przejawia się poprzez walory zdrowotne, zabiegi 

hartujące, zabiegi korektywno-kompensacyjne i higieniczne (profilaktyka zachowania 

zdrowia), 

5. Funkcja kształcąco - estetyczna. Działanie takie znajduje swój wyraz czy to w trosce  

o tzw. ładną budowę ciała, czy też w dbałości o przyjemny dla oka sposób 

motorycznego zachowania, 

6. Funkcja somatyczna. Znaczenie i wielkość zmian zachodzących w ustroju w zakresie 

budowy organizmu, 

7. Funkcja nauczająco - sprawnościowa. Tradycyjnie przed wychowaniem fizycznym 

stawia się zadania związane z wyuczeniem odpowiednich umiejętności ruchowo - 

sportowych (bieg, skok, rzut, zwisy itp.), 

8. Funkcja utylitarna. Działania związane z troską o realizację tej funkcji wyrażają się 

przez mniej czy bardziej bezpośredni związek wyuczonych umiejętności i sprawności 

z czynnościami występującymi w pracy zawodowej, obowiązkach domowych, 

sporcie, zabawie itp., 

9. Funkcja twórcza. Funkcję tę realizuje się wówczas, gdy wychowanek ma szansę 

eksponowania swoich pomysłów w doborze różnorodnych form ekspresji ruchowej, 

10. Funkcja hedonistyczno - wypoczynkowa. Znaczenie tej funkcji sprowadza się do 

uwzględnienia aspektów zabawowych, wypoczynkowych, rozrywkowych, 

kulturalnych, czy rozładowanie napięć psychicznych
25

. 

Pisząc o wychowaniu fizycznym należy wspomnieć o konsekwencjach wypływających  

z jego realizacji. Coraz częściej wskazuje się, że wśród polskiej młodzieży narastają 

zachowania agresywne czy przemocowe. Teoria społecznego uczenia się zakłada, że agresja 

jest wyuczonym wzorem reakcji, na który ma wpływ „modelowanie i wzmacnianie”. 

Zdaniem badaczy aktywność fizyczna przyczynia się nie tylko do utrzymania sprawności 

fizycznej ale ma duży wpływ na zdrowie psychiczne jednostki. Aktywność fizyczna sprzyja 

rozładowaniu napięcia spowodowanego stresem. Regularne ćwiczenia fizyczne przyczyniają 
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  Por. W. Osiński, Teoria wychowania fizycznego, Poznań 1993, s. 32-33. 
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się do poprawy wydolności układu oddechowego i układu krążenia, co ma duże znaczenie  

w poprawie koncentracji i pamięci.   

 

Znaczenie wychowania przez sport w świadomości gimnazjalistów 

Z uwagi na narastający w naszym społeczeństwie problem otyłości coraz częściej 

jesteśmy bombardowani informacjami o możliwościach i sposobach utrzymania smukłej 

wysportowanej sylwetki. Niestety wychowanie fizyczne, jako przedmiot realizowany  

w szkołach, nadal traktowane jest jako „coś dodatkowego”  czy też zbędnego. Liczne badania 

pokazują, że zwiększa się liczba dzieci, które nie biorą udziału w zajęciach z wychowania 

fizycznego. Prawdopodobnie sytuacja ta wynika z niskiej świadomości rodziców na temat 

zadań jakie realizowane są podczas zajęć sportowych. Dużą rolę w zwiększaniu wiedzy 

rodziców oraz uczniów na temat znaczenia wychowania fizycznego odgrywają zmiany 

zachodzące w edukacji. Analiza publikacji na temat wychowania fizycznego w szkole 

pozwala na stwierdzenie, że jest ono jednym z tych przedmiotów edukacyjnych, którego 

program i miejsce w edukacji ulegało licznym przemianom. Należy jednak zaznaczyć, że 

pomimo tego, iż otocznie wychowanie fizyczne traktowane jest marginalnie, to jednak  

w ostatnich czasach zauważamy liczne zmiany mające na celu przywrócenie jemu wyższej 

rangi. Jedną z najważniejszych zmian na rzecz wychowania fizycznego w edukacji jest 

modyfikacja podstawy programowej.  

Taka zmiana pozwala na realizację w ramach zajęć z zakresu wychowania fizycznego 

zarówno bliskich jak i dalekich celów wychowania, bowiem uczniowie nie tylko zdobywają 

sprawność fizyczną, zdrowie, prawidłową postawę ciała oraz kompetencje społeczne ale 

również kształtują w sobie postawę, która w przyszłości pozwoli im na wykorzystywanie 

zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu dorosłym - w tym także zawodowym. Należy 

zaznaczyć, że celem wychowania fizycznego są nie tylko doraźne ćwiczenia, zadaniem 

nauczyciela jest bowiem przygotowywanie wychowanka do umiejętnego formułowania 

celów, które chce osiągnąć oraz wdrażania go do zachowań umożliwiających ich realizację. 

Sama reforma podstawy programowej nie przyczyni się do kształtowania świadomości 

uczniów na temat znaczenia wychowania fizycznego. Aby realizować cele zawarte  

w podstawie programowej niezbędne jest zaangażowanie się samych uczniów. Z tego powodu 

interesujące było poznanie wiedzy uczniów, ich zaangażowania oraz stosunku emocjonalnego 

do wychowania fizycznego. W związku z powyższym przeprowadzone zostały badania wśród 

zielonogórskich gimnazjalistów. Badaniami objętych było 268 uczniów.  Celem badań było 

poznanie poziomu wiedzy gimnazjalistów na temat wychowania fizycznego. Ponieważ 

zajęcia z wychowania fizycznego przygotowują uczniów do świadomego uczestnictwa  

w kulturze fizycznej, zapytano respondentów o to co ich zdaniem wchodzi w zakres pojęcia 

kultura fizyczna. Zdecydowana większość uczniów utożsamia pojęcie kultury fizycznej  

z lekcjami wychowania fizycznego. Z uwagi na przyjęte założenia teoretyczne (które 

odnajdujemy też w licznych komentarzach do podstawy programowej) można zauważyć, że 

zakres wiedzy na temat kultury fizycznej wśród badanych jest niski. W związku z tym istnieje 

konieczność podjęcia działań zmierzających do wskazywania uczniom innych aspektów 

kultury fizycznej i ukazywania jej szerszego zakresu.   

Z uwagi na to, że coraz częściej słyszymy informację, że uczniowie nie uczestniczą  

w zajęciach z wychowania fizycznego, a liczne badania pokazują, że nieustannie wzrasta 

odsetek dzieci z otyłością spowodowaną brakiem ruchu oraz niewłaściwym odżywianiem, 

interesujące było poznanie ilu uczniów  bierze udział w zajęciach z wychowania fizycznego,  

a jeżeli nie, to jaka jest przyczyna nieuczestniczenia w tych lekcjach. Zdecydowana 
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większość uczniów chodzi na zajęcia z w-f (78 proc. badanych). Jednak uważają oni, że 

zajęcia są prowadzone w mało ciekawy sposób i nauczyciele nie angażują się w te zajęcia.  

Zajęcia z wychowania fizycznego nie odbywają się w próżni. Dużą rolę w postawie 

wobec aktywności fizycznej odgrywa środowisko rodzinne ucznia. Zapytano badanych  

o formy spędzania czasu wolnego przez nich i ich rodziców. Uzyskane wyniki nie są 

zaskakujące - chociaż nie są zadawalające. Okazuje się, że zdecydowana większość badanych 

uczniów i ich rodziców wybiera bierne spędzanie czasu wolnego. Najczęściej udzielaną przez 

uczniów odpowiedzią było „siedzę przed telewizorem lub komputerem”. Zaledwie 12% 

badanych powiedziało, że sami uprawiają sport. Natomiast zdaniem 8% badanych ich rodzice 

czynie spędzają czas wolny. Należy zaznaczyć, że uczniowie, którzy deklarują, że czynnie 

spędzają czas wolny jednocześnie wskazują na tę samą formę wypoczynku ich rodziców. 

Wynik ten potwierdza znaczenie rodziny w krzewieniu zamiłowania do aktywnych form 

spędzania czasu wolnego czy też szerzej do powielania przez dzieci przyjętych w rodzinie 

form aktywności.  

Uczniowie zostali poproszeni o wskazanie na korzyści jakie niesie za sobą aktywne 

spędzanie czasu. Zdecydowana większość badanych wskazuje, że aktywne spędzanie czasu 

wolnego podnosi ich kondycję fizyczną (67 proc.), wpływa na ich zdrowie (37 proc.), daje 

dobrą rozrywkę (14 proc.). Badanych poproszono również o zaznaczenie norm i wartości, 

jakie niesie za sobą wychowanie fizyczne. Przewaga respondentów utożsamia wychowanie 

fizyczne z dążeniem do sukcesu (84 proc.). Co drugi badany zaznaczył, że uczy gry fair play 

(52 proc.), natomiast na umiejętność przegrywania wskazał co trzeci ankietowany.  

Wyniki badań wskazują, że zakres wiedzy uczniów na temat wychowania fizycznego jest 

wąski. Uczniowie utożsamiają wychowanie fizyczne z zajęciami, które odbywają się na 

terenie szkoły lub kołach sportowych. Niewielu badanych czynnie spędza swój czas wolny. 

Jednak warto podkreślić, że postawa badanych wobec wychowania fizycznego w dużej 

mierze wynika ze wzorców przyjętych w domu rodzinnym. Brak wiedzy na temat roli 

wychowania fizycznego niesie za sobą daleko idące konsekwencje. Uczniowie w życiu 

zawodowym trudniej będą znosili porażki i niepowodzenia, nie będą potrafili projektować 

celów i dążyć do ich realizacji. Brak udziału w grach zespołowych  może skutkować tym, że 

uczniowie nie będą potrafili wchodzić w relacje interpersonalne. Jedną z największych 

konsekwencji biernego spędzania czasu będą zaburzenia somatyczne. Większość uczniów 

wskazuj, że lekcje wychowania fizyczne są nudne w związku z tym dzisiaj należy tak 

uatrakcyjniać zajęcia, aby najpierw przekonać do uczestnictwa, a następnie zatrzymać jak 

najdłużej w obszarze kultury fizycznej kolejne pokolenia młodych „gniewnych”. Jak słusznie 

zauważył D. Dębicki „wychowanie fizyczne wpisane integralnie w program nowej szkoły 

musi być czymś więcej niż było dotychczas, a więc wyjść poza swe „przedmiotowe” ramy  

i stać się dynamicznym procesem… Nie może poprzestawać na tzw. „oddziaływaniu na 

fizyczną istotę osobowości uczniów”, lecz muszą włączyć się aktywnie i twórczo w pełny 

proces ich wychowania – proces obejmujący swym wpływem potrzeby i marzenia, 

uprzedzenia i obawy, nieufność  i kompleksy, braki fizyczne i duchowe niedostatki”. Jak 

pisze dalej autor, wychowanie fizyczne to otwarte drzwi do samorealizacji, której 

perspektywy wyznacza wolny i samodzielny wybór. Warto zaznaczyć, że kształtowanie 

sylwetki ciała jest w dzisiejszych czasach bardzo ważnym czynnikiem, gdyż niejednokrotnie 

ludzie są oceniani poprzez wygląd zewnętrzny. A. Soroka-Fedorczuk
26

 podejmując 

problematykę spostrzegania cech fizycznych innych ludzi (w aspektach opisującym  

i oceniającym) przez małe dzieci w wieku przedszkolnym wskazuje, że znajomość pojęć 

związanych min. ze sprawnością fizyczną człowieka stanowi podstawę poznawania innych 

                                                           
26

 Por. A. Soroka-Fedorczuk, Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci, Kraków 2007, s. 130.  
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ludzi. Brak sprawności fizycznej u osoby spostrzeganej decyduje o jej ocenie (często 

negatywnej np. w przypadku osób niepełnosprawnych) przez osobę spostrzegającą
27

.  Jej 

badania ujawniły, że oceniając inną osobę dzieci biorą głównie pod uwagę jej wygląd 

zewnętrzny (cechy fizyczne), stan zdrowia  oraz jej zachowanie w różnych sytuacjach, także 

podczas zabaw ruchowych i zajęć gimnastycznych, w których uczestniczą
28

. 

Od dawna znana jest też teza, że nie stan spoczynku, a aktywny i twórczy ruch jest 

naturalnym stanem człowieka. Aktywność fizyczną w ostatnich latach uznano jako element 

zdrowego stylu życia, sposób na dobre samopoczucie, szansę na prawidłowy rozwój  

w dzieciństwie i przedłużenie aktywnego niezależnego życia w starości. Taki model dzisiaj 

należy preferować
29

. W dzisiejszym wychowaniu fizycznym nauczyciel musi umieć, jak to 

określił M. Bronikowski, przygotować ...osobę, która będzie w przyszłości regularnie pływać, 

i przyszłego rodzica, który zorganizuje swoim dzieciom i rodzinie odpowiednią formę 

aktywności ruchowej
30

.  

Jak podkreślają badacze zajmujący się wychowaniem zdrowotnym, nie wystarczy jedynie 

zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego czy też intelektualizacja wychowania 

fizycznego, ale konieczne jest podnoszenie świadomości wychowanków i ich rodziców na 

temat znaczenia aktywności ruchowej. W tym zakresie niezbędna wydaje się współpraca 

pedagogów z lekarzami i rodzicami
31

.  

Podsumowaniem refleksji na temat pedagogicznego wymiaru sportu, mogą być słowa 

Jędrzeja Śniadeckiego, który twierdził że wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia 

człowieka powinno być takie, aby każdy mógł z niego korzystać
32

. 
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 A. Soroka-Fedorczuk, Funkcjonowanie społeczne dzieci w wieku przedszkolnym w relacjach z innymi ludźmi, 

[w:] Edukacja małego dziecka refleksje, problemy, doświadczenia, red. A. Nowak-Łojewska, A. Olczak, A. 

Soroka-Fedorczuk, Zielona Góra 2009, s. 129.  
28

 Tamże, s.  130. 
29

 Por. D. Dębicki, Nauczyciele wychowania fizycznego a problemy edukacji fizycznej, „Wychowanie Fizyczne i 

Zdrowotne” 2006 nr 8-9. 
30

 M. Bronikowski, Uwag kilka w sprawie pomiaru dydaktycznego i oceny efektywności pracy w lekcjach 

wychowania fizycznego, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2005 nr 8-9. 
31

 Por. B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2008; B. Zaustowska, Zwolnienia z lekcji wychowania 

fizycznego w opinii uczniów zwolnionych oraz lekarzy, „Lider” 2007 nr 11, s. 25-27. 
32

 J. Śniadecki, O fizycznym wychowaniu dzieci, „Dzienniki Wileńskie” 1805. 
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АННА ЮДИНА 

 

ROZDZIAŁ I 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС  

КАК СИСТЕМА РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА В РЕГИОНЕ 

 

 

Развитие массового спорта как особой среды физической активности играет 

существенную роль в современном обществе, предоставляет человеку большие 

возможности для проявления физических и духовных сил. «Он влияет на национальные 

отношения, деловую жизнь, общественное положение, формирует моду, этические 

ценности, образ жизни людей»
1
 и укрепляет здоровье. 

Спорт как одна из основ воспитания здорового и социально активного молодого 

поколения влияет на формирование у молодежи духовно-нравственных качеств, 

социально ценностных  установок, выполняет функцию социальной интеграции  

и социализации личности, является важным фактором включения молодых людей  

в общественную жизнь и накопления у них опыта социальных отношений. Члены  

спортивной федерации, спортивного клуба, вовлекаются в систему социальных 

отношений, которые проявляются во время тренировок и соревнований, 

взаимоотношений в группе сверстников -  членов одной команды либо соперников. 

