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Inferences
In the opinion o f village school directors the place o f health orientated education in 

school is quite high but up to 65% of them considered hitherto realization o f it to be sufficient.
1. Examined schools have an intention to undertake or have already undertaken activities 

that aim to implement health orientated education in village school that is being reformed.
2. In order to facilitate the realization o f health orientated education in school help in the 

form of support from Ministry of National Education, local municipal governments and parents 
is needed, the last do not always show wholesome attitudes in everyday life.
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COMMONLY OBSERVED LOW LEVEL OF HEALTH ORIENTATED EDU
CATION PARTICULARLY IN VILLAGE ENVIRONMENT IS THE RESULT

OF MANY IMPEDEMENTS.
Polish schools must be the environment which particularly propagates healthy life style arc 

health prevention. Director is the person responsible for the realization of the program and it is 
his duty to supervise it. The aim of the research was to define the levels of implementation arc 
realization of health orientated education in village primary and grammar-schools. The researcr 
show that in village school directors’ opinion the place of health orientated education in school is 
quite high, but up to 65% of them considered hitherto realization of it to be sufficient.

KOMPETENCJE NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Janusz BIELSKI

1. Potrzeba zmian w oswiacie
Dynamicznie zmieniajqca sip sytuacja spoleczna, gospodarcza і polityczna na swie 

pociqga za sobqpotrzebq zmian w oswiacie і to zarowno w zakresie programow, organiz 
szkolnictwa, metod pracy, jak і kompetencji nauczyciela.
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* roiczesny cziowiek, zyj^cy w swiecie ci^glych przewartosciowan, dynamicznego 
■nr- rchnologii i jednoczesnie duzegozagrozeniaekologicznego, wsytuacjinasilaj^cych 
r  -: b cywilizacyjnych, chaosu w dziedzinie systemow wartosci musi bye inaezej 
s : -m y  do zycia. Musi miec jasnq. wizjq ku czemu ma zmierzac, musi wiedziec, na 

: sciach ma oprzec swoj^egzystencjq, jako istota wolna, autonomiezna, kompetentna 
- iziaina za swoj rozwoj i za kazdy swoj czyn.

■ : -2  powinna wyksztalcic eziowieka wszechstronnie rozwiniqtego pod wzglqdem 
Ibj : _mysiowym, zdrowego i sprawnego fizyeznie, ale rowniez eziowieka mysl^cego 

x : .  otwartego i kreatywnego, doskonal^cego swoje zdrowie i swojp osobowosc 
; intelektualnym, afektywnym i motoryeznym. Powinna wyksztalcic eziowieka, 

korzystac z najnowszych technologii kom unikow ania siq, umiej^cego 
:ec sobie na pytanie: jak  zyc godnie i zgodnie z nature

istosc w oswiacie rozmija siq z aktualnymi potrzebami. Coraz czqsciej mowi 
rx icjonow aniu  wspolczesnej szkoly. Ta dysfunkcyjnosc ma pewne wspolne cechy 

a  aeh tak w Polsce, jak  i w Ukrainie. Te wspolne cechy to:
: - ~ anie tresci ksztalcenia od rzeczywistosci spolecznej, gospodarezej i zdrowotnej; 

i n t  spojnosci miqdzy tresciami edukacyjnymi a rzeczywistym i potrzebami, 
.xl- ~~eresowaniami i pragnieniami mlodziezy;
■r-. r  _ _Tiiwersalnych systemow wartosci;
• -  pc ziom upodmiotowienia uezniow i nauczycieli w procesie edukacyjnym; 
iem  : epowiednichkompetencji; 
c  Eser* atyzm pedagogiezny nauczycieli;
Hat : “  staj^cy do rzeczywistych potrzeb system ksztalcenia nauczycieli.

: xedomagania wy woluj 3. krytyezn^. refleksj q oraz z^dania radykalnych zmian 
» ■ :elu krajach podjqto reformowanie oswiaty. Zmienilo siq podejscie do roli 
- .:zej zaczqto podchodzic do programow nauezania, co zagadnienia celow, 
■ racy. Koncowe efekty ksztalcenia przybraly postac kompeteneji. 

ompeteneji pedagogicznych
£ -peteneji jest coraz czqsciej uzywane w dziedzinie edukaeji i to zarowno w 

a xzniow , jak i nauczycieli. Samo slowo kompeteneje (lac. competentia -  
;c. zgodnosc) to „zbior wiedzy, umiejqtnosci, dyspozycji sprawnosciowych 

.ZTJ.V- anych wartosci, niezbqdnych dla skuteeznej realizaeji zalozonych zadan” 
ien bvc nauczyciel wychowania flzycznego 

