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Wst^p. W ostatnich latach, po upadku socjalizmu we wschodniej Europie tocz^ sie 
burzliwe dyskusje nt form, tresci, metod i celöw wychowania fizycznego w szkolnictwie 
niemal wszystkich europejskich krajow, w tym röwniez Polski (Ljach 1995, Pospiech 
2003, Wyznikiewicz -  Kopp 1992). Pahstwo to przezywa epok$ wielkich zmian w 
licznych dziedzinach nie tylko od kohca PRL-u, ale aktualnie röwniez po wejsciu do Uni: 
Europejskiej. W Niemczech, po zjednoczeniu czQsci wschodniej i zachodniej, pröbuje 
si$ przyblizyc do siebie programy i organizacjQ szkolnictwa m.in. w celu wyröwnania 
szans.

Niniejsza praca ma stanowic analiz^ podstaw wychowania fizycznego dwöch 
s^siaduj^cych krajow -  Niemiec, pahstwa nalez^cego do swiatowej czolöwki 
ekonomiczno -  spolecznej oraz Polski, nowicjusza Unii Europejskiej o potqznych 
mozliwosciach rozwojowych.

Materialy i metody badan. Glöwn^ metod^ badawcz^ byla analiza poröwnawcza 
literatury fachowej z zakresu wychowania fizycznego w Polsce i w Niemczech, w tym: 
programöw nauczania wydanych przez Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. 
polskich programöw nauczania wychowania fizycznego dla Szkoly Podstawowej, 
Gimnazjum i Szkoly Sredniej, Podstaw Programowych i programöw nauczania wydanych 
przez Ministerstwa Edukacji i Nauki krajow zwi^zlcowych Nordrhein -  Westfalen oraz 
Rheinland -  Pfalz.

Organizacja wychowania fizycznego. W odröznieniu od Polski, gdzie zaröwno 
podstawy programowe, jak i programy szkolne s^ jednolite dla calego kraju, w Niemczech 
kazdy kraj zwi^zkowy ma wlasny organ koordynuj^cy i nadzorujacy szkolnictwo. W ramach 
pierwszego etapu edukacyjnego, ktöry trwa 4 lata, dzieci ucz^szczaj^ do szkoly 
podstawowej, a pözniej do jednej z trzech form szköl:

• Hauptschule (szkola glöwna), trwaj^ca 5 lat. Program tej szkoly w stosunku do 
pozostalych jest skröcony, co ulatwia szybsze uzyskanie wyksztalcenia 
zawodowego. Uczniowie tych szköl majq. mozliwosc w trakcie trwania nauki 
przejscia do Realschule. Warunkiem s^bardzo dobre wyniki w nauce.

• Realschule (szkola realna), trwaj^ca 6 lat. Po jej ukonczeniu uczniowie kontynuuj^ 
naukQ w zakladowej szkole zawodowej I stopnia lub sredniej szkole ekonomiczno 
-  technicznej. W trakcie edukacji z Realschule mozna przejsc do Gimnazjum. 
Warunkiem s^ röwniez bardzo dobre wyniki w nauce.

• Gimnazjum, ktöre trwa 9 lat i konczy si$ egzaminem dojrzalosci. Jest to jedyna 
droga bezposredniego osi^gniqcia statusu studenta (Sawicki 2004).

System szkolny w Polsce jest mniej rozbudowany. Dzieci po ukonczeniu szkoly 
podstawowej, ktöra trwa 6 lat, kontynuujq. naukq w 3-letnim Gimnazjum, po lctörym 
wybierajq. edukacji zawodow^, technicznq. lub licealnq.. Ostatnia konczy si$ przyst^pieniem 
do egzaminu maturalnego.
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Rys. 1 System szkolny w Niemczech (Sawicki, 2004)
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Rys. 2 System szkolny w Polsce (opracowanie wlasne na podst. MENiS)

• chowanie fizyczne, ktore w Niemczech nosi nazw^ „sport” lub „sport szkolny”, 
memieckim systemie szkolnym rownq. rangQ z innymi przedmiotami. Jest 

owe przez caly okres szkolny (w klasach 12 i 13 do wyboru, jak wszystkie inne 
o tv )  i moze stanowic czesc egzaminu dojrzalosci. W Polsce w f rowniez jest 
; :em obowi^zkowym, nie ma jednak mozliwosci zdawania go jako czqsc egzaminu 
rgo. W Polsce, gdzie tygodniowa liczba lekcji w f jest aktualnie powi^kszana 
: z trzech na cztery, w Niemczech liczba ta jest zroznicowana w poszczegolnych



krajach zwi^zkowych. Najwi?cej lekcji w f obowi^zuje w Bawarii. Dzieci ucz^ce si? w tym 
kraju zwi^zkowym maj% tygodniowo od 3 do 5 lekcji wf, a dzieci w Nordrhein -  Westfalen 
і Rheinland -  Pfalz zaledwie od 2 do 3. Porownuj^c procentowy udzial lekcji w f w 
tygodniowym rozldadzie zaj?c Idas gimnazjalnych, Polska wyprzedza wyraznie swych 
zachodnich s^siadow z Nordrhein -  Westfalen. Jedynie siedmioklasisci z Bawari: 
przewyzsza pod tym wzgl?dem swoich polskich kolegow.

