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PORADNIK DLA NAUCZYCIELI, TRENERÓW ORAZ
INSTRUKTORÓW KLUBOWYCH O TYM, W JAKI
SPOSÓB ZACHĘCIĆ DZIECI I MŁODZIEŻ DO
UPRAWIANIA SPORTU PRZY POMOCY
REKREACYJNYCH GIER ZESPOŁOWYCH

Szanowni
Przyjaciele Sportu na Łotwie i w Europie!
Publikacja niniejszego Podręcznika (TEAM UPI "Metodologiczny Podręcznik dla
Instruktorów Sportu") jest potwierdzeniem pomyślnej współpracy piętnastu
organizacji sportowych z różnych państw Europy, wysiłku wielu osób, specjalistów
na co dzień zaangażowanych w działalność sportową, a do tego rozmawiajacych
w różnych językach. Podręcznik stanowi przykład wspólnego działania
przedstawicieli reprezentujących różne poziomy sportu – poczynając od sportu
amatorskiego, szkolnego, ulicznego, a kończąc na sporcie olimpijskim.
Mam nadzieję, że Podręcznik będzie użyteczny i pomocny dla wielu nauczycieli, trenerów i instruktorów sportu
wskazując im jak w swojej codziennej pracy, korzystając ze własnej wiedzy, umiejętności, doświadczeń i dobrych
praktyk, zainteresować, zachęcić, pobudzić dzieci oraz młodzież do wyboru aktywnego i zdrowego trybu życia, a
także do rozpoczęcia uprawiania odpowiedniego dla siebie sportu, możliwe na całe dalsze życie.
Naszym głównym celem jest zwrócenie się do dzieci i młodzieży w wieku 13, 15, 17 lat, bo w tym wieku często
podejmowane są wybory przynależności do jednej z dwóch grup – osób, które czerpią radość z uprawiania
sportu bądź tych osób, które absolutnie nie mają chęci na jakąkolwiek aktywność fizyczną. Na tym etapie życia,
dzieci i młodzież budują swoje wyobrażenia na temat sportu, które mogą prowadzić do akceptacji lub odrzucenia
idei, że aktywność fizyczna stanowi integralną część ich życia.
Jako rozwijające się społeczeństwo musimy zrozumieć, jakie są najważniejsze priorytety dla młodych ludzi.
Najprawdopodobniej nie koncentrują się oni na dążeniu do zdrowego i aktywnego stylu życia oraz regularnych
ćwiczeniach fizycznych, często długich i wyczerpujących treningach – i to w ich czasie wolnym po szkole.
Młodzież ma zupełnie inne priorytety, gdy dla nas, dorosłych, sport posiada jedne priorytety, dla młodzieży to są
zupełnie inne. Sport to radość gry, radość zawodów i rywalizacji, radość zwycięstwa dla dobrego
samopoczucia i satysfakcji.
Nauczyciel sportu, trener i instruktor sportowy są konieczną składową tak procesu nauczania jak i pomocy
młodzieży w dokonaniu wyboru drogi w dalszym, aktywnym życiu.
Najważniejszym zadaniem trenera drużyny sportowej w czasie gry czy turniejów jest szerokie spojrzenie na
boisko i wszystkich uczestników zawodów, zarówno graczy podstawowych jak i rezerwowych oraz przydzielenie
im odpowiednich zadań. Każdy z zawodników musi znać swoją rolę w drużynie, musie wiedzieć co ma robić i
gdzie ma być w danej chwili ale i w kolejnej akcji.
Jak każdy podręcznik, tak i ten zawiera przydatne porady dotyczące wielu kwestii “sportu dla wszystkich”,
jednakże nie odpowiada na wszystkie pytania i wątpliwości. Inspiruje do rozważań: co robić i jak działać, by
osiągnąć zamierzone cele.