::» .: nywane w ramach reformy swiaty, zarowno w zakresie programow 
reanizaeji szkolnictwa wymagaj^. odpowiednio przeorientowanych i 

xuxzycieli, tworezyeh, refleksyjnych i otwartych na zmiany, innymi slow y- 
itnych.

r  . elami stanqly nowe zadania i w slad za tym zaistniala konieeznose 
::ku  ksztalcenia w odpowiednie kompeteneje tak, aby mogli dobrze 

- :  wych warunkach i zeby ich praca przynosila poz^dane efekty. Bo 
c_ -;: a moze sprostac tylko nauczyciel wszechstronnie wyksztalcony i 

x  xyslenia w kategoriach innowacyjnych, energiezny, sprawny, wrazliwy 
; za drogowskazy swojego postqpowania, czyli cziowiek pelny.

1 powinny dostosowac swoje programy formy i metody ksztalcenia 
ez_£3eyjnych.
x c a i  ksztalci nauczycieli, kieruj^c siq potrzebami starej szkoly, mimo 

:eda w przyszlosci uezye w zreformowanym systemie edukaeji i w
r  ~»'_xacyjnych.
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Komitet Nauk Pedagogicznych PAN (w 1997 r.) opracowal projekt zestawu standardôw 
kompetencji zawodowych nauczyciela, koniecznych dla wypetniania przez niego funkcji 
dydaktycznych, wychowawczych і opiekunczych. Sq to kompetencje: prakseologiczne, 
komunikacyjne, wspôldzialania, kreatywne, informatyczne, moraine.

W czym wyrazaj g. siç poszczegôlne kompetencj e nauczyciela wychowania fizycznego і 
jak siçprzejaw iaj^to pytanie, na ktôre postaram siç nizej odpowiedziec.

1. Kompetencje prakseologiczne, wyrazaj^ siç w trafnym diagnozowaniu, umiej çtnym 
і skutecznym programowaniu, planowaniu і organizowaniu dzialan pedagogicznych -  
lekcyjnych і pozalekcyjnych, kontrolowaniu і ocenianiu efektôw pracy ucznia w procesie 
wychowania fizycznego.

2. Kompetencje komunikacyjne, przejawiaj^ siç w poprawnym і skutecznym operowaniu 
jQzykiem і terminologie w sytuacjach edukacyjnych oraz w umiej çtnosci interpersonalnego 
komunikowania sig.

3. Kompetencje wspôldzialania, wyrazaj e  siç skutecznoscie zachowan prospolecznych 
і sprawnoscie dzialan integracyjnych.

4. Kompetencje kreatywne, przejawiaj a siç u nauczyciela poprzez innowacyjne і twôrcze 
dzialania.

5. Kompetencje informatyczne, w yrazaje siQ w sprawnym  wykorzystywaniu 
nowoczesnej technologii informatycznej w procesie edukacyjnym oraz we wlasnym ksztalceniu 
і doskonaleniu zawodowym, w poslugiwaniu siç obcym jgzykiem і znajomoscie jçzyka 
informatycznego.

6. Kompetencje etyczne, wyrazaj e si ç w zdolnosci nauczyciela do poglçbionej refleksj: 
przy ocenie swojego postgpowania pedagogicznego, w znajomosci powinnosci etycznych 
wobec podmiotôw ksztalcenia і wychowania.

Aby odpowiedziec na pytania: jaki jest poziom kompetencji nauczyciela і со trzeba 
zmienic w ich ksztalceniu nalezalo podjec odpowiednie badania. Podjçlismy take Ргасч 
badawcze, polegajecena samoocenie poszczegôlnych kompetencji.

Badania przeprowadzono w pierwszej polowie roku 2002. W badaniach uczestniczyle 
344 nauczycieli о srednim stazu pracy (4-11 lat).

W badaniach zastosowano wlasnej konstrukcji arkusz samooceny kompetencj: 
nauczyciela.

4. Jaki jest wspolczesny nauczyciel wychowania fizycznego
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Tabela 1.
Ocena wskaznikôw kompetencji prakseologicznych nauczycieli