Tabela 1
Procentowy udziai wf w tygodniowym planie lekcyjnym w klasach gimnazjalnych
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Klasa
PL RFN Polska % NRW % Bawaria %

l.G 7. 10,34 7,14 15,6
2. G 8. 9,67 7,14 9,0
3. G 9. 9,67 6,45 9,4

Cele i zadania wychowania fizycznego. Nadrz?dne zadanie wychowania fizycznego 
wg podstaw programowych NRW jest sformulowane w nast?puj^cym poleceniu 
podwojnym: „wspomaganie rozwoju poprzez ruch, zabaw? i sport oraz poznanie i 
uczestniczenie w kulturze ruchu, zabawy i sportu”. Wynikaj^ z tego cele takie jak: 
„ksztaltowanie zainteresowania aktywnosci^ ruchow^. jako srodka indywidualnego 
rozwoju, poprawiania i utrzymywania zdrowia, lepszego samopoczucia oraz poprawy 
jakosci zycia” (Decker, 1992). Cele zwi^zane z rozwojem i zdrowiem ucznia ŝ . rowniez 
podstaw^ polskiego wychowania fizycznego. Ljach i Starosta (1992) wymieniajq. jako 
jeden cel wychowania fizycznego „obok tradycjonalnego podwyzszania fizycznej 
wydolnosci rowniez przygotowanie dzieci i mlodziezy do swiadomego prowadzenia 
zdrowego stylu zycia” . Naczelnym celem wg Strzyzewskiego (1990) to: „doskonalenie 
ciala i funkcji psychomotorycznych wychowanka, jak rowniez uksztaltowanie u niego 
takiego systemu wiedzy, umiej?tnosci i nawykow oraz postaw wobec kultury fizycznej. 
ktöry w praktyce przejawiac si? b?dzie w d^zeniu i dzialaniu na rzecz utrzymania przez cale 
zycie wysokiej sprawnosci fizycznej i zdrowia”. Oprocz celow rozwojowo -  zdrowotnych 
sfonnulowane s .̂ w obu krajach takze takie cele, ktöre dotyczi\ uprawiania aktywnosci 
ruchowej w czasie wolnym oraz pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej. Kurz 
(1990) formuluje nastqpuj^cy cel wf: „osi^gni?cie pelnej zdolnosci do samodzielnego 
dzialania, glownie w zakresie pozaszkolnej aktywnosci ruchowej” . W polskiej literaturze 
czytamy: „oprocz przyswajania i doskonalenia umiej?tnosci ruchowych i usprawniania 
ciala waznym celem jest ksztaltowanie intelektualnych i emocjonalnych postaw wobec 
aktywnosci ruchowej” (Wyznikiewicz-Kopp, 1992).

Tresci. Na podstawie obserwacji aktualnego rozwoju sportu i rozumienia sportu 
przez mlodziez, poj?cie „tresci” w programie nauczania w f w kraju zwi^zkowym NRW 
zostalo zast^pione poj?ciem „pola ruchu i obszary sportu”. Nie powinny byc zrozumiane 
jako „konkretne dyscypliny w swoim instytucyjnym i regulaminowym znaczeniu, lecz jako 
aktywnosci sportowe, zabawowe i ruchowe w szerokim znaczeniu” (Bräutigam 2003). 
Zestaw obejmuje dziesi?c nast?puj^cych dzialow tresciowych:

1) poznawanie wlasnego ciala i doskonalenie zdolnosci motorycznych,
2) poznawanie zabaw i korzystanie z mozliwosci gier i zabaw,
3) bieg, rzut, skok -  lekkoatletyka,
4) ruchy w wodzie -  plywanie,
5) ruchy przy przyrz^dach -  gimnastyka sportowa,
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: i tworzenie, taniec, wyrazanie siQ poprzez ruch -  gimnastyka/taniec,
7 1 zabawa w strukturach przepisow -  gry sportowe,
5) slizganie, jezdzenie- rolkarstwo, sporty wodne, sporty zimowe,
-) zapasy i walki -  sporty walki,
10) ksztaltowanie wiedzy i zrozumienie sportu.
>;• stematyka tych dzialow sugeruje podziai na trzy podgrupy. Pierwsze dwa dzialy sa 

seypliname i maj^ podstawowe znaczenie dla zadan ksztaltowania i wychowania. 
■ trzy do dziewiqc obejmuj^ kolejno konlcretne aktywnosci ruchowe. do ktorych sa 
: me dyscypliny, w ktorych giownie mog^byc wykonywane. A ostatni. dziesiajy dzial

__e ogol wiedzy i postaw, ktory powinien bye przekazywany na lekcjach wf.
s'-kie dzialy sq. obligatoryjne i mog^_ bye dodatkowo poszerzane o inne dyscypliny, 
ak wspinaezka skalkowa czy kajakarstwo.
Vs kraju zwi^zkowym Rheinland -  Pfalz tresci podzielone sq_ na cztery grup\:
I-mpa M: Ogolne motoryezne podstawy
I-rupa A: Gimnastyka sportowa, Gimnastyka artystyezna i taniec, Lekkoatletyka,

_-rjpa B: Pilka rçczna, Pilka nozna, Koszykôwka, Siatkôwka 
Ітсра C: Tematy dowolne

Przykladowy budzet godzin wf w піешіескіш gimnazjum
Tabela 2

Tresc Klasa 5 Klasa 6
Ir_r і  M Ogylne motoryezne podstawy 20 godz.