В этой связи, особую функцию выполняет тренерский состав. Тренер,  являясь 

агентом социализации несет ответственность за воспитание молодого человека, во 

время  обучения его образцам спортивного поведения, обеспечивающим эффективное 

освоение новой социальной роли — спортсмена. Кроме того, тренер помогает  строить 

отношения с коллективом, адаптироваться в нем, адекватно оценивать свои спортивные 

результаты и быть справедливым к чужим достижениям. 

Спортивный образ жизни, опыт, приобретенный в спортивных организациях, 

позволяет  в дальнейшей жизни молодому человеку быть адаптированным к ситуациям 

успеха и поражения. По мнению  В. Д. Панычева в настоящее время «отношения  

и нормы поведения в спорте стали настолько очевидным инструментом социализации, 

что такие влиятельные общественные институты, как школа, политические партии  

и пр., используют спортивное движение для достижения социальных целей. Чем 

активнее происходит вовлечение в спорт, тем больше проявляется возможностей  

и разнообразия в формах самой социализации»
2
. 

Процесс социализации через спорт способствует формированию межличностной 

компетентности, освоению и передаче общих культурных ценностей. В спорте 

социализация является важным фактором овладения молодежью определенными 

                                                           
1
 Л. И. Лубышева, Социология физической культуры и спорта, Мocквa 2001, s. 149. 

2
 В. Д. Паначев, Социализация и спорт, http://www.analiculturolog.ru/journal/new-number/item/771-16.html 

(online: 16.01.2012). 
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социальными и физическими навыками, формирует мотивационную установку на 

социальную активность и совершенствует физическую подготовку
3
.  

Исследования среди молодежи в возрасте 17-19 лет проведенные нами, показали, 

что побудительными мотивами для изменения поведения в сторону ведения здорового 

образа жизни у юношей являются - влюбленность (72,7%), болезнь (45,5%о), пример 

авторитетного человека (43,5%); для девушек неудачи в делах (71,4;%), болезнь 

(64,3%), влюбленность (57,1%), пример авторитетного человека (28,5%). Эти данные 

определяют необходимость не стандартного, комплексного и межсекторального 

подхода к решению проблемы формирования здорового образа жизни. 

Л. И. Лубышева выделяет несколько стадий социализации, которые переживает 

молодой спортсмен: включение субъекта в спортивную деятельность, занятия детско-

юношеским спортом, переход из любительского в профессиональный спорт, 

завершение спортивной карьеры
4
. На основе данных исследований мы выделяем 

следующие этапы социализации молодежи в аспекте занятий спортом: 

Этап 1. Вовлечение в систематические занятия спортом - детско-юношеский спорт. 

В это время у молодого человека возникает интерес к спорту, появляются ценностные 

ориентации на спортивные занятия. Спортивный образ жизни становится для молодого 

человека моделью социального поведения. Новый круг общения, первые победы  

и неудачи помогают вырабатывать стойкий спортивный характер. Однако не все 

привыкают жить по законам спорта и поэтому его оставляют. Те, кто все же остается  

в нем, продолжают совершенствоваться в спортивном мастерстве и вступают в новую 

фазу социальных отношений. 

Этап 2. Развитие спортивного азарта. Данный этап связан с  выездами на 

соревнования в другие города и страны, спортивными победами, усиленным 

тренировочным процессом, получением медалей и гонораров и др. Это формирует 

новый социальный опыт молодого спортсмена и, как следствие, создает другие 

ценности и ориентации. Особую роль на этом этапе играют экономические отношения, 

складывающиеся между спортсменом и тренером. 

Этап 3. Расцвет спортивной карьеры. Образ жизни молодого спортсмена связан  

с интересами спортивного клуба, команды, которые обеспечивают его эффективную 

спортивную подготовку. Наряду с тренером важное место в жизни молодого человека, 

уже профессионально занимающегося спортом, занимают сопровождающий персонал: 

массажисты, врачи, менеджеры. 

Этап 4. Завершение спортивной карьеры. На данном этапе спортсмен переходит  

к другой профессиональной деятельности. Причины ухода из спорта различны: травмы, 

болезни, спортивные неудачи и др. В этот сложный для себя период спортсмен 

переживает мощный психологический кризис, в преодолении которого должны помочь 

тренеры, родственники
5
. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что развитие массового 

спорта и спорта высших достижений одно из наиболее важных направлений 

молодежной политики государства. В последние годы наметилась положительная 

тенденция в развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации. Прежде 

                                                           
3
 Por. Л. Ш. Апциаури, Спорт как социальное явление и фактор социализации личности, „Теория и 

практика физической культуры” 2003 № 1, http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2003N1/p12-14.htm (online: 

23.10.2011). 
4
 Por. Л. И. Лубышева, Социология физической…, dz. cyt., s. 149.  

5
 Por. tamże, s. 155-156.  
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всего это связано с улучшением материально-технической, нормативно-правовой, 

организационной, научно-образовательной и пропагандистской баз физкультурно-

спортивного движения. 

По данным официального сайта Министерства спорта Российской федерации  

в стране функционируют около 262 тыс. спортивных сооружений. Развивают 

физическую культуру и спорт 331 тыс. штатных работников в 170 тыс. учреждений, 

предприятий и организаций. В настоящее время систематически занимаются 

физической культурой и спортом более 32 млн. человек, что составляет 22,5% общей 

численности населения страны
6
. 

Российские спортсмены достойно представляют нашу страну на крупнейших 

международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Российская Федерация 

становится все более привлекательной для проведения крупнейших международных 

спортивных мероприятий. 

Вместе с тем, исходя из задач по повышению вклада физической культуры и спорта 

в социально-экономическое развитие страны, необходимо существенно увеличить 

число российских граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни. 

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта  

в Российской Федерации на период до 2020 года»
7
 и Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» доля населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2020 году должна 

достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80%. 

Создание современной и эффективной государственной системы физического 

воспитания населения является необходимым условием для решения выше 

поставленной  задачи. Системообразующим элементом развития массового спорта  

в регионах призван стать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (далее – 

Комплекс). 

Концепция Комплекса разработана в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 4 апреля 2013 года как программная и нормативная основа 

физического воспитания граждан, предусматривающая требования к их физической 

подготовленности и соответствующие нормативы с учетом групп здоровья. Концепция 

определяет цель, задачи, принципы, структуру, содержание, обеспечение 

функционирования и механизмы реализации Комплекса. 

Следует отметить, что комплекс направлен на реализацию государственной 

политики в области физической культуры и спорта, формирование необходимых 

знаний, умений, навыков, приобщение к систематическим занятиям спортивно-

оздоровительной деятельностью различных социальных групп  и возрастных 

категорий: обучающиеся, трудящиеся, лица старшего и пожилого возраста, проведение 

мониторинга и улучшение физической подготовленности граждан Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим, создание эффективной государственной системы 

физического воспитания населения и развития спорта высших достижений будет 

                                                           
6
 Por. Министерства спорта Российской Федерации. Официальный сайт: http://minsport.gov.ru. (online: 

16.01.2012). 
7
 Por. Распоряжение Правительства Российской федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р Стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. 
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возможно при внедрении Комплекса, Единой всероссийской спортивной 

классификации (далее – ЕВСК), Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (далее – ЕКП), федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) по физической культуре. 

Цель Комплекса – повышение эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны, 

укреплении здоровья, улучшении благосостояния и качества жизни российских 

граждан, гармоничном и всестороннем развитии личности, формировании потребности 

людей в физическом самосовершенствовании, воспитании патриотизма  

и гражданственности, необходимости вести здоровый, спортивный образ жизни
8
. 

Для выполнения поставленной цели перед органами управления молодежной 

политикой и спортом в субъектах российской федерации  были поставлены следующие 

задачи:  

 увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

 повышение уровня физической подготовленности, качества  

и продолжительности жизни граждан; 

 формирование у граждан осознанных потребностей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, самосовершенствовании, ведении здорового 

образа жизни; 

 повышение общего уровня знаний граждан о средствах, методах и формах 

организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием 

современных информационных и интернет–технологий; 

 создание единой системы непрерывного физического воспитания граждан  

и оценки их физической подготовленности на основе федеральной базы данных 

о физическом состоянии основных групп населения; 

 модернизация системы физического воспитания и развития массового 

школьного и студенческого спорта в образовательных организациях, в том числе 

путем расширения сети спортивных клубов; 

 активизация деятельности по организации физкультурно-спортивной работы  

в трудовых коллективах, по месту учебы и жительства, в местах массового 

отдыха и семейного досуга граждан, улучшение качества и расширение перечня 

предлагаемых населению физкультурно-спортивных услуг; 

 создание современной материально-технической базы сферы физической 

культуры и спорта, увеличение количества объектов спорта, обеспечение 

необходимым спортивным инвентарем и оборудованием мест занятий 

физической культурой; 

 развитие современных видов спорта и физкультурно-оздоровительных систем, 

учитывающих интересы детей, подростков и молодежи; 

 создание на федеральном уровне системы мониторинга физической 

подготовленности граждан. 

В основу реализации Комплекса  заложены основные принципы:  руководящей  

и контролирующей роли государства; оптимального сочетания оздоровительной  

и спортивной направленностей;  личностно-ориентированной направленности; 

сознательности и активности; добровольности и доступности; непрерывности  

                                                           
8
 Por.   Министерства спорта Российской Федерации. Официальный сайт: http://minsport.gov.ru. (online: 

16.01.2012). 
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и преемственности; вариативности и адаптируемости; комплексности оценок и научной 

обоснованности; учёта состояния здоровья и обязательности медицинского контроля; 

учёта региональных и национальных особенностей. 

Комплекс состоит из двух блоков, первый предусматривает общую оценку уровня 

физической подготовленности, гармоничного развития физических качеств  

и двигательных навыков, оценку знаний, умений, навыков и требований к недельному 

двигательному режиму всех категорий и групп населения.  Второй блок Комплекса 

направлен на привлечение граждан к регулярным занятиям спортом с учётом 

возрастных групп Комплекса с целью продления спортивного долголетия, выполнения 

разрядных нормативов и получения спортивных званий. Состоит из разрядных 

требований для различных видов многоборий и видов испытаний (тестов), входящих  

в Комплекс, а также разрядных требований других видов спорта, входящих в ЕВСК  

и Всероссийский реестр видов спорта и применяемых в качестве поощрения для 

получения золотого знака в соответствии с Положением о Комплексе. Предусматривает 

выполнение нормативов Комплекса участниками всех этапов всероссийских 

соревнований, включённых в ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в программы которых входят 

виды испытаний  Комплекса, в том числе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания». 

Структура Комплекса включает следующие ступени : I ступень «Играй и двигайся»: 

6–8 лет (1–2 классы); II ступень «Стартуют все»: 9–10 лет (3–4 классы); III ступень 

«Смелые и ловкие»: 11–12 лет (5–6 классы); IV ступень «Олимпийские надежды»:  

13–15 лет (7–9 классы); V ступень «Сила и грация»: 16–17 лет (10–11 классы);  

VI ступень «Физическое совершенство»: 18–30 лет; VII ступень «Радость в движении»: 

31–40 лет VIII ступень «Бодрость и здоровье»: 41–50 лет; IX ступень «Здоровое 

долголетие»: 51–55 лет и старше. 

Испытания  Комплекса направлены на обеспечение объективного контроля уровня 

развития основных физических качеств: силы, выносливости, быстроты, координации, 

гибкости, а также уровня овладения прикладными умениями и навыками. Виды 

испытаний учитывают профессиональные, возрастные и половые особенности 

занимающихся физической культурой и спортом.   

Виды испытаний Комплекса: 

1. Челночный бег 3х10 м – характеристика развития быстроты и координационных 

способностей. 

2. Бег 30, 60, 100 м – определение развития скоростных возможностей. 

3. Бег 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 м – определение развития выносливости. 

4. Прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега – определение скоростно-

силовых возможностей. 

5. Подтягивание на низкой (из виса лёжа) перекладине и высокой (из виса) 

перекладине, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднимание 

туловища из положения лёжа на спине – определение развития силы и силовой 

выносливости. 

6. Наклон вперёд из положения стоя на полу или на гимнастической скамье – 

уровень развития гибкости. 

7. Метание мяча в цель или спортивного снаряда на дальность – овладение 

прикладным навыком и характеристика развития координационных 

способностей. 

8. Плавание 10, 15, 25, 50 м – овладение прикладным навыком. 
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9. Бег на лыжах (либо кросс по пересечённой местности для бесснежных районов) 

1, 2, 3, 5 км – овладение прикладным навыком. 

10. Стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия из положения 

сидя и положения стоя – овладение прикладным навыком. 

11. Турпоход – овладение прикладными навыками. 

Исходя из разнообразия природно-климатических, материально-технических  

и иных условий в субъектах Российской Федерации предусматривается возможность 

дополнительного включения в Комплекс на региональном уровне 2–3 видов испытаний 

и  видов спорта, включая национальные, а также наиболее популярные в молодёжной 

среде виды спорта после утверждения Минспортом России. 

В ходе реализации комплекса особый подход должен осуществляться по 

отношению к людям с ослабленным здоровьем.  В связи с этим, к выполнению 

нормативов Комплекса допускаются лица, относящиеся к различным группам здоровья, 

систематически занимающиеся физической культурой и спортом и имеющие справку 

установленного образца о допуске к занятиям физической культурой, выданную на 

основании результатов диспансеризации или медицинского осмотра. Лица, отнесённые 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, допускаются к подготовке 

и выполнению нормативов в отдельных   видах испытаний Комплекса. 

В документе обозначено, что для получения знаков  Комплекса необходимо 

выполнить нормативы по видам испытаний в соответствии с требованиями ступеней.  

Комплекс предусматривает два уровня трудности (золотой и серебряный знаки). На 

основании данных мониторинга на первом этапе реализации Комплекса, по решению 

Минспорта России, возможно введение третьего уровня трудности (бронзовый знак). 

Особо следует отметить, что в реализацию Комплекса активно вовлекаются 

различные возрастные категории населения, главный акцент делается на учащихся 

общеобразовательных школ. В целях системной подготовки к выполнению норм 

Комплекса в документе
9
 предусмотрено положение: о подготовке в нечетных классах 

образовательных организаций с I по III ступени Комплекса, при этом выполнение норм 

в этих ступенях организуется в чётных классах, для IV и V ступеней соответственно  

в 9 и 11 классах, а также применять спортивную часть Комплекса, начиная  

с III ступени. Для первой ступени, как вводной части Комплекса, предусмотрено 

нововведение, связанное с познавательной и проектной деятельностью обучающихся. 

С целью формирования культуры здорового образа жизни подрастающего 

поколения в рекомендациях к недельному двигательному режиму учащихся 

определены временные объёмы и формы двигательной активности, которые включают 

в себя: утреннюю гимнастику; обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях; двигательно-активные виды деятельности в процессе учебного  

и трудового дня; рганизованные занятия в спортивных секциях, кружках по видам 

спорта, в группах здоровья и ОФП, участие в соревнованиях; самостоятельные занятия 

физической культурой и другие виды двигательной активности, включая спортивно-

оздоровительные мероприятия в каникулярное время. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс является мощным импульсом 

для развития массового спорта в регионах. Для его реализации определены этапы 

внедрения мероприятий Комплекса на региональном уровне.  Первый этап 

(организационно-экспериментальный) – август 2013 – декабрь 2014 года 

                                                           
9
 Por. Распоряжение Правительства Российской федерации от 7 августа 2009 г. N 1101-р Стратегия 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. 
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предусматривает проведение эксперимента в субъектах Российской Федерации, 

доработку проекта Комплекса в ходе научно-исследовательской работы, создание 

нормативно-правовой, организационно-управленческой и материально-финансовой 

базы, информационно-пропагандистское и научно-методическое обеспечение 

внедрения Комплекса. 