EINARS FOGELIS,
Prezydent Rady Federacji Sportowych Łotwy
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1. WSTĘP
Niniejszy podręcznik został przygotowany w ramach projektu „Promotion and EncourAGement
of RecreatiONal Team Sport (AGON)”, finansowanego ze środków programu Erasmus+. Był on
realizowany od kwietnia 2015 do września 2016 roku. Celem projektu było przeciwdziałanie
wzrastającej otyłości oraz pogarszającemu się stanowi zdrowia społeczeństwa oraz popularyzacja
aktywnego

trybu

życia

poprzez

promocję

„sportu

dla

wszystkich”,

ze

szczególnym

uwzględnieniem rekreacyjnych dyscyplin sportowych.
Grupą docelową niniejszego przedsięwzięcia jest młodzież w wieku od 10 do 19 lat (zgodnie z
definicją Światowej Organizacji Zdrowia). W ramach tak szerokiej grupy docelowej projekt
uwzględnia w szczególności młodzież, która ma problemy z nadwagą oraz porzuciła naukę (tzw.
grupa NEET – not in education, employment or training).
Podręcznik opiera się na modelu AGON, który podczas pracy z młodzieżą promuje podejście
holistyczne, ze szczególnym uwzględnieniem jednostki. Rozpoczyna się od opisu profilu
psychologicznego młodzieży oraz elementów, które powinny być brane pod uwagę, aby
zaangażować i utrzymać jej zainteresowanie aktywnością sportową. Następnie przedstawia
zarówno podejście teoretyczne do każdej części składowej modelu AGON – motywacji,
planowania i realizacji oraz kontroli – jak również porady praktyczne, w jaki sposób należy wdrożyć
model AGON w życie.
Mamy nadzieję, że ten podręcznik dostarczy trenerom, nauczycielom, instruktorom sportowym
oraz wolontariuszom wiele sposobów na zaangażowanie młodzieży w aktywność sportową.
Metodologia może być stosowana przez wiele podmiotów – szkoły, kluby sportowe, organizacje
pracujące z młodzieżą, rodziców – poprzez organizowanie regularnych lub dodatkowych zajęć
sportowych, stanowiących element szerszej gamy zajęć dydaktycznych.
Podręcznik stanowi pierwszą z trzech części materiału opracowanego w ramach projektu AGON.
Druga część tej „trylogii” przedstawia bardziej szczegółową sytuację w krajach partnerskich oraz
zawiera szczegółowe opisy przypadków i działań pilotażowych przeprowadzonych przez
partnerów AGON. W części trzeciej zawarte zostały praktyczne wytyczne dla instruktorów
sportowych piłki ręcznej i unihokeja – dyscyplin, które są w obszarze zainteresowania programu
AGON.

2. O PROGRAMIE
W projekcie AGON uczestniczyło 15 organizacji sportowych z Czech, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski.
Wyniki ich pracy zostały przedstawione w czterech pakietach roboczych – tabela nr 1.
Tabela nr 1. Podstawowe grupy robocze Projektu AGON.
Zakres pracy
Analiza oraz zbiór
dobrych zwyczajów

Wyniki

○

Cztery przeprowadzone badania dot. sposobu nauczania
unihokeja w Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce.

○

Pięć przeprowadzonych badań dot. sposobu nauczania piłki
ręcznej w Estonii, Łotwie, Litwie, Polsce i Czechach.

PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA INSTRUKTORÓW SPORTOWYCH

6 | 40

○ Koncepcja i metodologia dla ulicznej piłki ręcznej oraz
unihokeja;
○ Cztery działania pilotażowe zachęcające młodzież do
uczestnictwa w „sporcie dla wszystkich” na terenach Estonii,
Łotwy, Litwy, Polski oraz Czech.

Opracowanie
metodologii

Realizacja oraz
testowanie
opracowanej metodyki

○ Rozwój i testowanie oprogramowania do tworzenia artykułów;
○ Międzynarodowy turniej unihokeja dla 13-15 latków (Wrzesień
2015, Łotwa);
○ Międzynarodowy turniej piłki ręcznej dla 13-15 latków
(Wrzesień 2015, Łotwa);

○ Konferencja dla nauczycieli sportowych – “Be Active – engage in
recreational team sports!” (Wrzesień 2015, Łotwa);
○ Konferencja dla ekspertów „Dobre zarządzanie sportem dla
wszystkich” (Maj 2016, Latvia);
○ Zalecenia dla „Dobrego zarządzania sportem dla wszystkich”;
○ Rozwój platform crowdfundingowej.