Gimnastyka sportowa 15 godz. 10 godz.

Шгжгз. A Gimnastyka artystyezna і taniec 10 godz. 10 godz.
Lekkoatletyka 15 godz. 10 godz.

Plywanie 30 godz.
Pilka rçczna

a В Pilka nozna
Koszykywka 15 godz.

Siatkywka 15 godz.
:aC Tematy dowolne 25 godz. 25 eodz.

SUMA 100 godz. 100 aodz.

;.ynika z niemieckiego przykladowego budzetu godzin wychowania fizyeznego, 
stkie dyscypliny ujçte w programie s^ obowi^zkowe. Nauczyciel musi wybrac 

: scyplin z kazdej grupy, zarôwno sporty indywidualne, jak i zespolowe gry
- : \Y ramach tematow dowolnych prowadzone s^ wszystkie inne dyscypliny, na

- r  alaj^ warunki szkolne oraz uprawnienia i umiejçtnosci nauczyciela. Xajczçsciej 
"7- walki, rolkarstwo, wspinaezka skalkowa oraz dyscypliny regionalne. np. sporty

■ - rolnocy Niemiec a sporty zimowe na poludniu.
w Polsce, podobnie jak w Niemczech, nie s^ scisle okreslone przez 

e programy. Nauczyciele na bazie podstaw programowych mogp tworzyc 
" :g ra m y  lub korzystac z programôw autorskich. dopuszczonych przez 

stwo.
f z  . tzwy programowe dyktuj^ogôlny schemat tresci. W kazdym programie powinny 

r tresci z zakresôw: podwyzszania sprawnosci, doskonalenia umiejçtnosci, 
ania wiedzy oraz dzialania wychowawczego.
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Tabela З
Przykladowy budzet godzin wf w polskiej szkole podstawowej

Dyscyplina
Ilosc lekcji

Klasa 5 Klasa 6
Lekkoatletyka 20 20
Gimnastyka 20 15
Tenis stolowy 10 10
Koszykywka 15 12
Siatkywka 10 15
Pilka nozna 5 8
Cw. ogylnorozwojowe na Silowni 10 10
Sporty zimowe 5
Tance 5
Zabawy і gry ruchowe 10
Dowolne 10 10
SUMA 105 105

Podsumowanie. Cele wychowania fizycznego w obu badanych krajach sat podobne 
dominuj^. cele zdrowotne oraz cele dotycz^ce wdrazania do pozytywnych postaw wobec 
kultury fizycznej. W obu krajach odchodzi si? od scislej wersji biofizycznej wychowania 
fizycznego, a d^zy do humanizacji przedmiotu. Element wychowania, zwi^zany z wersja 
hum anistyczn^nie jest jednak wyraznie uj^ty w niemieckich dokumentach dotycz^cych 
wychowania fizycznego. Röwniez nazwa przedmiotu „sport” czy „sport szkolny” kojarz\ 
sie bardziej z cwiczeniem, anizeli z wychowaniem. Dokladnie zaznaczony jest ten element 
w Polskich podstawach programowych, ktore zawieraj^rubryk^ „dzialania wychowawczev 

Dzieci ucz3.ce si$ w polskich szkolach maj^ tygodniowo wi^cej lekcji w f oc 
wiqkszosci swoich zachodnich röwiesnikow. Nalezy w tym miejscu zwrocic uwagQ na faki 
iz w Niemczech wiqcej niz 70% uczniöw jest zrzeszonych w klubach sportowycf 
(Bräutigam 2003)

Poröwnuj^c dwa przykladowe budzety godzin mozna stwierdzic, ze w polskin 
wymienionych i zaplanowanych jest wi^cej röznych dyscyplin sportowych. Warto jednals 
pami^tac, iz urozmaicenie i wszechstronnosc przedmiotu nie polegaj^. tylko na wyborz; 
najwi^kszej liczby dyscyplin. Niemieckie szkoly S3. zdecydowanie lepiej wyposazone oc 
polskich, zarowno w obiekty, jak i sprz^t sportowy (Ljach 1995, Sawicki 2004).

Analiza dokumentow, ktör^ wykonano, moze dac wgla^d jedynie do teoretycznycf 
podstaw wychowania fizycznego, nie mozna na ich bazie ocenic skutecznosci i stopnk 
realizacji w rzeczywistosci szkolnej. Bardzo ciekawym przedsi$wzi$ciem byloby zbadanif 
stopnia przelozenia tych podstaw w praktyke.
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