В ходе  второго этапа (апробационный) – сентябрь 2014 – август 2015 года будет 

проводиться внедрение Комплекса в образовательных организациях и трудовых 

коллективах. Пройдет апробация видов испытаний и норм, определяющих уровень 

физической подготовленности населения. Внесение необходимых корректив  

в нормативно-правовые документы, разработка организационно-управленческих 

моделей, подготовка материально-технической базы. Разработка и апробация 

различных схем организационной работы по внедрению Комплекса на всех уровнях – 

от федерального до муниципального и локального. 

На третьем  этапе  (внедренческий) – сентябрь 2015 – декабрь 2016 года: будет 

осуществлено внедрение Комплекса во всех образовательных организациях. 

Продолжение апробации Комплекса пройдет в субъектах Российской Федерации, среди 

трудящихся и лиц пожилого возраста. 

Четвертый этап (реализационный) – с января 2017 года: предусматривает внедрение 

Комплекса среди всех категорий и групп населения страны. 

Условия подготовки и выполнения норм Комплекса основываются на разнообразии 

природно-климатических, материально-технических и иных условий в субъектах 

Российской Федерации и предусматривают возможность дополнительного включения  

в Комплекс на региональном уровне 2–3 видов испытаний и  видов спорта, включая 

национальные, а также наиболее популярные в молодёжной среде виды спорта после 

утверждения Минспортом России. 

Особая роль в реализации Комплекса возлагается  на органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Реализация Комплекса осуществляется при участии заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, юридических и физических лиц, общественных организаций  

и объединений граждан. Для осуществления общего руководства целесообразно 

создать правительственную комиссию по Всероссийскому физкультурно-спортивному 

комплексу. 

Большое внимание уделяется привлечению общественного мнения к проблемам 

формирования культуры здорового образа жизни. В этой связи участие в организации 

работы по внедрению Комплекса принимают:  общероссийские общественно-

государственные организации и физкультурно-спортивные общества; общероссийские 

федерации по видам спорта и спортивные клубы; профсоюзные организации во 

взаимодействии с Российским союзом промышленников и предпринимателей. 

Физкультурно-спортивные сооружения страны являются базой для подготовки  

и выполнения нормативов Комплекса гражданами Российской Федерации. 

Ресурсное обеспечение апробации, внедрения и реализации Комплекса 

осуществляется в установленном порядке из бюджетных и внебюджетных источников 

финансирования на основе соответствующего финансово-экономического обоснования. 

Непосредственная подготовка к выполнению норм Комплекса для обучающихся 

должна быть бесплатной. 
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Функционирование Комплекса предполагает научное, методическое, кадровое, 

информационно-пропагандистское, нормативно-правовое и медицинское обеспечение  

к которому относят: 

 привлечение к научному обеспечению реализации Комплекса научные  

и образовательные организации Минспорта России, Минобрнауки России, 

Минздрава России, Российской академии наук, Российской академии 

медицинских наук и Российской академии образования; 

 oрганизацию мониторинга параметров, составляющих основу Комплекса; 

 разработку рекомендаций для различных категорий и групп населения по 

подготовке и выполнению нормативов Комплекса; 

 обобщение и распространение передового опыта по внедрению Комплекса  

в субъектах Российской Федерации, муниципальных образованиях  

и спортивных клубах, в том числе школьных и студенческих; 

 подготовку, переподготовка и повышение квалификации кадров, в том числе 

общественных кадров (волонтёров) для работы с населением по внедрению 

Комплекса; 

 разработку эффективной системы мер, направленных на пропаганду Комплекса, 

включающих широкое информирование населения о Комплексе, а также 

осуществление образовательно-просветительской работы и оказание 

практической помощи в подготовке и выполнении нормативов Комплекса 

занимающимся физической культурой и спортом, в том числе самостоятельно; 

 обеспечение медицинского контроля на этапах подготовки и выполнения 

нормативов Комплекса при активном участии системы врачебно-физкультурных 

диспансеров; 

 внедрение в практику работы физкультурно-спортивных организаций 

инновационного опыта работы по организации и развитию массового спорта по 

месту жительства и отдыха граждан, на предприятиях всех форм собственности 

и в образовательных организациях; 

 нормативно-правовое обеспечение реализации Комплекса (принятие 

нормативных правовых актов различной юридической силы); 

 внесение изменений в отраслевое законодательство, закрепление социального 

института «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс», определение 

его субъектов, механизмов взаимодействия органов власти, физкультурно-

спортивных, образовательных и иных организаций, а также трудовое 

законодательство, законодательство в области образования и здравоохранения. 

Таким образом, Комплекс как социально-культурное явление должен стать 

важнейшей частью физической культуры личности и общества и выступить фактором, 

объединяющим и стимулирующим интересы всех категорий граждан и социализацию 

молодежи. 

Немаловажным аспектом для реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса является разработка различных мер мотивации таких как, 

система мер награждения и поощрения граждан, успешно выполняющих нормы 

Комплекса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;  система мер 

награждения и поощрения организаторов и активных участников внедрения Комплекса 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях; создание полноценного 

бренда и соответствующей линии атрибутики: отличительные знаки, браслеты, 

экипировка, сувениры, технические средства, электронные карты (клубные), 

полиграфическая продукция; проведение всероссийских конкурсов на лучшую 

организацию работы среди субъектов Российской Федерации, муниципальных 
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образований, организаций и ведомств по созданию условий для внедрения Комплекса 

среди различных категорий и групп населения; льготное использование объектов 

спорта при проведении мероприятий Комплекса; организация мастер-классов, 

тренировок и выполнения нормативов Комплекса с участием звезд спорта и многое 

другое. 

Следует отметить , что внедрение Комплекса, а также Государственных программ 

Российской Федерации развития физической культуры и спорта, образования, 

здравоохранения, будет способствовать модернизации системы физкультурно-

спортивного движения страны, созданию эффективной государственной системы 

физического воспитания и развития массового спорта. Это позволит существенно 

повысить возможности  использования средств физической культуры и спорта  

в социально-экономическом развитии страны, активном вовлечении граждан 

Российской Федерации в систематические занятия физической культурой и спортом. 

В результате реализации Комплекса поставлена цель  достигнуть изменение  

в положительную сторону  следующих основных показателей
10

: 

 увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, с 22,5% в 2012 году до 40% в 2020 году;  

 увеличение доли граждан Российской Федерации, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности 

населения, занятого в экономике, с 11% в 2012 году до 25% в 2020 году;  

 увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов  

с 52,7% в 2012 году до 80% к 2020 году; 

 увеличение доли образовательных учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы,  

в общем количестве аккредитованных государственных образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования с 20% в 2012 

году и до 60% в 2020 году; 

 доля граждан, выполнивших нормативы и требования Комплекса, награждённых 

знаками Комплекса, в общей численности населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, составит к 2020 году – 20%. 

Следуя логике нашего исследования перейдем к рассмотрению реализации 

вышеуказанных мероприятий на примере субъекта Российской федерации – 

Кемеровской области. 

Прежде всего, необходимо отметить, что без развития инфраструктуры спорта  

и укрепления материально-технической базы выполнение поставленных задач будет 

невозможным. Для популяризации физкультурно-спортивного движения среди 

молодежи, удовлетворения ее потребности в физическом и духовном развитии, а также 

обеспечения ее социальной адаптации в России большое внимание уделяется развитию 

инфраструктуры и укреплению материально-технической базы. Ежегодно строятся 

спортивные объекты, проводятся многочисленные межрегиональные и всероссийские 

физкультурные мероприятия и спортивные соревнования. Кроме того, в стране 

функционирует большое количество колледжей физической культуры, училищ 
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(техникумов) олимпийского резерва, университетов физической культуры, спорта  

и др.
11

 

Сегодня без преувеличения можно сказать, что одним из самых спортивным 

регионом России является Кемеровская область, которая имеет богатый опыт 

проведения всероссийских, межрегиональных и региональных спортивных 

соревнований по разным видам спорта. Это подтверждают развитая инфраструктура, 

позволяющая проводить состязания по тому или иному виду спорта, а также опытный 

тренерский состав, умеющий готовить молодых олимпийских чемпионов.  

Показательно также, что Кемеровская область - один из первых регионов, 

принявших активное участие в реализации Федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006—2015 

годы» и подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008—2015 

годы».  

В своем исследовании мы  особый акцент делаем на современном состоянии 

инфраструктуры спорта в России на примере Кемеровской области.  

Для лучшего представления о потенциальных возможностях внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в Кемеровской области  нам 

необходимо обратиться к аналитической информации о регионе.  

Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. Площадь 

области - 95,7 тыс. кв. км, что составляет 4% территории Западной Сибири и 0,56% 

территории Российской Федерации. 

Административные границы Кемеровской области сухопутны. На севере она 

граничит с Томской областью, на востоке - с Красноярским краем и Республикой 

Хакасия. На юге границы с Республикой Алтай и Алтайским краем проходят по 

главным хребтам Горной Шории и Салаирского кряжа, на западе - с Новосибирской 

областью по равнинной местности. Область удалена примерно на 5 тыс. км по 

железной дороге от дальневосточных портов и на 5,5 - 6,5 тыс. км - от портов на 

Балтике и в Мурманске. 

Численность населения на 01.01.2007 составила 2826,3 тыс. человек - это 14,4% 

населения Сибирского федерального округа и 2% населения Российской Федерации. 

История кузбасского спорта началась 70 лет назад. В июле 1943 года после 

образования Кемеровской области была создана областная физкультурно-спортивная 

организация.  

За это время свыше 3 тысяч кузбассовцев выполнили норматив мастера спорта 

СССР и России, двадцати из них присвоено звание почетного мастера спорта,  

281 человек стали мастерами спорта международного класса. 29 наших земляков 

удостоены высшего спортивного звания "Заслуженный мастер спорта СССР"  

и "Заслуженный мастер спорта России", 69 кузбасским тренерам присвоено звание 

"Заслуженный тренер РСФСР" и "Заслуженный тренер России".  

По данным  официального сайта департамента молодежной политики, спорта  

и туризма Кемеровской области в 2012 году в области функционирует 7665 

спортивных сооружений. В их числе 29 стадионов с трибунами на 1500 мест, 4292 

плоскостных спортивных сооружения, 1051 спортивный зал, 7 крытых спортивных 
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объектов с искусственным льдом, 3 легкоатлетических и 1 футбольный манеж,  

120 плавательных бассейнов, 73 лыжные базы, 1 биатлонный комплекс, 78 сооружений 

для стрелковых видов спорта. По сравнению с 2011 годом число спортивных 

сооружений увеличилось на 104 единицы, что составляет 1,4%. Единовременная 

пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 170,2 тыс. человек
12

. 

Анализ статистики позволил нам сделать определенные выводы: численность 

занимающихся физкультурой и спортом в 2012г. составила 765,5 тыс. человек,  

в секциях и группах по видам спорта занимались 466,8 тыс. человек (103% к уровню 

2011 года), из них 163,9 тыс. - женщины. Из общей численности занимающихся 

физической культурой и спортом 102,1 тыс. человек - на платной основе. В данной 

связи следует отметить тот факт, что численность людей, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, каждый год растет. Такая тенденция вызвана 

возросшей популярностью и престижностью занятий спортом в последние годы. Вести 

здоровый образ жизни становиться модным. 

Среди видов спорта наиболее массовыми являляются баскетбол, волейбол, футбол, 

лыжные гонки, горнолыжный спорт, легкая атлетика, плавание, шахматы, хоккей, 

настольный теннис, дзюдо, бокс, спортивная аэробика, каратэ, греко-римская борьба. 

За 2012 год в физкультурно-спортивных организациях было подготовлено 19 тыс. 

спортсменов массовых разрядов, присвоено 95 званий мастера спорта, 10 званий 

мастера спорта международного класса и Гроссмейстера России. 

В настоящее время  в области действует  87 детско-юношеских спортивных школ  

и 25 специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.  

В спортивных школах и клубах занимались 78,9 тыс. человек. Из общего числа 

занимающихся 79,8% в возрасте 6-15 лет. На рис.1. представлено распределение детей 

и юношества, систематически занимающихся спортом по этапам спортивной 

подготовки. 

 

Рис.1 Количество детей и юношества, систематически занимающихся спортом  

в Кемеровской области в 2013г. 
 

№ 

 

Этап спортивной подготовки 

 

Количество 
Доля от числа 

занимающихся 

1. спортивно-оздоровительный 21,7 тыс. чел. 27,5% 

2. начальная подготовка 38,6 тыс. чел. 48,9% 

3. учебно-тренировочный 17,6 тыс. чел. 22,3% 

4. спортивного совершенствования   861 чел 1,1% 

5. высшего спортивного мастерства   186 чел. 0,2% 

 

Из общего числа занимавшихся 26,3 тыс. человек составляют спортсмены - 

разрядники, в том числе 2,6 тыс. – спортсмены первого разряда, 1,1 тыс. – кандидаты  
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в мастера спорта, 253 человека - мастера спорта, 63 – мастера спорта международного 

класса, 17 человек – заслуженные мастера спорта. 

В Кемеровской области подготовлено 38 участников Олимпийских игр, в том числе 

8 олимпийских чемпионов, 6 серебряных призёров, 3 бронзовых призёра Олимпийских 

игр.  

Далеко за пределами Кузбасса и России известны имена наших земляков - 

чемпионов Олимпийских Игр это: Александр Воронин, Алексей Вахонин, Рудольф 

Плюкфельдер (тяжелая атлетика); Мария Филатова (двухкратная чемпионка), Елена 

Груднева, Валентин Могильный (спортивная гимнастика), Вячеслав Иваненко 

(спортивная ходьба). Серебряными призерами Олимпиады в разные годы становились 

Владимир Манеев, Валентин Олейник, Галина Кулакова, Елена Прохорова, бронзовую 

олимпийскую медаль завоевала Наталья Шиве-Глебова, серебряный призёр 

Олимпиады 2008 года в Пекине Чигишев Евгений (ЗМС по тяжёлой атлетике).  

В последние 20 лет в области сложилась эффективная система отбора талантливой 

молодежи, подготовки спортивных резервов. Систему физической культуры и спорта 

Кемеровской области представляет 2935 организаций.  

Необходимо отметить, что во многих территориях Кузбасса накоплен 

положительный опыт в развитии массовой физической культуры и  спорта.  С целью 

осуществления физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и воспитательной 

работы среди подростков и молодёжи направленной на укрепление здоровья, 

физического и нравственного развития, профилактику безнадзорности, 

правонарушении, наркомании и алкоголизма, в Кемеровской области действует  

107 клубов по месту жительства. Основной задачей клубов является создание в жилых 

микрорайонах города и сельских поселениях условий для объединения детей, 

подростков и молодёжи в секции, группы, команды для проведения в них 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и досуговый мероприятий.  

Важнейшим фактором привлечения населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом в Кемеровской области является проведение спортивно-массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. Среди традиционных мероприятий 

летняя и зимняя спартакиады малочисленных народов Кузбасса;   зимняя Спартакиада 

трудящихся Кузбасса;  Областная Спартакиада среди инвалидов; Областной 

спортивный фестиваль среди сельских районов; корпоративные спартакиады среди 

работников предприятий, фирм различных форм собственности и т.д.  

Во многих территориях области приняты к реализации проекты проведения 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. Так, например, в Киселевске  

к началу каждого учебного года проводится «Олимпийский пробег» среди 

школьников. В Прокопьевске традиционно проходят комплексные (зимняя и летняя) 

спартакиады производственных коллективов угольной промышленности  

и муниципальных служащих. В соревнованиях по 6 видам спорта участвуют более  

20 команд. В Тяжинском районе разработан и реализуется проект «Турнир поколений» 

(по волейболу) под девизом: «Спорт. Молодость. Опыт». В соревнованиях участвуют 

люди разного возраста от 15 до 65 лет. 