Wskaz niki kompetencji Oceny
1 Umiej c|nosc diagnozowania przy pomocy testôw stanu sprawnosci, umiejgnosci, postaw, 

wiedzy, postawy ciala itp.
4,28 І

2 Umiej 4nosc napisania programu і planowania pracy. 2,91 j
3 Umiej enosc formulowania zadan і dobierania cwiczen, zabaw і sportôw do celôw lekeji. 2,42 4
4 Znajomosc metod і form organizacyjnych oraz umiej ijnosc poshigiwania siçnimi w wf. 4,42 І
5 Umiej cjnosc sprawnego organizowania zaj<p lekcyjnych і pozalekcyjnych. 4,35 '
6 Umiej dnosc wyzwalania u uczniôw pozytywnej motywacji do realizaeji zadan. 4,28 ї
7 Umiej dnosc poshigiwania si çmetodami kontroli, analizy о oceny osi^gni ф ucznia. 4,26 j
8 Umiej (jnosc dzialan zmierzaj^cych do usuwania zaburzen rozwojowych і korygowania wad 3,17 I
9 Umiej gnose rozpoznania zaburzen rozwojowych і zdrowotnych, jak: nerwice, agresja itp 4.17 I

10 Umiej gnose analizowania і obiektywnej oceny skuteeznosci wlasnej pracy 4,11
11 Umiej gnose planowania і realizowania wlasnego rozwoju zawodowego 4,13

Ocena ogolna 3,86 j
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. ak pokazuj№ oceny szczegyiowych wskapnikyw kompetencji prakseologicznych 
zy poziom reprezentuj№ nauczyciele w zakresie umiejKtnoibci pisania autorskich 

■^nyw oraz planowania pracy (2,91) і umiejKtnobb>K formuiowania zadac і dobierania 
r inich tr e a d  do zakiadanych celyw (2,42). Co бік tyczy umiejKtnoibci programowania 

programyw) to win№ za taki stan nie паїеїу оЬагсгаж nauczycieli, bo nikt ich 
iczas nie uczyi na studiach pisania programyw і nikt nie wymagai od nich takich 
■ "г-оеьсі. Realizowali program centralny, opracowany przez Instytut Programyw 

rsvch.

Tabela 2.
Ocena wskaznikow kompetencji komunikacyjnych

Wskaz niki kompetencji Ocena
rnosc komunikowania si qinterpersonalnego z uczniami. 4,46

:o :  sc і umiej dnosc poslugiwania si$w nauczaniu wlasciw^ terminology. 4,33
; rnosc demonstrowania nauczanych cwiczen і elementow sportowych. 3,95

Ogolna ocena: 4,25

: - I pokazuje, ze najnizej, sposrod kompetencji komunikacyjnych, nauczyciele 
1^3 _ s :ebie umiej qtnosc pokazu nauczanych cwiczen і elementow sportowych.

Oceny wskaznikow kompetencji wspoldzialania

Wskaz niki kompetencji

Tabela 3.

Ocena!
r zwi^zkow zachodz^cych роті qdzy postawa zawodowa, osobowoscy і 

przez siebie stylem interakcyjnym a procesami zachodzqcymi w klasie 4,28

r . : sc rreferowania odpowiedzialnosci osobistej ucznia nad normami
зпо.

4,33

їп: >; —-obilizowania uczniow do wspoldzialania na zaj qpiach lekcyjnych, a nie 
Bscfeawodniczenia.

4,42

x. : zwiazywania sytuacji konfliktowych w klasie szkolnej, poprzez 
_ c-smpromis, a nie przymus.__________________________________

4,35 !

■c wyzwalania inicjatyw uczniow. 4,26
-trzymywania kontaktow z uczniami w szkole і po jej ukonczeniu. 4,33
csr-uhowania postaw prospolecznych і prorodzinnych u swoich uczniow. 

____________________ Ogolna ocena:_______________________________
4,26
4,31

Deena wskaznikow kompetencji kreatywnych nauczyciela
Tabela 4.

Wskaz niki kompetencji Ocena
zz isania niestandardowego w pracy pedagogicznej. 4,17

n a: ego dostosowania sposobow і srodkow dydaktycznych do 
rroacj i  pedagogicznej (np. zmiana pogody, lub sytuacji na lekcji).

4,26

- —«lania u uczniow samodzielnosci, odpowiedzialnosci oraz krytycznego 
n _ r~i-ok:i zachowan w procesie wychowania fizycznego.

4,20

- : n giwania si qtechnikami badawczymi w rozpoznawaniu zjawisk 3,95

rgn^owania і modyfikowania wlasnego warsztatu pracy. 4,31
t. -T—. -tania w pracy zawodowej z literatury pedagogicznej і specjalistycznej 4,33

Ogolna ocena: 4,20
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Samoocena umiejKtnoaci nauczycieli w zakresie kompetencji kreatywnych ujawnia, їе 
najnii'sze umiejKtnoibci nauczyciele wykazuj№ w znajomoibci і posiugiwaniu siK technikami 
badawczymi przydatnymi w rozpoznawaniu zjawisk pedagogicznych. Ka'idy nauczyciel 
nowator powinien гпаж metodologiK і techniki badac pedagogicznych.