Komunikacja i
popularyzacja

Wyniki dwóch pierwszych grup przedstawione są w niniejszej publikacji pt. „Poradnik dla
nauczycieli, trenerów oraz instruktorów klubowych, w jaki sposób zachęcić dzieci i młodzież do
uprawiania sportu przy pomocy rekreacyjnych gier zespołowych”.
Oprócz czterech powyższych elementów projekt obejmował pracę w zakresie zarządzania
projektami oraz szereg działań koordynujących, w tym spotkania wszystkich partnerów w czerwcu
2015 roku w Polsce oraz we wrześniu 2015 i maju 2016 roku na Łotwie.

3. KONTEKST: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ZANIKA
Z badań na temat aktywności fizycznej i sportu przeprowadzonych przez Eurobarometr w 2013
roku wynika, że 41% Europejczyków ćwiczy bądź uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu. Z
drugiej strony 59% obywateli Unii Europejskiej – rzadko bądź wcale. Badanie wskazuje również na
różnice wynikające z położenia geograficznego. Mieszkańcy krajów uznanych za północne są
bardziej aktywni fizycznie (54%-70% ludzi uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu), natomiast
na południu Europy, z aktywnością jest znacznie gorzej (60%-78% nie ćwiczy w ogóle).
Na pytanie „Jak często ćwiczysz bądź uprawiasz sport?” 15% respondentów na Litwie
odpowiedziało, że ćwiczą lub uprawiają sport regularnie, wyprzedzając Finlandię (13%), Estonię
(7%), Łotwę (6%) oraz Polskę i Czechy (łącznie 15%). Jednocześnie 52% respondentów w Polsce
odpowiedziało, że w ogóle nie prowadzi aktywności fizycznej, na Litwie 46%, Łotwie 39%, w Estonii
36% i w Czechach 35%. Krajem z najmniejszym odsetkiem nieaktywnych sportowo mieszkańców
jest Finlandia – 15%.
Niewątpliwie stagnacja aktywności fizycznej w Europie ma niekorzystny wpływ na zdrowie oraz
samopoczucie jej mieszkańców, a także prowadzi do negatywnych skutków ekonomicznych,
takich jak wzrost wydatków na opiekę zdrowotną, czy zmniejszenie zatrudnienia oraz
produktywności.
Nadwaga i otyłość, które według Światowej Organizacji Zdrowia są odpowiedzialne za 5% zgonów
na świecie są dziś jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych. Od 1980 roku zjawisko
PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA INSTRUKTORÓW SPORTOWYCH
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otyłości na świecie wzrosło ponad dwukrotnie i coraz częściej pojawia się wśród młodzieży.
Główną przyczyną tych procesów jest zmiana diety oraz siedzący i nieaktywny tryb życia
wszystkich grup wiekowych.
Aby przeciwdziałać tej globalnej tendencji na nieaktywność oraz rozprzestrzenianie się chorób
przewlekłych (rak, cukrzyca, choroby układu krążenia i układu oddechowego), WHO opracowała
globalne wytyczne w zakresie aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych (5-17 lat, 18-64
lat, 65+). Grupa docelowa tego projektu – młodzież – według WHO, powinna być w stanie
wygospodarować przynajmniej 60 minut na umiarkowaną aktywność fizyczną każdego dnia, z
naciskiem na ćwiczenia aerobowe oraz wzmacniające mięśnie i kości. Aktywność dzieci i młodzieży
powinna obejmować wychowanie fizyczne w szkole oraz planowe zajęcia rekreacyjne z rodziną
lub rówieśnikami.
Sport ma pozytywny wpływ nie tylko na poprawę zdrowia, ale także odgrywa ważną rolę w
podnoszeniu samooceny, pomaga rozwijać relacje międzyludzkie oraz promuje integrację
społeczną. Dla młodzieży, zwłaszcza tej traktowanej jako wyrzutki społeczeństwa, włączenie się w
regularne zajęcia sportowe, w szczególności w gry zespołowe, może wpłynąć na rozwijanie
pozytywnych wzorców zachowań, np. powrót do nauki oraz walkę z uzależnieniami.