Интерес, на наш взгляд, представляет собой опыт Кемеровской области по 

организации активного отдыха, досуга и оздоровления детей и молодежи в летний 

период.  Летняя оздоровительная компания ежегодно охватывает всеми формами 

отдыха  практически 100 % детей Кемеровской области, подлежащих оздоровлению. 
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На базе оздоровительных учреждений различных типов в 2010 году отдохнуло  

193 тыс. детей. В соответствии с областными программами с 2000 года за счет средств 

областного бюджета и привлеченных средств Кузбасские школьники отдыхают  

в Греции. В 2010 году на средиземноморское побережье было направлено 730 детей. 

Отдых и оздоровление детей также организуется за счет средств федерального 

бюджета в оздоровительных лагерях «Орленок», «Океан». 

На сайте департамента образования и науки Кемеровской области www.edu.kem.ru 

размещены областные нормативные правовые документы, реестр организаций, 

обеспечивающих отдых и оздоровление детей, информация об уполномоченных 

органах муниципальных образований, организующих отдых и оздоровление детей  

в городах и районах области, режим работы специалистов уполномоченных органов.  

В рамках реализации областной программы «1000 спортивных площадок» на 

территории Кемеровской области стала традиционной работа спортивных площадок. 

Все площадки можно разделить на три группы:  площадки, базирующиеся на 

территориях общеобразовательных школ, домах культуры; площадки расположенные 

при спортивных учреждениях, оздоровительных комплексах, стадионах; спортивные 

дворовые площадки по месту жительства.  

Зимние спортивные площадки подразделяются на открытые ледовые площадки, 

коробки для хоккея, фигурного и массового катания, лыжные трассы.  

Летом на всех спортивных площадках созданы условия для развития таких видов 

спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, дартс, настольный теннис, шахматы, легкая 

атлетика, спортивная гимнастика, а также для занятий общефизической подготовкой  

и проведения подвижных игр, зимой - хоккей, фигурное катание, лыжный спорт, 

санный спорт, хоккей с мячом.  

Для проведения активного досуга жителей разработан и реализуется план 

спортивных и культурных мероприятий, которые проходят в формате городских, 

районных  праздников и массовых мероприятий  на дворовых территориях. 

Таким образом, основой воспитания культуры здорового образа жизни молодежи 

должно стать формирование активной, деятельной, трудолюбивой и творческой 

личности, нацеленной на здоровый и трезвый образ жизни, на успешное саморазвитие 

и полное раскрытие своих потенциальных возможностей. Внедрение новых здоровье 

сберегающих технологий, передача опыта старшего поколения, сохранение  

и  популяризация народных традиций способствует формированию  культуры 

здорового образа жизни в аспекте социализации личности молодого поколения. 

Условиями формирования здорового образа жизни, направленного на сохранение  

и укрепление здоровья молодежи, являются: правовая, политическая  

и  информационная поддержка; поддержка института семьи; повышение качества 

образования; повышение экономического благосостояния молодежи, обеспечение 

занятости.  

Таким образом, реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса в Кемеровской области строится на принципах 

непрерывности, комплексности и носит поэтапный характер:  

1. Оценка состояния образа жизни молодежи на селе и в городе;  

2. Оценить уровень информированности молодежи о принципах здорового образа 

жизни;  
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3. Разработать программы формирования здорового образа жизни разных 

категорий молодежи (с учетом возраста, образования, уровня культуры, 

достатка, информированности);  

4. Обучить специалистов по вопросам формирования здорового образа жизни;  

5. Создать материально-технические условия и методическую базу для 

формирования здорового образа жизни у молодежи;  

6. Установить критерии эффективности мероприятий, провести их мониторинг.  

 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в стране 

увеличивается число молодых людей, систематически занимающихся спортом, и при 

этом в процессе спортивной деятельности ими приобретаются те свойства и качества 

личности, которые используются в других видах деятельности: собранность, волевая 

подготовка, соревновательный опыт, способность к самовоспитанию и др.; происходит 

снижение уровня распространения алкоголизма, наркомании и преступности  

в молодежной среде, тем самым нейтрализуются негативные воздействия социума.  

Кроме того, у молодежи формируются ценности и установки социально-

интеграционной направленности, воспитывающие гражданственность, патриотизм, 

нравственность. 

 

 

 

 



 

BOHUSLAV STUPÁK 

 

ROZDZIAŁ II 

CHILDREN AND YOUTH AT SPORT IN SLOVAKIA 
 

 

Human life and its social environment, children and young people included, are affected 

by everything that surrounds it, especially the overall economic and socio - political 

conditions, which are ultimately created by a man again. 

We live in a time of revolutionary social change, but they are not only clearly positive 

changes. Rapid scientific and technological progress has brought human beings to help new 

technologies have changed, facilitate and interfere with work and everyday life of people. No 

such progress and changes in society brought with them negative phenomena such as the 

destruction of nature, pollution, alienation to humans, consumerism, with negative 

consequences for physical and mental condition of the human body. Communication between 

family members has become poor and cold, leisure and family use often not linked. 

Leisure should be a space for young people to relax and regenerate power, for recreation, 

social contacts, for self-fulfillment in their own activities in various areas of interest - sports, 

tourism, culture, art, technology, science etc. It should serve to develop the creative potential 

of the needs and interests of individuals. Leisure sports activities, the use of youth, leading to 

the development of direct communication, personal contact of man with man; helps to restore 

and strengthen interpersonal ties enrich the social and emotional relationships. 

Paper with the topic of sport, leisure time and leisure sport activities of young people have 

been processed because the free time and its use in youth sports are important personal and 

social values. It's value with huge potential positive opportunities for personal development 

and society - in leisure activities, in civic participation, in volunteering and other activities 

with positive motivation of children and youth to gain experience for an active life in society. 

To appropriate and meaningful use of leisure time, as well as other values, it is necessary 

to bring young people. This important task of contemporary society is associated mainly with 

educational action at homes and schools. Leisure sports activities help to foster self-

realization, personal development and its relationship to the world. Leisure sports activities 

for youth and young people are an important part in the process of socialization the sense of 

which is targeted to help young people on their path through life. Socialization and education 

is directly linked to key issues for all areas of children and youth. Also in this area we should 

look for causes of youth issues, including the sociopathic phenomena, assumptions and their 

possible remedies. The effect on young people in leisure activities contributes to the 

formation of moral, ethical, aesthetic, spiritual, positive, and civic values. In practice this 

means to keep children and young people to respect you, to other people, to life and the 

environment in which we live. 

The paper intends to highlight the tremendous opportunities for socialization of youth as 

well as prevention of sociopathic phenomena. With this work we contribute to the mapping 

and clarification of issues related to the use of leisure and sports activities for youth. The 
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ambition is not to resolve the issues raised and problems, but we will try to propose solutions 

based on research and recommendations for practice. 

 

Sports activities of  Pre Schoolers of Slovakia 

Sport activities and sport on his own are more than just fastening of the physical force. It 

is the life phyilosophy that joins together the physical ability, will and a spirit of a man. Sport 

is a social phenomenon that helps to build up interrelations, fastens the characters of people 

and negotiates both the real and imaginary barriers. Sport actively influences children´s 

health, has educational aspects, eliminates social, national and religious differences. Sport 

teaches the child to keep active, selfstarter, daring, responsible, adhere to a promises, know 

how to ham, compete and live up to a feeling of being a winner. As it is in life so it is  

important in sport to set oneself gradually the right and adequate goals, respect teammates and 

behave correctly. The Olympic movement serves not only to the top sportsmen but it also 

serves  all those who honor the olympic ideas, want to develop both body and mind, 

strenghten friendship, competing according to the fair play rules, help the rival if neccessary, 

respect people regardless of their race or religion. A good sportman is not only the one who 

winns but especially the one who keeps the principles. 

Everything that has something to do with olympism is unique because it represents great 

positive values that move people forward, connects sport with culture, education and 

protection of the environment, goes toward the peaceful coexistence and any discrimination is 

strange to it, it is a stimulus for an improvement of individuals. The whole Europe currently 

agitates the development where children of almost each country and Slovakia is not an 

exception shows the growth of obesity aggravation of the health condition, abbility and 

declination of efficiency. Dynamic activities durig the use of a free time backed up on the 

behalf of passive, fluffy and very little incentive activities, not supporting the health, physical 

and motional development
1
. The educational process and the children´s lifestyle is not 

balanced up. Implications are negatively shown not only on the health level, kinetic abilities 

and capabilities. They have impact as well on the individualism that deepens, egoism, low 

ability of selfknowledge, respect and socialization. Absence of the active life and sport in 

children slowers down their mental development and provides the space for negative social 

phenomena. The number of obese children in Slovakia increased three fold in the last decade. 

 Each eighth child is overweight and approximately seven procent of children suffers 

from obesity. 

 One third of all slovak children have their cholesterol level increased.  

 Seventy percent of obese parents have children in like condition. 

 Eighty percent of fat children is overweight in their adulthood too. 

 Children pays attention to sport activities twelve minutes a day and three quater of the 

whole day they sit in front of the TV or the computer. 

 If the current trend of a lifestyle wont change there is going to be according to the 

predictions thirty-eight percent of european children suffering from obesity
2
. 

Sport  as a mean for the health salubrious physical activity has a greater influence than 

a mean of any other social activity. Through its duty in the formal and informal education 

                                                           
1
 Por. B. Stupák, Telovýchovné a športové súťaže v materských školách, [w:] Dimenzie perspektívy rozvoja 

osobnosti jednotlivca v súčasnej škole II. Predškolská pedagogika. Elementárna pedagogika. Výchova a umenie, 

red. I. Krupová, B. Akimjaková, Ružomberok 2009,  s. 82-84. 
2
 Por. tamże,  s. 86-88. 
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sport strenghtens a human capital. Values that sport povides help the development of 

knowledge, motivation, abilities and stimulate personal effort
3
. 

Principles and habits supporting the healthy lifestyle should be contracted since the 

babyhood. In the last years the organising of different sport olympics of  kindergarten children 

was spread. These children familiarize with olympic movement by the means of competitions 

on the individual schools and regions level. It is not only absorbing of some other further 

knowldge and the development of different motor skills and abilities but it provides the pre-

schoolers to feel actively the olympic principles and the atmosphere of such sport 

competitions. The aim is the children to accept and take these principles of humanism, 

building up the habits and responsibility for their physical and mental development. The 

basics of the iniciative of the olympic activities is the kindergarten and its capability to 

organize, maintenance and supply together with personnel administration. It is waranty that 

these organized meetings won´t be one way but will fullfil deeper educational and cultural 

goals. 

Pre-school age is an important period of childhood, when the bases are built. Their 

strength is tested later because they are used as a basement during later periods of 

development and in the period of ontogenesis. The most important need of a child in pre-

school period is exercise. The minimum need of motion activity of a child is 6 hours a day; in 

reality it should fulfil 60% of his free time. The luck of exercise leads to lower immunity and 

efficiency, disorder in nutrition of muscles, disorder of metabolism, changes in functional 

state of internal organs included the central nervous system. Due to irrational consumer way 

of life with preference of passive forms of activities the number of hypoactive children rises. 

These children do not need much motion and mostly suffer from obesity. It is supposed that 

they represent almost 30% of our population from which about 10% is consequently due to 

wrong upbringing in a family. 

Pre-school age is an important period for gaining routines, ways of behaviour, basics of 

lifestyle and the whole life. Exercise is an important factor of the universal development of  

a child from the physiological, motoric, coordinating, cognitive, emotional, psychological and 

social point of view. It is one of the main preconditions for the development of a child’s 

personality. We can understand physical education at kindergarten as harmonious educational 

component. Physical education aims at the development of personality as a unit. It creates 

preconditions to bigger physical and psychical burden, flexibility and generally supports 

health. The main aim of physical activities at nursery schools is a happy child who enjoys 

moving and correctly understood physical activity leads inevitably to better health of a man. 

In addition to physical development physical education at nursery schools influences 

psychical, social, moral and emotional development of a child. As inseparable part of  

a healthy lifestyle essentially contributes to regeneration of physical and psychical strength, 

enriches the life in children’s collective, to organise it more interesting and to bring 

happiness. Physical education helps to eliminate imperfections of handicapped children and 

last but not least gives the basis of theoretical and practical skills of physical education.  

The Olympic chart defines olympism as a life philosophy celebrating and in balance 

linking together physical force, will and the spirit. Joining together sport and culture and the 

education olympism has the effort to set up such lifestyle that is based upon joy from the 

effort put out, upon the educational value of good example and upon respecting the basic 

universal ethic principles. The aim of olympism is to inculde sport everywhere. In the services 

                                                           
3
 Por. B. Stupák, Telesná výchova a telovýchovné aktivity – súčasť výchovy a vzdelávania od útleho veku, [w:] 

Vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všetky deti. Bratislava:  Slovenský výbor svetovej organizácie pre 

predškolskú výchovu, red. M. Miňová, Bratislava 2008, s. 210-212. 
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of harmonic development of a human being with hope for supporting the building up of 

a peaceful society, trying to  protect a human dignity.  The olympic festivals become festivals 

for all people concerned and organizers. Their involvement supports the sprit of olympism, 

they negotiate themselves and its a good ground how to get better and better , do not give up 

and achieve success. They offer children with the help of kindergartens, schools, parishes and 

regional municipalities get in touch with sport and olympism, get in touch and be inspired by 

„the real“ olympic games. Slogan of olympic festivals of children and youth in Slovakia 

„Faster, higher, stronger, fairly and in friendship“, the best suits the values thanks to which 

sport and sport activities go toward forming children´s world of values and to their harmonic 

development. To be fair play is a slogan of children´s olympic festivals that join sport 

activities with culture and education for these young sportlers to get to know the olympic 

atmosphere. The olympic ideas are especially current right now in the present times and their 

urgency ring the alarm where the consuming type of life of children and youth characterizes 

more the comfort and lassitude to an active exercises. 

The olympic festival of children and youth of Slovakia is multiathletic, cultural and 

educational event. It is dedicated to children and youth of Slovakia at the age of 5 to 18 years. 

It is asserted by the Ministry of Education of Slovak Republic, Slovak olympic association, 

Union of towns and parishes of Slovakia, Slovak association of sport at schools. The bulwark 

over the project holds the president of Slovak Republic Ivan Gašparovič. The patrons are 

vicepremier and minister of education of SR Dušan Čaplovič, president of Slovak Olympic 

Comitee František Chmelár, chairman of the Union of Towns and Parishes of Slovakia 

Michal Sýkora, chairman of Slovak Sport Association at Schools Anton Javorka and the 

chairman SK8 Vladimír Bajan. 

The main purpose of organising of such olympic festivals of children and youth is to 

ignite those concerned – parents, teachers, trainers, functionaries, politicians as well as 

competent institutions – schools, school institutions, sport clubs, parishes, offices, 

selfgoverning and state organs, sport associations and oganisations to understand the meaning 

that sport has for our lives and the development of children and to strike more for its practical 

realization. By applying the olympic symbols, ceremonials and principles to stimulate 

children as well as teachers to take sport as a part of education and culture and to assert it as 

a mean to achieve a senseful, fair, healthy , active life in friendship and peace. 

Around 135 thousand of children attend currently the kindergartens in Slovakia and it is 

around 62 thousand of  pre-schoolers at the age of  5-6 years.  The Olympics of little stars is 

for children attending the kindergartens. It takes part annualy as a competition of classes, 

kindergartens and parishes with adequate cultural, sciential and environmental sense, 

competitive and noncompetitive activities. 

