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  Słabość współczesnych systemów edukacji 

• Brak teoretycznych i metodologicznych kompetencji w planowaniu, 
organizowaniu, monitorowaniu i ocenianiu efektów pedagogicznych 
(wychowawczych) [Masthoff 1981, Sulisz 2007].  

 

• Zredukowanie nauczania do przekazywania wiedzy (instrumentalizm), a wymagań do 
podporządkowania (dyscyplina) [Ravegno 1995]. Strategia „nauczania podającego” 
czy strategia „nauczania poszukującego”? [Banasiak 1997, Strykowski i wsp. 2003].   

 

• Brak spójności i konsekwencji w kontrolowaniu i ocenianiu osiągnięć 
uczniów (brak: „wyzwań”, systematycznego monitorowania postępów, edukowania 
do samodzielności, tworzenia, podejmowania i organizowaniu czasu z pożytkiem dla 
zdrowia). 

 

• Brak umiejętności refleksji krytycznej wynikający z braku doświadczania tego 
rodzaju sytuacji edukacyjnych, nierozwijanego poczucia autonomiczności (wewnętrz-
sterowność i zewnątrz-sterowność ludzi?) [Riesman 1953].  



Problemy z jakością lekcji WF 

 skoncentrowanie na fizyczności  

 nauczanie tylko podstawowych umiejętności  

 realizacja celów tymczasowych, bieżących 

 brak angażowania procesów poznawczych  

 archaiczne metody nauczania 

 faworyzowanie uczniów najsprawniejszych   

 niska intensywność lekcji  

    

   Zaległości z rozwoju motorycznego w wieku młodzieńczym 

można ‘odrobić’ w późniejszych dekadach jedynie             w 20-

30%  

 [Prus, Zając, Cholew, 1997, Rozwój wytrzymałości w różnym wieku]  



Obserwowane zagrożenia  

związane z uczeniem się w wieku 6-9 lat 

MOTORYKA DUŻA: 

 mała sprawność ruchowa całego ciała 

 trudności z opanowaniem jazdy na hulajnodze, dwukołowym rowerze, wrotkach, 
łyżwach, nartach 

 niechęć do zabaw ruchowych i lekcji w-f (trudności z wykonywaniem niektórych 
ćwiczeń, np. układów gimnastycznych) 

MOTORYKA MAŁA (RĄK): 

 obniżona sprawność ruchowa rąk 

 trudności w zakresie czynności samoobsługowych związanych z ubieraniem się, myciem 
i jedzeniem (nożem i widelcem) 

LATERALIZACJA: 

 utrzymywanie się oburęczności lub obuoczności 

ORIENTACJA W SCHEMACIE CIAŁA I W PRZESTRZENI: 

 trudności z określaniem własnych części ciała jako prawe-lewe, np. odróżnieniem 
prawej i lewej ręki, strony ciała 

 trudności z określaniem położenia przedmiotów względem siebie, np. droga na prawo, 
drzwi na lewo 

 pisanie liter i cyfr zwierciadlane i/lub zapisywanie wyrazów od prawej do lewej strony 

 



Sensomotoryczna deprywacja  

 

 Dzieci pozbawione dopływu właściwych bodźców (zarówno 

słuchowych, wzrokowych, jak i ruchowych) rozwijają się 

wolniej, a często i gorzej.  

 Zjawisko deprywacji sensorycznej uwidacznia się w 

późniejszych etapach rozwoju z coraz większą siłą i 

prowadzi do zaburzeń społecznych (np. nieśmiałości w 

kontaktach z innymi ludźmi czy obniżonego poczucie 

własnej wartości). 

 

 



Podstawowe rodzaje potencjalnych 

trudności w pracy z dzieckiem 

 

 Dzieci z trudnościami wychowawczymi  

 Dzieci z trudnościami kinestetycznymi 

 Dzieci z trudnościami w nauce  

   (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)  
 



Kłopoty z myśleniem w czasie AF 

Film – Myślenie i tlen  



Dziecko – mały problem czy wielkie wyzwanie? 