4. NASTOLATKOWIE: PROFIL
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje dorastanie jako okres wzrostu i rozwoju, który następuje
po dzieciństwie, pomiędzy 10. a 19. rokiem życia. Jest to jeden z najważniejszych okresów w życiu,
który charakteryzuje się ogromnym tempem wzrostu i zmianami w organizmie.
Nastolatkowie różnią się zarówno od małych dzieci, jak i od dorosłych. W szczególności nie są
zdolni do zrozumienia złożonych pojęć, konsekwencji niezdrowego trybu życia oraz wpływu jaki
mogą mieć na swój zdrowy rozwój. Behawioralne wzorce, które wówczas się kształtują mogą mieć
długotrwałe, pozytywne bądź negatywne skutki dla ich stanu zdrowia i dobrego samopoczucia w
przyszłości. Nastolatkowie, obserwując to co się dzieje w ich otoczeniu oraz zachowania swoich
rodziców, uczą się wielu ważnych umiejętności mogących pomóc im w radzeniu sobie z presją, co
w przyszłości pozwoli z powodzeniem przejść z dzieciństwa do dorosłości.
Okres bycia nastolatkiem to również okres dojrzewania, który często charakteryzuje się „burzą
hormonów”. Dojrzewanie przynosi znaczące zmiany fizyczne i emocjonalne (np. dojrzewanie
seksualne, wzrastanie i zwiększenie masy ciała). Ten okres jest pełen zagrożeń płynących z
„pierwszych razów”, zwłaszcza w kontekście papierosów, alkoholu oraz innych używek.
W dzieciństwie stosunki międzyludzkie zamykają się w kręgu rodzinnym. W okresie dojrzewania
nastolatkowie uświadamiają sobie, że należą do znacznie szerszej społeczności, zaczynają
definiować siebie, jako osoby, które chcą podejmować swoje własne decyzje.
Regularna aktywność fizyczna może pomóc nastolatkom w pokonywaniu codziennych,
emocjonalnych i fizycznych problemów. Badania wykazały, że udział w zajęciach sportowych
pozytywnie skutkuje w procesie samopoznawczym poprzez wzmocnienie samooceny oraz
samokontroli (referencja 18).
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Sport, co jest niezwykle ważne, oferuje młodzieży również możliwość budowania pozytywnych
relacji z innymi. Przez cały okres dojrzewania przyjaźń ogrywa bardzo ważną rolę w budowaniu
tożsamości poprzez wytworzenie poczucia przynależności oraz wpływa na własny wizerunek
(referencja 18). Udział w grach zespołowych daje młodzieży możliwość wykonywania ćwiczeń, jak
również pozwala nauczyć się zaangażowania i pracy w zespole (referencja 22).
Sport może być traktowany również jako efektywny sposób na odciągnięcie młodych ludzi od
zachowań antyspołecznych i przestępstw, w szczególności poprzez:

○
○

Oferowanie atrakcyjnych i pozytywnych działań na rzecz młodych ludzi;
Budowanie wśród młodzieży zdolności do odparcia presji lub pokusy wzięcia udziału w
zachowaniach szkodliwych lub antyspołecznych;

○
○

Zwiększenie samooceny oraz umiejętności organizacyjnych i społecznych;
Zapewnienie odpowiednich wzorców – instruktorów sportowych.

Psychologiczny profil młodzieży należy analizować w kilku ściśle ze sobą związanych aspektach:
fizycznym, emocjonalnym, poznawczym oraz społecznym. Odpowiednia aktywność fizyczna
powinna uwzględniać wszystkie powyższe aspekty. Trener musi mieć świadomość stadiów
rozwojowych młodzieży zarówno pod względem fizjologicznym, jak i psychologicznym.
Jako, że zdolności poznawcze i społeczne nie są w pełni rozwinięte do około 12. roku życia, uwaga
nauczycieli i trenerów w tym okresie powinna być skupiona na zachęcaniu i nagradzaniu
podjętego wysiłku a nie na rywalizacji i zwyciężaniu. Zajęcia sportowe powinny pomóc młodym
ludziom w rozwoju podstawowych umiejętności, takich jak: bieganie, skakanie, kopanie czy
rzucanie. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i
budowanie poczucia sukcesu (referencja 8, 34).
Gdy młodzież dorośnie, strategie zespołowe i konkurencja mogą być wprowadzane tak, aby
następnie wykorzystać sport do rozwoju umiejętności specjalnych, poprawić kreatywność, uwagę,
koordynację, zwinność, siłę i wytrzymałość.
W zależności od stopnia rozwoju fizycznego młodzież często uszkadza struktury anatomiczne,
które różnią się od tych uszkodzonych przez dorosłych. Kości w wieku nastoletnim są słabsze niż
więzadła i ścięgna, dlatego narażone są na zwiększone ryzyko w całej fazie wzrostu kości
(referencja 21).
W latach młodzieńczych niektóre dzieci mogą doświadczyć spadku gibkości oraz koordynacji i
równowagi, co nie tylko zwiększa ryzyko urazu, ale także wpływa na wyniki sportowe, wywołując
większy stres, niepokój i presję społeczną na dziecko (referencja 5, 32). Ponadto, odwodnienie,
temperatura otoczenia i wilgotność mogą być przyczyną chorób z przegrzania.
Wczesne dojrzewanie jest krytycznym okresem, w którym pojawia się tendencja do spadku
aktywności fizycznej. Istnieje coraz większe przekonanie, że młodzież chętniej będzie
kontynuowała aktywność fizyczną, gdy:

○
○
○

Ceni ją i cieszy się z niej;
Sama wybiera współzawodnictwo, a nie jest do niego zmuszana;
Ma wsparcie w aktywnych rodzicach oraz rodzeństwie;
PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA INSTRUKTORÓW SPORTOWYCH
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○
○
○
○

Dostrzega w sobie predyspozycje do uprawiania sportu;
Jest akceptowana przez rówieśników;
Nie doświadcza ciągłej presji i stresu związanego ze zbyt wysokimi wymaganiami;
Ma trenerów, którzy są kontaktowi, opiekuńczy i motywujący.

Dzieci z nadwagą
Otyłość jest poważnym problemem na całym świecie. Liczba otyłych dzieci rośnie z każdym
rokiem. W większości przypadków otyłość wieku dziecięcego spowodowana jest spożywaniem
większej ilości kalorii oraz zbyt małą ilością ruchu, poprzez który można je spalić. Dzieci spędzają
mniej czasu aktywnie, bawiąc się na świeżym powietrzu, a zbyt dużo przed telewizorem czy
komputerem.
Dzieci z nadwagą mają podwójny problem – zdrowotny, który może być spowodowany
niezdrowym trybem życia tj. cukrzyca, choroby serca lub astma, jak również psychologiczne i
społeczne konsekwencje ich otyłości.
Jest to częstą przyczyną powstania błędnego koła. Dzieci z nadwagą potrzebują ruchu najbardziej,
ale nie biorą udziału w aktywności fizycznej, ponieważ czują się nieswojo wśród kolegów o
prawidłowej masie ciała. Nie dziwi więc, że zniechęcają się i rezygnują z aktywności fizycznej, gdy
ich wyniki nie dorównują wynikom rówieśników. Wyśmiewanie jest kolejnym powodem, przez
który dzieci z otyłością nie uprawiają sportu – zbyt często są ośmieszane oraz wykluczane z
aktywności sportowej. Prowadzi to do całkowitego porzucenia sportu oraz jakiejkolwiek
aktywności ruchowej. Skutkuje to niską samooceną, negatywnym obrazem własnego ciała, a
niekiedy depresją. Otyłe dzieci często doświadczają niższej jakości życia, mają problemy z nauką
lub są dyskryminowane społecznie, co prowadzi do tego, że szkoła bądź najbliższe otoczenie mogą
stać się dla nich mniej przyjazne.
Zajęcia sportowe, niezależnie od umiejętności sportowych, powinny być priorytetem w walce z
otyłością wśród dzieci. Problem dzieci z otyłością mógłby być rozwiązany poprzez skoordynowane
wysiłki wielu ludzi: nauczycieli, trenerów, pediatrów, rodziców czy wolontariuszy.
Porzucenie nauki
„Różne realia społeczne skutkują nabywanymi doświadczeniami. Prowadzą do nowych sposobów
postrzegania świata, a w konsekwencji do kształtowania prawidłowego modelu postępowania”
(referencja 20). Liczba dzieci, które nie ukończyły szkoły jest szczególnie wysoka w dzisiejszych
czasach. Oto niektóre sytuacje, które do tego doprowadziły:

○

W niektórych przypadkach jest to wybór dokonany przez młodzież: czasem młodzież
podejmuje złe decyzje: sięga po narkotyki, alkohol, popełnia przestępstwa lub zachodzi w
ciążę zbyt młodo. Wielu nastolatków ma złe nastawienie do szkoły, złe doświadczenia z nią
związane i jest nią znudzona. Nastolatkowie są także odłączeni od swoich rodzin. Nie biorą
udziału w zajęciach szkolnych, często opuszczają zbyt dużo godzin lekcyjnych, co prowadzi
do tego, że nie widzą większego sensu, aby powracać do szkoły.