Summer Festival - sugested pogram: 

 20 m sprint, 

 100 m race, 

 Throw with the tenis ball to the distance, 

 Standing broad jump, 

 Jumping through the olympic circles, 

 Sack jumping, 

 Throwing at the tins, 

 Tricycle ride, 

 Race with the dolls in the strollers, 

 Rope pulling, 
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 Competitions on hurdles, 

 And other according to the local conditions. 

Winter festival - sugested pogram: 

 Time limited sleighing, 

 Time limited skating. 

Administrative staff of olympics of a given kindergarten schedules on time the fields in 

which the cultural part of the festival of the events will be done (creative, singing, musical, 

declamatory, scenic etc.). Creative works are shown at the accesible place in the kindergarten 

and comunity. Sciential part of the festival is organized in the kindergaten in the form of chat 

or entertaining quiz in the frame of the content of  ISCED 0. The Olympics of little stars – 

pre-schoolers practise the environmental part of the festival ( aimed on the importance of the 

quality of the surroundings that is inevitable part and neccessity of our daily life)in the form 

of games, the goal is to educate children with their surroundings and nature. The purpose is to 

teach children the right manners how to behave in the nature, the relationship to an organic 

and anorganic nature and the surroundings. To call children´s attention on the importance of 

the cleanliness of the surroundings which they play in and live in.  

The part of each olympics is keeping the olympic procedure and etiquette. With the 

conditions taken into consideration  it is suggested to keep the olympic ceremonial and 

symbols in the kindergarten as they are. Their use underlines the identity of the event and 

strengthens its emotionality. Traditional and well established olympic ceremonials have their 

historical, cultural, emotional, motivational and educational atribut. Ceremonials of olympic 

festival of children are: 

 Opening of the festival, 

 Ending of the festival, 

 Relay and burning of the fire, 

 Arection of the flag remuneration with medals and prizes. 

In several regions of Slovakia the events on word naturalized exceding the frame of one 

kindergarten and became an unthinkable part of their yearly program of sport and olympism. 

Majority of them have continual tradition, some have their history of few decades. 

Such are town olympics of kindergartens, games and sport events of a kind like Spiš sport 

games, Piešťany games with their greater than fourty year tradition and several others. We 

mention these sport events because it is the effort of several schools to fullfil the highbred 

goal.  

 

Sports activities of the youth 

According to European sociologists, current period of prosperity saw a remarkable 

increase of material values. Priority passes to the quality of life and its complementary related 

values such as leisure time. Leisure offers space for cultivation of personality, for the 

development of available skills and talent. Life is not just joy, but also challenges. Potential 

risks can become a source of serious danger. 

Free time can be characterized as a period that everyone has at his or her disposal 

according to own decision for personal fulfillment after finishing operations and obligations 

arising from his or her social position. We see it as a time of freedom and liberty, which is 

outside the youth of his duties to self-expression and self-development according to their 
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needs and interests. Leisure is an important and specific part of life of children and adults  

- a person of any age. It's time for rest, recreation, regeneration, physical and mental forces, 

relaxation after work, study, community meetings (with friends, friends, significant others), to 

discover the world, life, self-realization in the activities, the activities according to their needs 

and interests , wishes, desires, values and inspiration. All of these attributes also appear in the 

definitions of current scholars of leisure. Leisure is an activity in which one enters with the 

expectation to receive it on the basis of their free choice and that it provides a pleasant and 

satisfying experience. Stupák
4
 defines leisure as a time for rest, recovery of mental and 

physical forces, to relax after all the obligations arising from the social roles of each person. 

Free time means the space for relaxation, sport, recreation, entertainment, social contacts, for 

fulfillment based on their needs and according to their wishes.  

Leisure characterized as a great value but no value in itself and for itself, but as an 

unlimited opportunity to return the man to his nature, to his full and authentic life, think about 

the values, be aware of their vulnerability and to address the their rescue. The term refers to 

leisure a space for freedom of action and human development, space for relaxation, sport and 

recovery of mental and physical strength, space to meet the needs and interests, a space for 

entertainment, which changes the rhythm of human life, space for human activities aimed at 

self-realization and self-improvement. 

This time is a natural part of life, and therefore falls as a natural part of the daily routine of 

everyone. The survival of the leisure is associated with feelings of freedom and liberty. The 

growing importance of leisure and sport for young people, man and society shows a frequency 

of dealing with the issue of scientific and professional publications, magazines and even 

entertainment newspaper. The term free time engaged in various scientific disciplines is  

a multidisciplinary concept. Interpretation of free time in relation to youth oscillates between 

very narrow conception of leisure as an area for games, entertainment, recreation and that 

includes all aspects of social and leisure functions. The uses of leisure time everyone should 

be free to decide. Even the ongoing social process during active leisure time is to create 

optimal conditions for its valuable and meaningful content in favor of self-realization and 

personal development in active work. At present, it should be noted that leisure time is all the 

options - from the positive possibilities for self-realization and personal development in  

a meaningful, creative activities, to participate and share in social pathology and crime. 

Interventions leisure educators, sociologists and social workers but the leisure of children and 

adolescents are therefore socially necessary. The importance of leisure time also suggests that 

the child's right to leisure is part of the Convention on the Rights of the Child, which was 

signed by Slovak Republic, and thus its provisions are mandatory, including the creation of 

conditions for sport and physical activity. The CRC is an important international document, 

which includes civil, political, economic, social and cultural rights of children and 

adolescents. Children's rights are part of human rights. The starting point of their basic 

philosophy is the knowledge that the child is full and complete human being (not just small 

adults), with specific needs for healthy development. Adults are required to respect the rights 

of children and create conditions for their implementation. The content of this document is to 

be applied in every field of work with children and adolescents. The Convention contains  

a comprehensive and holistic look at the basic and specific rights of children and young 

people for life, healthy development, care, upbringing and education, protection and 

assistance. Given the inherent needs and interests of youth is necessary to recall the right to 

                                                           
4
 Por. B. Stupák, Le temps libre des jeunes et le milieu social (dépendance dans le cadre des familles 

socialement défavorisées), [w:] Nouveaux trends dans le domaine des Sciences humaines et naturelles, red. F. 

Miche, Fribourg 2009, s. 73-76. 
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leisure and sports use, physical activity and movement, which are a popular part of their free 

time necessary for their healthy development. 

Roger Sue
5
, contemporary French sociologist of leisure time defines free time functions as 

follows: 

 Psycho-social (relaxation, fun, self-development), 

 Social (socialization, symbolic affiliation to social group), 

 Therapeutic, 

 Economic (positive impact on youth in the application of professional activity, 

expenses incurred for activities, etc...). 

Experience from research of sociologists are known that active and meaningful use of 

leisure time is an important factor in prevention of drug and other addictions, and other 

sociopathic phenomena in children and adolescents. This can be demonstrated also in terms of 

causes identified as the most common reasons that lead young people to drugs. The most 

common is an effort to adapt to their peers, curiosity, escape from boredom, and family 

environment. These reasons can be eliminated by the spending of free time under suitable 

conditions, in a peer group with positively focused interests and sports activities. Leisure time 

and free use is largely influenced by the social status of youth financial security and 

opportunities of the Slovak region. Leisure activities of the youth represent option of leisure 

times pending on behalf of socially desirable activities. Current guidance is a warning about 

the dangers of consumerism, which can demoralize a man, alienating him to himself. This 

should put greater emphasis on education for leisure, sport and leisure since childhood - in the 

sense of forming an active lifestyle in youth and fulfillment leisure activities. It is necessary to 

clarify the definition of leisure activities and highlight the important fact that individual 

perception of free time, feeling free time - as a time of freedom and liberty, which are 

necessary for appropriate social and individual conditions. 

Based on theoretical and empirical research compiled we review the needs, satisfaction of 

which is directly linked to sport activity in leisure time activities: 

 The need for healing, refreshing, health, mental relaxation, rest, recreation, 

 The need for settlement, dispersal and pleasure, release from task tracking, 

compensation, lounging, 

 The need for encouraging the learning of knowledge, efforts to know and use 

something new, activation of its own forces and capabilities, education, 

 The need for peace, peace, meditation and self-esteem, self referential, freedom from 

stress and bustle and nervous strain, 

 The need for contact, communication and fellowship, conversation, entertainment, 

finding contacts and social relationships, increased perception of emotion, empathy, 

tenderness, 

 The needs of society, respect for collective formation of social groups, seeking social 

security and stability, interaction at work, games and other activities, readiness to 

assist, tolerate social recognition, integration, 

 The need for participation, social engagement and involvement, cooperation, solidarity 

                                                           
5
 Por. B. Stupák, Voľnočasové športové aktivity – nástroj zlepšovania zdravia a zdravého životného štýlu 

mladého človeka, [w:] Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka, red. B. Wolny, Stalowa 

Wola 2009, s. 107-109. 
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 The need for creative development, the need to increase personal skills and talents, 

assertively promoting their own ideas, expressing their own thoughts, ideas, 

experiences, productivity in the cultural activities, work and games. 

In the practice, there are a lot of different forms of activities which have their specific 

significance in relation to the content and goals of leisure sports activities. Organizational 

forms - such as organizational structure of the unit can be broken down by various aspects 

(criteria): 

a) By number of participants: 

 Mass 

 Group 

 Individual 

 Mixed forms. 

b) By the time duration: 

 Regular: long, short 

 Irregular, occasional 

 Disposable. 

c) By the degree of organization: 

 Fixed organization 

 Looser organization. 

We show areas of sports, leisure sports and tourism activities as follows: 

 Fitness exercises with or without equipment or music, 

 Preparatory and health exercises, 

 Rhythmic gymnastics and dance, 

 Acrobatics, 

 Athletics, 

 Sports games, 

 Small movement games, 

 Seasonal sports and activities (swimming, skating, skiing, sledding, games, water 

games, games in snow, kiting, etc..), 

 Hiking, water tours, cycling tours, 

 Sports for armed forces, 

 Visiting and watching sports competitions, 

 Learning about life and achievements of athletes (collecting). 

Status of leisure activities of young people in Slovakia were documented in the survey in 

2006 prepared by the Slovak Department of Information and Prognoses of Education. The 

data obtained reflect the interest and the structure of youth leisure activities, while the 

frequency of interest leisure services. Results of the survey document the composition, as the 

quantity of the clubs in each area. It was also seen in the case of membership in these clubs. 

The most popular and most visited are the clubs in this case dedicated to sports and culture, 

attended by half of all children involved in regular hobby. The sport clubs have 37 187 

members (28.9% of the total membership). 

Graph 1 shows the percentage of events by area of focus on overall business of the official 

Leisure centers. Statistically, the data show that the highest number of clubs have been 

traditionally Sports clubs with the number of 2461 (27.6%). 
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Graph 1. Divisions of Slovak Youth clubs according to focus areas 

 

 

 

Graph 2 and 3 shows occasional events organized by Leisure centers according to the 

focus areas and distribution of participants. Most events were organized in the field of 

physical education and sport (4689 events with 286 195 participants), but most participants 

were in the events dedicated to art and culture (308,020 participants in 4,056 events). The 

disadvantage is the occasional events that do not systematically work with youth. 

 

Graph 2. Occasional events of Slovakia according to focus areas 

 

 

 

Graph 3. Distribution of participants on occasional events according to focus areas 

 

 

 

From many kinds of observations and studies focus on the utilization of youth leisure 

time, research from Ľ. Sejčovej of 2001 and 2002 has brought interesting results. The research 

group consisted of 1102 respondents two age groups: 10 to 13 years (primary school pupils) 

and 14 to 18 years (pupils grammar schools and secondary vocational schools), and the results 

of this study are listed in Table. 1 and Graph. 4
6
. 
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 Por. B. Stupák, The Olympism of Pre Schoolers, [w:] Antropotechnika, kulturotechnika, socjotechnika w 
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The research came to interesting findings. Young people usually spend their free time 

with friends and listening to music. Both activities belong to the characteristics of puberty 

followed by watching television and sports. It is necessary to note the proportion of "doing 

nothing" showing clearly the negative trends in the orientation of consumerism, as was 

reported by other studies in recent years too. Similarly, it should be noted that the youth wants 

to be in their free time alone, which does not belong to the characteristics of this age. This 

means that they lack friends, peers, which would combine their common interests as they 

would like to spend their leisure time. 

To the research of the Institute of Information and Prognoses of Education in Bratislava in 

1996, was involved 300 young people aged 15-17 years from all over Slovakia, pupils of 

grammar schools, secondary vocational schools and secondary vocational schools. It was 

found that leisure time is dominated by young people watching television and videos, 

listening to radio and music, meetings with peers, passive relaxation, lounging. 9
th

 place 

belongs to the sport and 17
th

 place to active interest activities (regular only a third of 

respondents). According to the findings, boys do more active sports in their free time 

compared to girls (26% of boys do sports daily, over 27% weekly). The negative findings for 

girls - over 22% never do any sports (sometimes over 29%). Comparison with data on the 

most preferred way to use leisure time - passive relaxation and lounging, shows the unhealthy 

lifestyle of most young people and the trends in consumerism. 

Nationwide research on young people aged 15 to 26 years (1584 respondents), 2001, 

executed by the Institute of Information and Prognoses of Education in Bratislava again 

confirmed the negative trends in youth lifestyle. Dominant activities are represented by the 

passive character. Youth use their leisure time mostly for relaxation and entertainment, 

passive recreation and lounging, family contacts and friends. Among the active forms of 

leisure, sport is also represented. Most youth sports leisure activities given only occasionally 

(41.7% of respondents), 24.4% of respondents regularly and 34% of respondents do no sports 

at all. The authors argue that as the cause of this condition appears to be lack of activity of 

interest groups engaged in leisure sports activities, lack of material - technical and spatial 

conditions, poor information and insufficient consideration of the needs and interests of 

youth, unappealing content, forms of work and poor organizational, managerial level of work 

and the overall climate of post-modern era. 

 

Graph 4. The utilization of Slovak youth leisure time in 2001-2002 
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Table 1. The utilization of Slovak youth leisure time in 2001-2002 

 

How do you spend your leisure time 
10-13 

Primary 

school 

14-18 

High 

school 

14-18 

Vocational 

school 

 

Total (%) 

1. With friends 75 78 78 78 

2. Going to cinema 38 34 7 21 

3. Watching TV 71 46 41 47 

4. Sport 55 49 40 45 

5. Listening to the music 62 62 58 60 

6. Drinking alcohol 10 16 12 13 

7. Reading 30 40 8 23 

8. Listen to the radio 12 8 5 7 

9. Being alone 6 7 6 6 

10. Playing the musical instrument 8 12 1 6 

11. Smoking 6 15 19 16 

12. Writing poems 1 4 3 3 

13. Painting 29 13 7 12 

14. Studying 12 14 7 10 

15. Doing nothing 8 14 8 10 

Note: Respondents could give more answers. 

 

Similar trends have also confirmed in the joint research, which was focused on the most 

common uses of leisure time of schoolchildren. The sample consisted of 1013 respondents- 

students of second level of primary and secondary schools in Slovakia. The research results 

are presented in Table. 2
7
. 

One of the latest researches focused on leisure time utilization was carried by the Agency 

of social analysis ASA Ltd. Empirical data collection was conducted in October and 

November 2007. The research sample consisted of 834 young people from all over Slovakia 

at the age of 13 to 27 years. Research was conducted through a questionnaire survey, shows 

the Graph 5 and Graph 6. 