Czasami sami wywołujemy problem 

- pogoń za ‘wynikiem’  



A czasami problem jest  

poza naszą (Nauczycieli) kontrolą 

Kampania "Jeden strzał wystarczy" 

UNICEF Chile dotycząca 

cyberprzemocy wygrała konkurs 

Międzynarodowy Festiwal 

Kreatywności 2015" w Cannes. 

Trzy egzekucje 



I jeszcze do tego ten nasz narodowy 

emocjonalny ‘charakterek’  



 Choroba                           Zdrowie 

 
 

 

        Deficyty odpornościowe                 Zasoby odpornościowe   

     

    (właściwości fizyczne i biochemiczne, przekonania i postawy,  wsparcie społeczne)  

 

 

 Kluczową rolę dla poziomu zdrowia ogólnego odgrywa silne 

poczucie koherencji.  

     - poczucie zrozumiałości – spójność doświadczeń,  

        - poczucie zaradności – równowaga pomiędzy przeciążeniem a niedociążeniem; 

        - poczucie sensowności – udział w podejmowaniu decyzji  

 

Homeostaza  czy  heterostaza? 



A przecież tak niewiele potrzeba 

- tylko trochę ruchu każdego dnia   



Najlepiej przed nauką   

 



Badania wychowania fizycznego w Polsce  

Konflikty na lekcjach wf
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Ryc. 1. Liczba sytuacji konfliktowych przypadających na jednostkę lekcyjną w trakcie różnych rodzajów lekcji wf.

Legenda: Gimn – Gimnastyka; LA – Lekkoatletyka; PN – Piłka nożna; PS – Piłka siatkowa; PK – Piłka koszykowa;

PR – Piłka ręczna; Pływ – Pływanie; SW – Sporty Walki; ZG – Zabawy i gry ruchowe

Bronikowski M., Biniakiewicz B. i wsp. (2006) Konfliktowość na lekcjach wychowania fizycznego.WychowanieFizyczne i Sport (3)

%

Bronikowski, Laudaoska-Krzemioska,  Bronikowska, Morina  (2015) HOW IS CLASSMATE AND PE TEACHER  
SUPPORT  ASSOCIATED WITH  THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY ? THE ROLE OF GENDER AND AGE   

Kantanista, Bronikowski, Laudańska-Krzemińska, Osiński (2014) Effects of pedometer-based 

walking intervention on psychological and biological variables in adolescent girls: Does 

achieving goals make a difference?  

Grant Indywidualny KBN nr 3 PO5D 04623 „Analiza 

intensywności lekcji wychowania fizycznego na przykładzie 

czterech toków” (M.Bronikowski) 

Grant  EU130886/C/SER/KOS “Post graduate level training of 

trainers program in Physical  Education and Sport” - Kosovo  

(M.Bronikowski i współ.) 

Dynamika procesów lekcyjnych  

Intensywność różnych lekcji i 

związki ze zdrowiem 

Efektywność różnych rozwiązań 

Dyscyplina sportowa a 

zachowania prospołeczne 



Pozytywne zmiany  

 Dużo naszych absolwentów wprowadza ‘powiew 

świeżości’ i nowe spojrzenie na wychowanie fizycznej do 

szkół – jak tylko…. 

 

 

 www.recallgames.com 

 

 www.kreatywnynauczycielwf 

 

 www.metodyka.awf.poznan.pl   

   

http://www.recallgames.com/
http://www.kreatywnynauczycielwf/
http://www.metodyka.wf/
http://www.metodyka.awf.poznan.pl/


 



Zresztą zmiana zależy od nas samych ! 



Projekty o znaczeniu społecznym 

1.Zdrowe dzieci w zdrowej społeczności (2010) 

(AWF Poznań i Miasto Poznań) 

 

 

2.Uczeń zdolny (ORE)  

 

 

 

3.Program zapobiegania chorobom cywilizacyjnym 

w aspekcie nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród 

mieszkańców województwa opolskiego 

  (Urząd Marszałkowski, Opole).  