Tabela 5.
Ocena wskaznikow kompetencji informatycznych

Wskaznild kompetencji Ocena
1 Umiej (fnosc postugiwania siQobcym j ^ykiem. 2,77
2 Znajomosc j (^yka informatycznego. 2,71
3 Umiej (Jnosc korzystania z technologii informatycznej w procesie edukacyjnym oraz do 

wspomagania wlasnego ksztalcenia і doskonalenia, (np. umiej $no sc korzystania z bazy 
danych, z sieci intemetowej, poczty elektronicznej itp).

2,77

4 Umiej ^no sc udostqjniania nauczycielom w Intemecie і innych publikatorach wlasnych 
programow edukacyjnych і innych opracowan.

2,46

Ogölna ocena: 2,70

Wyniki badan zamieszczone w tabeli 5 pokazuj^, iz jest to najsiabszy element w 
przygotowaniu nauczycieli do wspolczesnej і przyszlej szkoly. Braki w tym zakresie dotkliwie 
odczuwajq. szczegolnie nauczyciele z dluzszym stazem pracy. Kazdy mlody nauczyciel jest 
juz lepiej przygotowany do korzystania z najnowszej technologii informatycznej, wielu zna 
jqzyki zachodnio europejskie.

Tabela 7
Ocena w skazn ikow  kompetencji etycznych nauczyciela

Wskaz niki kompetencji Ocena
1 Znajomosc wlasnych powinnosci etycznych wobec uczniow. 4,48
2 Zdolnosc myslenia і dzialania preferencyjnego dla dobra wychowankow. 4,44
3 Umiej 4nosc stawiania sobie pytan о granice prawomocnosci etycznej swojej pracy 

zawodowej, wspolodpowiedzialnosci moralnej za zdrowie, rozwoj, sprawnosc і 
postawy swoich uczniow.

4,42

Ogölna ocena: 4,44

W tabeli 8 і na rysunku 1 przedstawilismy ogolne oceny (samooceny) poszczegölny;: 
kompetencji nauczycieli do wypelniania fimkcji dydaktycznej і wychowawczej w zawodr.; 
wychowawcy fizycznego.

Tabela ■
Oceny srednie kompetencji pedagogicznych nauczycieli

K o m p e t e n c j e

Prakseologiczne Komunikacyjne Wspoldzialania Kreatywne Informatyczne Etyczoe

3,86 4,26 4,31 4,20 2,70 4,44

(Maksymalna ocena -  5 punktow).

5. W n i o s k i
W wyniku przeprowadzonych badan nasuwaj^siQ nastqpuj^ce wnioski:
1. Istnieje pilna potrzeba wyposazania nauczycieli na studiach w wiedzq і umiejftnoss 

programowania і planowania pracy, pisania autorskich programow і planow prac; a
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-cnieniem warunkôw і potrzeb swoich uczniôw. Braki w tym zakresie nauczyciele 
- vaja najbardziej. Powyzsza uwaga odnosi siç takze do osrodkôw doskonalenia 
; : ieli і doradcôw metodycznych.

Ocena

□  Prakseologiczne 
B Komunikacyjne
□  Wspoldzialania
□  Kreatywne
B Informatyczne 

El Etyczne

Rys. 1. Poziom poszczegôlnych kompetencjipedagogicznych nauczycieli

1 - ezy zaznajamiac nauczycieli z narzçdziami diagnozy -  z testami oceny sprawnosci 
esc i fizycznej ucznia. Doswiadczenie і wyniki badan pokazuj'% ze znajomosc tych 
- r  rr_da і nauczyciele niechçtnie poshigujq.siç nimi w procesie wychowania fizycznego. 

trakcie ksztalcenia w uczelniach wyzszych і w trade  pôzniejszego doskonalenia 
= nalezy zapoznawac nauczycieli z metodami badan, aby im umozliwic 

e siç w pracy pedagogicznej rôznymi technikami badawczymi w rozpoznawaniu 
ych ich zjawisk pedagogicznych. Bez znajom osci tych technik trudno byc 

t twôrczym.
4. ik ■•’.'kazaty wyniki badan, najnizszy poziom reprezentuj^ nauczyciele w zakresie 

rjî informatycznych (2,70). Istnieje wiçc pilna potrzeba wyposazyc ich w te 
na studiach podyplomowych і w procesie doskonalenia). Niski poziom 

rrzejawia siç przede wszystkim w malej znajomosci jçzyka informatycznego, a 
. : ocego, niemoznosci przekazywania (udostçpniania) innym w nowych srodkach 
_-.ia siç (w Intemecie) wlasnych przemyslen, tekstôw publikacji, autorskich 
mnych materialôw.
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