 

  

                                                           
7
 Por. B. Stupák, Sociálne prostredie a voľnočasové aktivity mládeže, „Disputationes scientificae Universitatis 

catholicae in Ružomberok” 2009 č. 2, s. 62-66. 
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Table 2. The utilization of Slovak youth leisure time in 2010 

 

Most common activities in leisure time (%) 
Primary 

school 

Secondary 

school 

1. Sport 19,8 17,1 

2. Reading books 6,0 4,7 

3. Playing video games 8,1 7,6 

4. Hobbies 5,0 3,3 

5. Being at home, lounging 2,8 4,1 

6. Watching TV, video 14,0 12,0 

7. Meeting with friends 19,0 22,6 

8. Listening to the music 14,0 14,0 

9. Going to cafes 1,4 7,8 

10. Shopping 1,9 1,8 

11. Attending the clubs 2,8 1,4 

12. Going to church 3,3 2,1 

13. Being bored  0,8 0,6 

14. Others 1,2 1,1 

 

The results showed that young people have during the working day on average 4 hours of 

free time. Most of their free time is spent relaxing at home doing for example watching TV, 

listening to music or playing computer games. 54.4% of respondents indicated that this form 

of recreation to spend more than an hour a day. The second most frequent daily activity of 

young people is engaging with friends outside in the yard, in a pub or disco. This activity 

addresses more than one hour per day 45% of respondents. Young people dedicate to the 

communicating with friends via chat, phone and SMS about the same space as to the reading 

and information collection. Least time is devoted to shopping. 

 

Graph 5. Most common leisure time activities of the Slovak primary school students in 2007 
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Graph 6. Most common leisure time activities of the Slovak secondary school students in 2007 

 

 

Youth need free time - "time without responsibilities", which can spend by themselves in 

active work, or idle. Even leisure youth sports activities, however, require attention and 

assistance. Given the age and developmental specificities of youth, their little social 

experience is needed to care for their safety, health, and protection against negative 

influences. In practice, leisure sports activities of youth represent difficult problem: to create  

a suitable link between leisure and social activity, so that their essential characteristics are 

retained - such as leisure time, liberty and freedom, social interaction and education as  

a deliberate and purposeful guidance, the effect on youth to promote the development of their 

individual physical and psychical conditions, personality, helping to self-realization. What 

matters is the subjective experience with leisure sport activities with characteristic attitudes 

"want" and "can" versus the mandatory "must". 

We live in the era of social changes but those are not expressly only positive changes. Fast 

scientific and technical progress brought for humans also new technologies that changed, 

made easier and still interfere with the work and also daily life of humans. But the progress 

and these changes in the society brought together with them also negative phenomena as 

devastation of nature, pollution, alienation of people, consuming type of life with negative 

consequences on physical and mental state of a human organism. Communication in the 

family became poor and cold. To be able to form the whole mature person that has its own 

judgment, its own taste and authentic creative relationship with the world, qualitative and 

quantitative higher level, is immensely difficult in multicultural environment but also in the 

environment of the same culture. Free time should be for youngsters and youth a place where 

they can rest, regenerate their strengths, recreate, space to create social contacts, self-

realization in their own activities in different fields – sport, tourism, culture, art, technology, 

science etc. It should serve to develop a creative potential according to the needs and interests 

of an individual. 

Free time, sports activities and its use by the youth is an important personal and social 

value with its great potential of positive chances to develop a personality and society – in 

actions of interests, in civil participation, in social profitable voluntary and other activities 

with positive motivation for children and youth to earn the experiences for active life in the 

society. Sports activities, their use by the youth lead to the development of a direct 

communication, personal contacts of a human with other human, they go towards the renewal 

and strengthen the bonds in the relationships, enrich the social and emotional relationships. It 

is necessary to lead the youth to the senseful and appropriate use of free time as it is also 

important to lead them to the right values. It is important role of today’s society. It cooperates 

mainly with the raising up in the family and the educational impact of the schools. Sports 
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activities meaningly help with the self-realization and the development of a personality and its 

relationships with the world. 

Sports activities of the youth are an important part in the process of socialization and its 

meaning is to aimingly help young people on their way of life. With socialization and 

education there are key questions joining all fields of children’s life and the youth. It is 

necessary to search for reasons of their problems and ways out, possibilities for the 

improvement. Influence of the family, influence of teachers, psychologists but also social 

workers in the frame of extracurricular activities contribute to form moral, ethic, esthetic, 

spiritual, positive and civil values. In the practice it means to lead children and youth to 

respect themselves and each other, life and the whole environment where we they live. 

Sport and education out of school time creates a space also for those students that do not 

feel successful in the school and for a lack of abilities the objectively do not achieve good 

results. In the activities of their interests they get social evaluation, the natural reaction to 

these impulses is a desire for further activities. This way students learn to see them in 

a positive way and create positive relationship to themselves as well as to the others that is 

a base of a moral attitude to the life in a society where everybody finds its own place.   

Sports activities of the youth influence the process of socialization and the development of 

the youth to become social beings. Family is one of the most meaningful factors influencing 

the sports activities of the youth. With the influence of the family permeates the influence of 

the sports and culture of the society on the youth. The most significant factor that forms 

a personality inside the family is a socioeconomic standard of the family, relationship 

between parents and their relationship to the child, relationship among siblings and the 

atmosphere in the family itself. The behavior that is determined by their experiences 

depending on the society leads to the youth copying the same model of behavior as their 

parents have. The researches show that also by extracurricular activities and sport activities of 

the youth the insufficient intervention of the family (mainly when its dysfunctional) and the 

school often leads to the abnormal type of behavior of the youth, mostly offence, toxic mania 

etc. It is necessary to point to the insufficient control of the extracurricular activities of 

children and the youth from their parents´ side and their formal engaging and interest shown 

and small integration of offenders to participate in the valuable and socially also individually 

profitable activities. Their extracurricular activities are often elemental, random and socially 

unacceptable. Mostly such offenders show low participation in regular organized interest 

activities. A functional family gives the youth a social position, leads and rises up to use the 

free time and take part in sport activities, other cultural activities, manners, attitudes and 

opinions, habits, teaches to respect the social norms etc. The youth fixes such social 

examples; significant changes are mostly only an exception. The other factors of a sociable 

process it is necessary to mention the groups in which the youth lives or spends the free time 

or the groups which the youth aspires to so called reference. These groups create the scale of 

values and social norms according to which the individuals behave. Same age groups arising 

by the realization of sports extracurricular activities are the natural form of socialization of 

children and the youth and have the great significance thanks to which the children and the 

youth aim their independency from their parents and other adults. Children and youth do not 

learn only from adults but from each other as well. The individual improves itself in such 

activities or when the individual has the audience (so called social facility). By creation the 

opportunities the social necessity of children is respected to have their own contact with other 

children of the same age. The friendly relationships are formed and are spontaneous, 

positively dynamic and also with positive tension. In these relationships children show their 

abilities to understand the other person that is shown by self-assertion of their goals, opinions 

and ideas. 
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The same age groups of sports extracurricular activities belong mostly to reference social 

groups with the values and norms in which the individual wants to identify with. On one hand 

they fulfill particular mental needs of an individual e.g. they provide relax, fun and calm 

down that is important to compensate the mental burden and together with that they are 

a means of a social control of a behavior of their members. Considering the reality that the 

influence of a group on its members can be not only a positive but also negative the must of 

an intervention into the same age group that includes to the competency of social assistants 

(social workers – social teachers). Among the important determinants influencing the 

relationship to the sports extracurricular activities with the use of free time of the youth we 

refer massmedial facilities that influence mainly the measure of information and substantially 

form and a young person. By organizing of sports extracurricular activities of the youth is 

important to realize what meaning have the given goals of both extracurricular and social 

process for the mutual interaction of an organizer (parent, teacher, trainer etc.) – individual 

(sportler, participant etc.). This meaning can only be fulfilled only when the goals are clear to 

everybody and intelligible and they do not evoke negative feelings. The purpose is to help and 

contribute to preparation of youngsters for a full-fledged life, helping to become a full-fledged 

individual. Develop his essential powers in a way, where in society, in favor of society he 

would imbue the meaning of his life, confirm his existence with creative actions, outgrowing 

the world and him as well. Creative activity is exactly the source of this overcoming of 

ourselves and the driving engine of evolution with the purpose of developing ambidexterity, 

responsibility, creativeness, etc. Sports activities are not just an accompaniment of life; it can 

become its activating factor. The bases for this are these realities of sports free-time activities 

of youngsters:  

 Dynamic and not well settled, remarkably hopeful and at the same time a risky part of 

youngster’s life, 

 The functions and purposes of actions, their content, methodical and material 

equipment were considerably expanded in European connotations, 

 The influence and implications of evolution of society and life of youngsters are 

interfusing relatively easy into actions, 

 We cant consider the past, present and future evolution as linear way „forward and 

upwards“, but rather as a means of permanent uncovering of possibilities and as 

attempts of solving of traditional as well as newly emerged questions. 

Stupák
8
 is proponing the goals related to free-time activities in Slovak Republic based on 

current trends of evolution of our society within the society of European nations. He 

characterizes specific goals by psychical processes, why they should impact: 

 Psychomotor processes (development through sport and gymnastic activities), 

 Cognitive, 

 Affective. 

The basic mission and general goal of sports free-time activities of youngsters is to 

contribute to and form the individual personality – its physical, psychical and social part, 

based on individual predispositions of every individual. The role of organizers, workers and 

institutions dealing with sports free-time activities of youngsters is to create optimal, suitable 

conditions for personality development – opinions, attitude, convictions v socially adequate 

behavior a action in favor of self-fulfillment and in favor of society in alignment with 

humanistic values and traditions of our culture.  

                                                           
8
 Por. B. Stupák, Le temps libre des jeunes..., dz. cyt., s. 77-78. 
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Sport services for the youth in Slovakia 

Social environment is everything that is part of human life in his socio-cultural group. Is  

a combination of social environment (people, groups, relationships between them, values, 

norms, spiritual culture, etc.) and the physical environment, materials (natural and man-

made). These factors and phenomena of the social environment are: 

 With youth are in mutual interaction, 

 Affecting youth (in behavior, in accepting and respecting values, norms, patterns, 

etc...), 

 Formed and also affected by the youth
9
. 

In accordance with the Charter of Fundamental Rights and Freedoms, the Universal 

Declaration of Human Rights and other international instruments that guarantee citizens' right 

to a dignified life. That recent developments in Slovakia is characterized by dynamic change 

of the specific functions of the state in the social sphere. It is necessary to emphasize and 

highlight the informal approach to socialization and education in leisure sports activities, in 

terms of creating conditions with a variety of offers for the meaningful use of leisure and 

choices based on the needs and interests. On the importance of informal education and alert 

material interest of the Council of Europe and counts it a concept of state policy towards 

children and youth in the Slovak Republic as the basis and foundation for working with 

children and youth. The concept obliges all sectors to participate in carrying out its duties and 

financial programs involved in their implementation. In the Lifestyle section addresses the use 

of free time. In terms of time use are formulated specific targets for individual departments in 

the Slovak Republic, for example. in the task: "Develop and improve the legislative, 

economic and personal conditions on the use of valuable free time for children and youth, to 

ensure equal availability of cultural and educational institutions, clubs, sports facilities and 

health resorts for children in towns and villages, create material and technical conditions for 

setting up clubs for children and youth in towns and cities, emphasis on the humanization of 

television programs and sports programs”.  

The concept that formulates an important role, aimed at creating conditions for the 

organized and spontaneous use of leisure time for sports and physical activity and their 

indirect influence on educational activities organized outside. Particularly in terms of 

prevention of sociopathic phenomena is important to create conditions suitable for leisure 

activities, sports, and so capture the youth groups that do not wish to organize themselves in 

interest groups in civil society associations and youth organizations. In this process, expresses 

empathy substantially deeper and deeper participation in the communication process, 

exacerbated by the adoption and awareness efforts to nonverbal signals from the sports 

teachers, trainers, coaches and workers. Its application may well result in greater opportunities 

to influence, it is particularly important in education, assistance and guidance, how to deal 

with socially disadvantaged youth with a disturbed way of survival behavior. 

Caring for the leisure of children in the Slovak Republic belongs to the state care, but also 

non-state establishments and organizations. In organizing sport leisure activities for youth is 

generally a very large area. Together they should all stakeholders to create a functional, social 

organizational system of school activities. In practice, this treatment carried out in the 

following ways: 
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 Por. B. Stupák, Leisure and leisure time of the youth, [w:] Nowe tendencje w pedagogice specjalnej – 

wykładnia teoretyczna i empiryczna, red.  A. Stankowski, A. Kurzeja, Katowice 2012, s.193-195. 
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 Education - interest in school activities after school, in basic schools of art, school 

clubs for children, school activities, leisure centers, schools in nature, 

 Culture - cultural and educational institutions such as centers of culture, libraries, 

galleries, art houses and the like, 

 Physical education and sports activities within the organizations of the Slovak 

Association of Physical Culture and Sports Associations, 

 Civic organizations, associations and foundations, 

 Religious organizations, religious orders, religious communities, 

 Mass media, 

 Private companies. 

All Slovak government and non-state institutions, facilities, organizations, associations 

have a common global goal - to positively influence the formation and personality 

development of youth. In recent periods, one of the most popular and most frequent activities 

of young people in the Slovak Republic was recreation and sports activities. However, the 

situation gradually deteriorated, particularly in relation to the economic problems of society 

and the subsequent financial difficulties of operators, offering such activities. Current research 

findings clearly speak about the widening of drinking trends and consumer lifestyles of youth. 

Young people spend most free time on television, video, listening to music, among friends, 

often in unsuitable environments, where there are many opportunities to expand sociopathic 

phenomena. Interest in active leisure time spending as well as other social activities such as 

reading books is decreasing. Current population of adolescents and children are less 

concerned about the possibility of regular leisure sports activities than their peers even in the 

80's. Preference give occasional events to suit individual interests and, in particular 

spontaneous use and survival of free time in informal peer and friendship groups, parties, and 

in passivity and boredom. But it is an environment where there is an increased risk of 

endangering their negative social phenomena - rudeness, violence, abuse, crime, drugs etc. 

Sports leisure activities are one of the possibilities of meaningful use of leisure time of 

youth, which from its dominant position in the past is progressively giving way to other 

leisure activities. Current research conducted in the Slovak Republic in comparison with the 

results of examination of the 70's and 80's, the young people show a significant tendency to 

shift from active to passive leisure pursuits, which are known regional differences. The impact 

reflects  many factors in the social conditions which have changed after 1989, as well as 

changing attitudes to values. With a rich menu of tempting possibilities of mass 

entertainment, television programs, the commercialization of sports, cultural and educational 

activities in the cities, the high financial requirements of many attractive leisure sports leisure 

activities might be preferred to those that are available are the hallmark of modernity and 

worldliness will be satisfied with passive participation and less activity. According to the 

available knowledge, only a small proportion of youth (10%) are in their free time regularly 

pays interest activities under professional management in departments of interest. In practice, 

the Slovak Republic applies many different forms of activities which have their specific 

significance in relation to the content of the activity of leisure and sporting activities. The 

different organizational forms of leisure sports activities are applied within the activity 

centers, leisure centers, leisure activities, school, school club for children in youth homes, in 

camps, interest in the units and the like. The vast majority of young people considered 

important to have the opportunity to attend school activities in their town or village. Or leisure 

activities for young people, however, attend only about 30 percent of young people, mostly 

teenagers. Slovak government prepares an attractive offer for young people, seeing the 

biggest problem not only in the lack of funding, but also that they lack the trained youth 

workers. This is also a representative survey conducted by GfK Slovakia, which took place in 
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May 2009 on a sample of 1000 young people aged 14-30 years and 200 representatives of 

local governments. Three quarters of young people use other leisure facilities, as what they 

offer through various intermediaries. Almost all young people would not really want to attend 

school activities in their own homes. From this perspective, it is clear that the current offer is 

unattractive for young people and their time and energy put into other activities. That 

according to official statistics in Slovakia operates more than 300 children and youth 

organizations, associations or movements. Statistics indicate that civic associations have 

about 150,000 members in 26 years, representing 6.1% of the population. Civic associations 

were the primary source of information about spending free time for young people, their 

friends and classmates. The Internet is the second most important source of information. An 

important place where young people have the opportunity to learn about activities for their 

leisure time, the school is. Approximately half of young people aged 13 to 27 years do not 

know whether their surroundings are active non-governmental organizations (46.9%), low-

threshold facilities and open clubs (47.2%) and pastoral church buildings or centers (39.3%). 