 

 



Problem nadwagi i otyłości  

w województwie opolskim  

 

 

 Budżet – 22 mln zł  

 Regionalny Program Operacyjny 2016-2020 

 80% dzieci i 60% populacji dorosłych w 

wieku 45-60 lat – razem ponad 200 tyś. 

ludzi objętych badaniami + interwencyjny 

program dla tych z nadwagą i otyłością 

 

 

 

 

 

 



Problem otyłości w Polsce  

na tle innych krajów 



 Projekt – Aktywni nie tylko on-line 

Bronikowski M. (2016) Nowoczesne technologie w wychowaniu fizycznym 



Wykorzystanie nowoczesnej technologii 

 do celów pedagogicznych wf 



Zdrowie Polaków w liczbach  

 

 Średnia długość życia w Polsce 72 lata / w zdrowiu 58 lat   

     (14 lat z problemami zdrowotnymi!)  

    

  Średnia długość życia w Szwecji 79 lat / w zdrowiu 71 lat 

 

 33% dorosłych Polaków ma długotrwałe problemy zdrowotne  

 23% jest ma czasową niezdolność do pracy       

 56% odczuwa ból lub dyskomfort fizyczny codziennie 

 54% ma nadmierną masę ciała !   

    częściej mężczyźni (63%) niż kobiety (43%) 

 

                                                              [dane GUS, 2012] 



Straty związane ze ‘słabym’ zdrowiem  

Finansowe  
 pokrycie zasiłku chorobowego (do 33 dni ZUS) 

 brak pracownika w pracy (zastępstwo – koszty, przeszkolenie, mniejsza 
efektywność, wydajność, jakość?) 

Społeczne 
 pracodawca i pracownik w stresie (zależy od ‘klimatu’ kultury pracy w firmie) 

 pracownik zastępujący w stresie (nie jego praca, kto zrobi za niego jego pracę, 
stres przeniesienia do nowych warunków, itd.) 

 skutki długoterminowe – strach przed chorowaniem, przychodzenie do pracy nie 
w pełni zdrowym 

 konieczność nadrabiania zaległości – podwyższony stres, długotrwałe obciążenie 
psychofizyczne 

 obawa przed utratą pracy – brak odpoczynku od pracy nawet na wakacjach 

 

 

 



Zdrowie a wydajność pracy 

Kondycja psychofizyczna  

- wydolność układu krążeniowo-oddechowego 

- odporność układu nerwowego  

- BMI  

 

Sprawność fizyczna  

- zdolność do wykonywania niektórych zadań ruchowych 

- umiejętność wykonywania niektórych zadań ruchowych 

- siła i wytrzymałość mięśniowa pozwala wykonać niektóre zadania 

 

Żywienie  

- zbalansowana dieta  

 

Regeneracja  

– wypoczynek, aktywna rekreacja, odnowa biologiczna 

 

 



Polaku jaki jest Twój poziom zdrowia ? 

12-minutowy bieg – Test Coopera a ryzyko zawału ?  



www.ncbkf.pl  

http://www.ncbkf.pl/


Kto jest na bieżąco ? 



Wybór życiowej ścieżki zależy  

od nas samych 

 1 godzina przed TV = 30 minut mniej życia  

(codziennie z braku AF umiera 15 000 ludzi na świecie)  

- co piąty przypadek choroby wieńcowej  

- co dziesiąty przypadek udaru  

- co siódmy przypadek cukrzycy typu II 

- co siódmy przypadek raka 

 

 1 godzina AF = 2-5 godzin więcej życia !!!  

    korzyści zdrowotne w każdym wieku  

 

 Film – Ścieżka zdrowa – ostatnie 10 lat życia !  



Szkolenie Rady Pedagogicznej albo 

projekt dla Urzędu Miasta? Chętnie    

Film  - Motywowanie do AF  

Dziękuję za uwagę   