With regard to the settlement size, it appears that the national average is significantly less 

ignorance operation of NGOs in the small village of respondents 32.7%, and conversely the 

highest for respondents from large cities, 55.8%. Their membership in children's and youth 

organizations declared only 5% of young people, membership in other NGOs declared 4.9% 

of young people. More respondents said that members of religious or church organization - 

11.1%. Given the number of young people who declare membership in these organizations, 

there are much more engaging young people in activities that are undertaken by these 

organisations. The actions of children and youth NGOs participating in 12.8% of respondents 

in the case of other NGOs, it is 12%, and of religious / church organizations, it is also almost 

12% of respondents. High level of organization of young people turned out for sports 

organizations. His membership in this type of organizations declared almost 26% of 

respondents. The respondents' answers show that, on the one hand, they have mostly positive 

attitudes toward the action and activities of children and youth organizations, while on the 

other hand, are largely negative attitude towards the organization in general
10

. Leisure and 

school centers are focused on care for the leisure of children and youth. Appropriate use of 

leisure time is positively involved in the creation and shaping the personality of the child or 

young person, his values, value orientation, which are a normative standard and corrective 

opinions, attitudes, behavior and actions. Leisure facilities children are an important means of 

influencing educational leisure time of children and youth, as well as education in part-time 

outside the classroom, which has important implications for the comprehensive development 

of personality in the intellectual, emotional, volitional and physical area. 

According to the analysis of the Institute of Information and Prognoses of Education of 

the Slovak Republic, the introduction of educational vouchers led to a significant expansion 

of network facilities for leisure of children and youth in recent years. In 2006 recorded 17.4% 

more devices than the previous year. The number of leisure centers increased by 7.6%, but 

significantly increased the number of school centers of activity by 36.5%. Besides increasing 

the number of leisure centers since 2005, also see changes in the proportional representation 

of school interest centers and leisure centers. In recent years an increasing share of school 

centers of activity, which in 2006 already accounted for 39.3% of leisure facilities (in 2004 

accounted for only 17.7% of facilities). This fact shows the Graph 7. 
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Graph 7. Leisure facilities in 1990-2012, The comparison in Slovakia 

 

The network of leisure facilities covering the whole territory of Slovakia, facilities 

operating in 78 districts. The only district where is not a leisure center or school centre, 

according to the Institute of Information and Prognoses in Education of the Slovak Republic 

(2006), is Senec. The network is made up of leisure facilities operating in 78 districts 

providing the regular activities of interest accompanied by school centers operating at schools 

in 43 districts. Most opportunities to engage in hobbies have children and youth in the district 

of Košice II and Žilina, where operates nine leisure facilities. 

The highest number of leisure facilities was present in the east of Slovakia distributed as 

follows: in the Kosice region 47 and 44 in Prešov region. 37 in Banská Bystrica and Žilina. 

Smaller numbers of devices are active in Trenčín region (30), Nitra (24), Trnava (23) and 

Bratislava (15). The distribution of leisure time facilities is showed in the Graph 8. 

The main goal of leisure centers is to ensure the development of talent, skills, interests of 

children and youth and the possibility of self-realisation by their own choice in diverse areas 

of interest activities. In the clubs, young people can actively and usefully spend their free 

time, what is important in the prevention of negative phenomena in society. The development 

of the number of clubs and regular clubs participants from 1994 to 2012 is shown in the 

Graph 9 and Graph 10. The graph shows a clear increase in the number of clubs and 

participants. The break-even period can be considered the school year 2003 - 2004 and the 

introduction of cultural vouchers for schoolchildren. 

 

Graph 8. The distribution of leisure time facilities in Slovakia 

 

Based on current trends in our society in the European community we assume the targets 

and leisure activities in the Slovak Republic. Specific objectives are characterized by mental 

processes, which shall influence: psychomotoric processes (development of sport and physical 

education activities), cognitive (knowledge) and affective (attitudes). 
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All sports and physical education activities, the activities carried out by young people 

from the voluntary self-interest, for pleasure and enjoyment can be the content of the free time 

(some of the obligations can become activities on interest). From a psychological point of 

view the role of a relationship with an individual who is associated with free time sports 

activities - such as time freedom, freedom, satisfaction, joy, fulfillment - and reflected in the 

opinions, attitudes, actions.  

 

Graph 9. The development of the number of clubs in Slovakia 

 

 

Graph 10. The development of the regular clubs participants in Slovakia  

 

Being young means to be of a member of certain, age-limited part of society. This is the 

period of childhood to adult life, change depending on some form of autonomy. On the one 

hand, young people face a number of challenges and opportunities for self-realization. On the 

other hand, they face obstacles and threats in the field of education, work, life and application 

in society. Young people want to be perceived and heard, they seek for self-realisation, create 

your own community. They need to know and interact with things on their development and 

quality of life. 
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ROZDZIAŁ III 

EDUCATION FOR SPORTS IN THE CURRICULUM OF HUNGARIAN SCHOOLS 
 

 

Sports in the life of children and adolescents  

After the change of political regime the alternative curriculums of physical education were 

elaborated as the first „products” of curriculum change. In short these alternative curriculums 

did not want to give rigid instructions, but they were such frameworks, which contained 

mostly recommendations for the aims, tasks and requirements. The essence of these 

alternative curriculums was the possibility of variability and alternation.  

The range and understanding of educational content was modified due to the new type of 

educational administration and curriculum. 

The National Curriculum (2003) (NAT) has complied with the curricular development, 

which occurred worldwide. It is such a central document, which is based on a bipolar content 

regulation (central and local). Considering its character, the National Curriculum is a system 

of requirements, which does not determine the knowledge acquired at school in the different 

subjects, but in groups of educational areas.  There are ten groups of educational areas in the 

National Curriculum, one of which is the „Physical education and sports”. 

As regards the content of education, it is characterized by complexity, modernity, practical 

nature and it is student-oriented.  

The new general curriculum brought new approaches in physical education of primary and 

secondary schools. It is emphasized that this subject is an organic part of the educational 

system on the one side, and it points out the health and personality improving effects of 

physical education on the other side. Thus the main goals of physical education are the 

following: 

 the students should be acquainted with the level of their own motor skills and the 

development methods, 

 the movement-oriented games and the joy of competition should be both an individual 

and a social experience for the students, 

 the regular physical activity should be the part of their life style. 

The age characteristics of children get a priority, namely the general and special 

requirements are given separately for the different levels of school.  

Concerning the lower primary physical education the curriculum emphasizes that the 

students must get such a basic physical culture, which supports their healthy physical 

development, and at the same time it contributes to the maintenance of need of mobility as 

well as to the successful participation in the different sports later.  

For this purpose it is necessary to develop the students’ movement culture, to offer 

learning, playing and sport experiences as well as to develop their valuable personality traits. 

In the upper primary, besides the above tasks, the development of motor coordination and 
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conditional capacities as well as the higher level knowledge of different sports is required 

from the students. The preventive character of physical education and its preparatory role for 

the different sports are emphasized in the curriculum, however, the free-time activities and 

swimming are also brought into the limelight. 

 

Education for sports in the curriculum of Hungarian schools 

The most important change in the required knowledge is that the number of topics has 

been increased by the following ones: 

 preparation, foundation and prevention,  

 sports which can be practiced in the nature and 

 self-defence sports and martial arts.  

The separate topic of capacity building exercise was ceased. This does not mean that there 

is no capacity building exercise in the curriculum any more, but it has been incorporated into 

the different sports.   

The gymnastics part of the earlier “Capacity building” chapter was put into the topic of 

preparation, foundation and prevention. 

The “Prevention” is a new part in which the group of exercises offering the 

biomechanically good posture was inserted, and it is basically connected to gymnastics.   

The group of gymnastic shapes serves the fast and appropriate movement of children’s 

groups in each age group.  

It has organizational and educational importance, thus it cannot be neglected. Its 

appearance as a separate topic is justified by the fact that the different formations are often 

needed both in any kind of sports and out-of-sport activities. The fast and organized 

movement of students is also needed. It is a non-sports-related topic.   

The topics are identical for each level of schools. As it is known, in the curricula of 

primary education the topics and the contents of topics are given in a grouping based on the 

natural forms of movement. The first topic includes walking, running, hopping, jumping and 

throwing. Every form of activity is playful both from the side of contents and the side of 

method. The support, suspension and balance exercises serve the understanding of different 

body positions and the understanding of children’s own body. The playfulness is decisive in 

this topic as well. The children should accustom the physical education and should need the 

participation in the exercises. The ball exercises serve the development of coordination 

abilities and create the bases for the later sport games. In the course of team games the 

children learn how to play together, learn the rules of the games and also learn how to apply 

these rules in the games.   

The contesting tasks and games are based on the activities characteristic mainly to the 

boys of this age group, while the games are organized in playful, but regulated frames. The 

main aim of exercise is to develop the conditional abilities (strength), to improve the spatial 

orientation and to form the respectfulness towards the mates.  

The free time activities together with the contesting tasks are applied in the upper classes 

as well, but with different contents. They should be incorporated into the course of trainings 

concentrating on the locomotor movements performed outdoors. The excursions, the playful 

application of winter forms of sports (sledging, skating, skiing) are very important where the 

geographical conditions let them do. The use of vehicles improving the coordination abilities 

like cycling, roller skating and skateboarding offer very good possibilities for arousing the 
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interest in the locomotor activities, and can be favourite sports in the future. The main goal of 

swimming is to accustom the children to a strange environment and to the activities in this 

environment. The students learn the basics of swimming in playful form. At this time the 

different styles of swimming are also taught offering the possibilities for swimming as a free 

time activity or for competitive sport. 

From the 5
th

 class of primary school the topics and contents of topics are grouped 

according to the different branches of sports. 

The movements of athletic character can be divided into two groups. One of them is the  

capacity building exercises which are needed to the acquirement of special motions needed to 

the different branches of athletics.  

The other part is the specific athletic content i.e. the different types of running, jumping 

and throwing. It is emphasized that it offers the students and teachers the possibility of 

choosing the techniques, thus the development of the individual technique is easier. 

This content is not competition-oriented, but tries to develop the common features 

essential to be successful in any sports of athletics. 

The speciality of the National Curriculum is that the schools can choose from the given 

possibilities based on the facilities and equipment of schools, but the selected topics depend 

on the interest of students, the professional qualification of teachers and the traditions of 

school or the given class.   

The physical training exercises, similarly to the athletic exercises, serve the development 

of general physical abilities needed to gymnastics with common exercises and special 

gymnastic exercises.  

Gymnastic and sporting games include four games: the handball, basketball, football and 

volleyball similarly to the older PE curriculums. These four sporting games are the basis for 

the development of students’ sports culture, and at the same time connected to the other sports 

topics eligibility is also offered. Their choice is justified by the fact that these sport games, 

except for the volleyball, have structurally transferable knowledge, which facilitates their 

easier acquirement.  

This means that in some sport games, except for the volleyball, the methods of defence 

and attack are similar. In each mentioned sport game there is a man defence course and zone 

defence, and the tackler has to try to be between the player in possession of the ball and the 

goal or the basket.   

The acquisition of rules of sport games offers the students the successful participation in 

these games.   

The sport games induce the improvement of students’ game skills instead of only 

development of their technical knowledge i.e. they develop the game approach.   

In case of sports which can be practiced in the nature, the National Curriculum 

emphasizes the possibilities offered by the geographical situation of schools e.g. winter sports, 

or water sports in the vicinity of rivers or lakes.  

It is also obvious that the importance of outdoor activities is emphasized not depending on 

the weather conditions.  

It offers the nowadays very popular forms of sports pointing out that these sports can be 

done successfully if their foundation was realized in the PE lessons. These sports are among 

others the mountain biking, skateboarding, roller skating etc.  
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The self-defence sports and martial arts are new topics compared to the National 

Curriculum of 1978. In that Curriculum the basics of these types of sports were included in 

the force    development exercises in the group of capacity building exercises. However, they 

were not included in it as separate sports. This topic emphasizes the competing nature sports, 

although the wrestling is suggested as a sport. This means that similarly to the other topics of 

sports the first part of the content of this topic focuses mainly on the capacity building 

exercises needed to the body-combat-body sports. The other part includes the knowledge of 

this sport.  

The swimming: the Curriculum prescribes two kinds of swimming as obligatory, but there 

is a choice. It should mean a continuous swimming for the students. This knowledge has to be 

acquired in the primary education, and the further development means the ability to swim 

longer distances.  

Since September 2013 the everyday physical education has been introduced in the primary 

schools (it is ordered by a government decree). It offered favourable opportunities in the 

selection of sports. Thus the teachers dealing with physical education and sports have more 

time to orientate their students to those sports which meet their abilities the best.  

The new National Curriculum offers more freedom for the PE teachers compared to the 

previous one.  

 

The sport as a free time activity 

„The sport is such a tool which serves the satisfaction of basic needs in people’s life” 

(Bíróné). But – as any other activity – the sport should be a high value activity for the 

individuals to satisfy their needs and choose the sport from among many other possibilities. 

However, nowadays it is true that the present social conditions do not ensure the appropriate 

basis for the satisfaction of our needs e.g. lack of swimming pools, sports grounds, sports 

halls, we are sure that the biggest obstacle is not the lack of sport facilities, but the lack of 

human needs to choose sports. The sociological researches demonstrate that the sports 

activities have not been incorporated into the life style of people on an acceptable level. It is 

true for some elements of body culture as well.  This phenomenon is characteristic to the 

groups of people in more favourable social situation. They have more possibilities to choose 

from the free time activities, but they are still less likely to choose sports. 

The present society is not able to solve the life-long organized physical education and 

sports of different age, gender and previous experience. Therefore it is necessary to develop 

such a motivation and demand during the teaching and education, which will encourage the 

individual to initiate and practice regularly the health improving and conditioning forms of 

sports in their future life.  

 

Free time sports – sports for all 

It is not easy to determine the notion of free time sports, as it incorporates a very wide 

range of movement activities which are called different names in the different terminological      

approaches. E.g. the expressions ‘mass sports’, ‘recreational sports’ and ‘free time sports’ are 

used as synonyms. But in spite of the different understandings, till now the name ‘free time 

sports’ is the most widely accepted and the most pertinent for the mass sports or for the sports 

for all.  
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The free time sport is a kinetic activity which is carried out in the interest of relaxation, 

refreshing the organism, preserving health, keeping stamina as well as recreation in the free 

time of people using the tools of physical education and sports.   

The expression ‘free time sport’ is often used mistakenly both in the common language 

and in the literature, as practically every branch of physical exercise (sport) can be a free time 

sport – if people practise it in their free time and on their own initiative.   

However, there are sports which are not so popular because of their more difficult 

acquisition, or need of sports equipment and space, risk of accidents, or even the need of 

higher previous knowledge (e.g. the field events in athletics, diving, gymnastics etc.).  At the 

same time there are typical free time forms of movement, which attract much bigger groups of 

people than the competitive sports. Such sports are the swimming, sailing, surfing, snow-

boarding, roller skating, skating, cycling, running, touring, foot tennis etc.   

It is important to mention the ball games as they are elementary among the free time 

sports, even if they have been modified for the free time according to the entertainment needs 

(e.g. indoor soccer, beach ball etc.). Besides the abovementioned free time sports there are 

several other forms of movement which are not real sports, but they draw inspiration from the 

physical education and sports and are especially suitable for the purposes of free time 

activities like gymnastics, aerobic, body building, conditioning physical education, callanetics 

etc.  

The free time sports can be grouped as follows:  

1. Self-motivated forms of sport 

The physical training without any limitations and obligations at any time and place is 

carried out by those people who recognized the importance of regular movement for their 

physical and mental health. They try to compensate the disadvantageous influences of modern 

civilization, and look for different possibilities and occasions for sports.  

2. Organized free time sport activities  

This group covers the forms of free time sports organized on different scenes, which can 

be practised by anybody without any obligation. These scenes might be the different levels of 

educational institutions, work places, but residential areas or resorts, recreation parks and 

leisure centres.  

a) In educational institutions the following forms can be offered:  

 afternoon sports and games, 

 sports shows (on speech-days, or different school ceremonies),  

 weekend hiking, touring,  

 in-school championships, 

 winter and summer camps, 

 facultative physical education occasions (not compulsory sports lessons), 

 championship tournaments between schools etc.  

b) Physical training at workplaces  

In Hungary the competitive sports have much longer traditions than the mass sports. The 

previous political regime called for the so-called workplace physical education or ‘relaxing 

physical exercise’ during the working hours, which was mostly a ten-minute-long gymnastics 

exercise. However, this form of movement did not gain ground either at the bigger or the 

smaller companies.  
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c) Residential areas, resorts, leisure centres 

The large number of flats on a small area offered very narrow possibilities for sports at the 

residential quarters or in their vicinity. In many districts there are not even playgrounds for 

children, or they are only very poorly equipped and dangerous (metal playing equipment, 

concrete covered playgrounds etc.), and small size sports grounds can be found in very few 

residential districts. In spite of these deficiencies the existing schools, parks and leisure 

centres at the residential quarters provide opportunities for conditioning exercise. 

The self-financed courses, which may be paid even occasionally, are becoming more and 

more popular, among them the martial arts, self-defence sports, swimming courses for 

children and adults, tennis etc.   

The scenes of free time sports are those parks or resting areas, which offer enough place 

for the people to do some sports without any preparation (e.g. forest       sport grounds, boat 

and surf renting at the lakes and rivers, well-maintained sports fields for ball games, bicycle 

paths etc.).  

It is worth mentioning that there are some new types of shopping centres which combine 

the shopping and the other forms of spending of free time similarly to the leisure centres. 

Practically besides shopping people can do some physical exercises as well. These 

possibilities are the roller skating rinks, bowling, table-tennis facilities etc.   

3. Seasonal and campaign-type free time sports 

There are some forms within the category of free time sports, which mean different 

periodic events. These are mainly those events of mass sport, where everybody can take part 

without any restrictions to age, gender or prior experiences. Such events are e.g. the 

‘Challenge Days’, the aim of which is that as many people of the same settlement as possible 

would participate in any kind of sports during that day.     

All in all the realization of functions of free time activities would be supported by the 

changes of attitude or thinking, allowing that the mass sports serving big masses of people 

would be evaluated as important as the competitive sports, and would get the appropriate rank 

among the elements of cultural awareness and social activities. It is elementary that the PE 

teachers, school masters, government members dealing with sports would understand and 

accept that the organization and leading of free time sports are as important with their 

everyday activities and lower results as the competitive sports, and the free time sports 

represent very serious societal interest besides the competitive sports.    

 

Researches on sports activities of children and adolescents  

During the past 20 years the researches on sports activities of children and adolescents 

followed the following trends:  

1. Somatic development and motor performance of nursery and primary children, 

2. Role of sports in development of health awareness of children,  

3. Way of life and sport activities of school children, 

4. Possibilities of free time activities in villages and towns.  
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1. The studies on somatic development and motor performance of nursery and lower 

primary children were started several decades ago
260

. 

Farmosi and Gaálné examined 4452 nursery and primary school children between 2001and 

2003. Their studies can be divided into two groups: the studies of body dimensions and the 

motor system. The body height and body mass were measured by anthropometric rules.  From 

among the motor tests the 20 m long sprint, the  standing long jump, the 6-minute continuous 

running, the rhythm changing running and throwing of a 1 kg ball in front by lower roll were 

involved in the studies. Most of the tests are well-known and used in the motor researches as 

well as they are reliable and reproducible.   

Concerning the results of motor tests the biggest differences were found between the 4-and 

-5-year old girls and boys, while among the primary school children the biggest difference was 

found  at 7 and 8 years age.  Consequently the time of the biggest changes overlaps in boys 

and girls.   

The registration and analyses of body dimensions and body proportions has about a 100 

years long history in Hungary
261

. As a result of their meta-analyses Tóth and Eiben described 

that the secular trend of basic dimensions is still significant in Hungary, but the rates per 

decades can have different character each. The results of cross-sectional studies carried out in 

the different geographical regions during the past 20 years showed that the development of 

physical performance of children and adolescents has decreased significantly
262

. 

According to Durnin’s conclusion the basic reason for the generational differences in the 

children and adolescents of the turn of century is the habitually less physical activity and not 

the intake of surplus energy. 

Tomkinson et al. gives a more rigorous qualification: the fast and remarkable changes in 

the environment and especially the changes in the society are “toxic” to the regular physical 

activity.  

The analyses of influences and consequences of the secular trend in longitudinal studies is 

very rare in the literature of human biology.  

Pál Győri completed the comparative analyses of biological development and motor skills 

of nursery and lower primary children in 2000-2001.  The studies carried out in nursery and 

lower primary children in town Veszprém clearly confirmed the presumption that these two 

age groups are able to reach the most dynamic development in motor skills and abilities. One 

has to accept the presumption of specialists dealing with the studied age groups, that the age 

groups of nursery and lower primary children are experiencing a golden age of motor 

development and movement learning at present.   

2. The importance of sports in the improvement of children’s health awareness was 

proven by research results. 

The beneficial effects of sports on health can be detected in all three dimensions of health 

status (somatic, psychological and psycho-social).  
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Sports are essential not only for physical but for mental development of young people. 

Those young people who do sports regularly report about better general condition
263

 and less 

psycho-somatic symptoms than those who do not do sport regularly. The secondary school 

students having regular physical activities consider the post-material values like family, 

friends, mental peace, honesty and health, much more important than their inactive mates. 

These young people organize their free time more usefully than those who do not take part in 

any physical activities
264

. 

The research results proved that the adolescents having regular physical activity are more 

confident, are able to make friends more easily and they are satisfied with their appearance 

and less prone to depression.  

The school tasks are less oppressive for them and they have better school achievements. 

Concerning their social contacts, it is easier for them to discuss their problems with friends.  

Their life style is also healthier, and they more often eat fruit and have positive ideas about 

the future than their inactive mates
265

. 

The motivation of regular physical activity is in close connection with their health 

awareness, knowledge on healthy life style and their health-related attitudes
266

. Many studies 

proved that the health awareness forms their self-image and attitude to health promotion. This 

process is decisive already in childhood
267

. Therefore the health promotion and preventive 

programmes have to address the influence of behaviour. But it is a difficult and long process 

to modify behaviour as the behaviour is a complete bio-psychosocial notion, and besides the 

biological and psychological factors the socio-cultural examples of the society also play an 

important role in its development
268

. Therefore the health development programmes are 

evaluated to be the most efficient on population level. 

These programmes should be based on the existing knowledge, beliefs and motivation.  

The main goal of Bettina Pikó’s research was to get to know the opinion of children about 

health, diseases and health risk factors as the health image of young people is determinative in 

formation of their healthy life style. The life style patterns are developed in the childhood 

when the attitude to health is positive. Therefore in the interest of the efficient prevention it is 

important to preserve the positive attitude of children, because later it is much more difficult 

to change the negative attitudes. Children think the health to be a normal, self-evident 

condition.  The subjective notions of children are influenced by the family, the school and the    

media.  

The quality of time spent out of school determines the risk behaviour of young people. It is 

primary for them to meet the demands of family, school and circle of friends, and they choose 

such behaviour which seems to be the best within the given life situation. If the sport plays an 

important role in the health image of children, it will serve as a good base to choose the 

healthy life style in their later life as well.  Therefore it is important that in the life of young 
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children such behaviour would become dominant that is not harmful for the later healthy life.  

One of these positive types of behaviour is the physical activity. 

3. The school PE has decisive influence on the quality of physical activity in adult age
269

. 

Those, who get positive feelings and experiences in sports during their childhood, will 

possibly live a healthier, more active life in adult age. The experiences show that the desire to 

move and the preference of physical activity can be and must be developed during the period 

of adolescence. If it is developed during the teenage years, later the adults tend to devote   

energy, time and money to it.    

This quantitative and qualitative foundation can be realized mostly on the PE lessons, 

because many families cannot afford to pay for their children to go to sport clubs, thus the PE 

lessons are the main opportunities which offer physical activity for the children.  

The physical activity has always been thought to be important for keeping health, but 

nowadays we can say that any regularly physical activity has life-saving role. 

The life style, physical activity and sporting habits of school children are very popular 

topics in Hungary
270

. 

However, it is not easy to find scientific works on life style and sporting habits of adult 

people in Hungary. 

The interest of sport experts in the conditions of selection of sports and sporting habits of 

children as well as their motivations has a long history. It is well-known that the foundation of 

adult behaviour and sporting habits and needs is the most effective in the childhood
271

. But it is 

very unfortunate that 75% of children do not have any other physical activity besides the PE 

lessons which are not  suitable for solution of all the important tasks. One of the reasons of it is 

the lack of motivation of PE teachers, and the financial and administration difficulties.  

The extracurricular sports are not unified, and as a result the quality and the reaching of 

goals are hindered. The extracurricular sports trainings do not have unified approach, which 

hinders the quality and the achievement of goals. Besides the age determination the gender 

also has a strong influence on sporting habits.  The results of empirical research point to the 

disadvantageous situation of girls, especially during the period of adolescence
272

. The 

differences can be identified in the regularity of trainings and the difficult, tiresome activity 

forms. These differences can be explained by the different sport motivation of boys and 

girls
273

, namely the girls start doing sports to be prettier and healthier, but the boys do sports 

for the sake of competition, demonstration of their strength and for wining. The regional 

determination of sporting habits of young people is a less known research area. According to 
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some studies the activity level of young people living in the rural areas is significantly lower 

than that of youth living in the capital
274

.  

The so-called ‘model of excellent student – excellent athlete’ allows the conclusion that in 

spite of some opinions the sports do not take time from learning or do not mean the 

deterioration of academic achievements of students
275

. An earlier study could not support this 

correlation in the population of 10-14 years age, but it was experienced that the athletes 

reached similar results, despite the shorter time they could devote to learning
276

. This has an 

outstanding importance in development of attitude of parents toward sports.  

The results demonstrate that the young people prefer the team sports, mainly the handball, 

basketball and football. These are such sports which do not need any equipment and can be 

easily inserted into the programme of PE lessons. 

But it is also important that the local curriculums would be personalized and differentiated 

not only adapted to the local conditions
277

. Thus they could assist the children to turn their 

spontaneous movement needs into sports in their everyday life, and to keep this habit to be the 

part of their life even after school. This effort is supported by the fact that most of primary 

school children like the PE lessons
278

. 

Some studies on out-of-school activities emphasize that the values and thinking of parents 

have a decisive role in their children’s selection of sports. At the same time it is expected from 

school to transfer the best values and patterns of behaviour, as a significant part of life of 

children is spent at school. It should be emphasized that the attitudes, values, behavioural 

norms and patterns reach the children through the educational institutions and teachers
279

. 

 

Possibilities for spending the leisure time  

There are national surveys which prove that the importance of sports is not so obvious if 

we consider the individual life style, although it is accepted on the social level.  The average 

statistical data show significant differences in specific situations.  

In the 10-18-year age group 61.3 % of youths participated in regular sport activities 

(included all the regular out-of-school sport activities), and only 38.64% did not participate in 

any regular exercise. The study itself emphasizes that this ratio is much worse in the capital. 

A much worse situation is shown by the statistics which ranked the different leisure-time   

habits.  

Many studies deal with the problem of inactivity and the psychical responses of body to 

the inactive life style. 

Another phenomenon of the modern life style is the inactive participation in sports 

‘delivered to your door’, which is a manipulated satisfaction of interests (as children watch the 

sport programs which are actually shown on television). 
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The free time is extremely important in life of young people as it contributes to the 

development of their personality. In this age group the joint activities with their 

contemporaries are preferred by them, thus influence their health behaviour habits seriously
280

.  

There are some free-time activities, which have risk increasing effects (predispose to 

smoking, using alcohol or drugs), but there are others which have protective influence. In the 

first group there is the time spent with peers and the consumption oriented activities. The 

second group includes the creative activities, sports, religion and the intellectual leisure-time 

activities
281

. 

Most of studies on free-time activities of young people want to determine the dimensions 

and structure of free-time activities and wants to separate different methods of spending the 

free-time. Several studies have been carried out in this topic and all of them describe three to 

five different free-time dimensions or styles, which are identical in most of modern societies. 

However, in Hungary the free-time activities of youths are influenced by the social and 

economical conditions on a higher level than in the Western European societies
282

. 

The sport has a significant role in the system of free-time activities, which is extremely 

important for the children before puberty. In the older age groups the free time physical 

activities show decrease. The studies carried out in the age-group of college and university 

students show unfavourable results. The significant part of these students do not do physical 

activities in their free-time
283

. 

Another study draws attention to the fact that many students of physical education course 

do not do any sports in their leisure-time
284

. However, the early adolescents spend much of 

their free time with sports, watch the actual sports events and their attitude to the PE lessons is 

positive. This is remarkable, because the preference of sports helps the regular sporting and 

ensures that the physical activity would be incorporated into the life style
285

. The 

circumstances of the individual influence the decisions concerning the sport. The studies 

carried out in the circle of primary school children have shown that the socio-cultural 

background has a serious influence on free-time sports e.g. the ratio of students exempt from 

exercise, gender differences in sports, popularity of sports and sporting conditions. 

The free-time physical activities are organic part of children’s life.  

The results of some longitudinal analyses showed that during the years of adolescence the 

decrease of physical, activities is significant
286

. According to some authors the setback of 

regular physical activity is started at the beginning of pre-puberty age. The level of physical 
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activity also decreases in young adult age. The humans are natural beings, and the everyday 

movement has been the part of their life since the beginning of times: they migrated, hunted 

and fought. Nowadays the everyday life is characterized by sedentary way of life with less 

physical activity, which leads to locomotor disorders and deformations. Because of the 

civilizational harms the physical activity of people may not be applied for satisfaction of needs 

of motion only, but for prevention, rehabilitation and recreation. 

Our results are practically identical with the ratios of studies shown in the works of foreign 

authors, as the general effects of the civilization cannot be avoided. We can say that the  

significant proportion of children participates in physical activities (it can be not only sports), 

but the ratio of those who do sports regularly is much less, and the one third of 10-18-year-age 

children in the capital and in the rural areas (who do not do any sports) is a very high rate. 

More exactly it is obvious that the sport activity (and in general the physical activity) has not 

been incorporated into the life style of this age of youths. The social macro- and-micro-

environment is a very important factor in the development of the positive attitude, which 

means mainly the families’ life style and attitude to the physical activity.  

„The child is like a sense organ, reacts to any impact which is evoked by the people. 

Whether all the life of the child will be healthy or not, it depends on how other people behave 

in his or her environment” (Rudolf Steiner). 
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