○

Niekiedy do porzucenia szkoły skłania środowisko rodzinne: dzieci pochodzą z rodzin
wielodzietnych o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Starsze z nich muszą często iść
PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA INSTRUKTORÓW SPORTOWYCH

10 | 40

do pracy w celu zapewnienia rodzinie podstawowych środków do życia. Aby rodzice mogli
pracować, część z nich musi pozostać w domu i opiekować się młodszym rodzeństwem.

○

Wśród wielu nastolatków rozwijają się problemy emocjonalne i behawioralne: osoby,
które potencjalnie mogą porzucić naukę mają niższą samoocenę od kolegów z lepszymi
wynikami, mają problemy z utrzymaniem dyscypliny w klasie, zażywają narkotyki oraz
angażują się w działalność przestępczą.

○

Częste kontakty z rówieśnikami o niskich aspiracjach: dzieci, które porzucają szkołę
zwykle kojarzone są z niskimi osiągnięciami oraz kontaktami z antyspołecznymi
rówieśnikami (referencja 10, 28). Zachowania rówieśników, którzy wskazują, że szkoła jest
nieopłacalna, mogą skutkować odwróceniem się młodzieży od chęci podjęcia czy
kontynuacji nauki.

○

Słabe poczucie przynależności do szkoły: dzieci narażone na niepowodzenia w szkole są
mniej skłonne do postrzegania siebie jako istotnego elementu społeczności szkolnej, np.
angażują się w niektóre zajęcia dodatkowe, ale w ocenie ogólnej wyrażają niezadowolenie
ze szkoły.

Uczestnictwo w rekreacyjnych grach zespołowych może zwiększyć poczucie przynależności do
grupy. Motywuje również młodzież chcącą porzucić naukę do takich zachowań, które pozwolą na
członkostwo w tych grupach. W tym wieku młodzież potrzebuje aktywności fizycznej, aby budować
siłę, koordynację oraz tworzyć podstawy zdrowego trybu życia. Gdy już znajdzie się w świecie
sportu, cieszy się dobrym samopoczuciem, mniejszym stresem oraz większą wytrzymałością i
energią płynącą z ćwiczeń. Musi dążyć do czegoś pozytywnego – uczestnictwo w zajęciach
sportowych zachęca młodzież do nawiązywania kontaktów, co pozwala określić swoje silne strony
oraz obszary zainteresowań.

5. GRY ZESPOŁOWE: O CO W NICH WŁAŚCIWIE CHODZI?
Gry zespołowe są dla młodzieży jedną z najlepszych form nauki przestrzegania zasad oraz
poznawania wartości społecznych. W grach zespołowych dzieci uczą się o wiele więcej niż tylko
kopania i rzucania piłki. Uczą się wartości takich jak tolerancja, uczciwość i odpowiedzialność,
rozwijają umiejętności społeczne z rówieśnikami oraz dorosłymi, inteligencję społeczną, wiedzę
na temat sukcesów, rozczarowań oraz dotyczącą zdrowych nawyków, które następnie mogą trwać
przez całe życie.
Wartości takie jak rywalizacja sportowa, budowanie zespołu czy rozwój społeczny, płynące z gier
zespołowych, uczą młodzież jak być akceptowanym i aktywnym społecznie oraz zapewniają jej
możliwości do rozwiązywania problemów czy podejmowania nieoczekiwanych decyzji. Koledzy z
drużyny muszą współpracować, aby osiągnąć wyznaczony cel. Gry zespołowe uczą jak być dobrym
członkiem drużyny oraz jak w pełni w niej uczestniczyć. Współpraca oraz wzajemne zaufanie są
ważnymi aspektami płynącymi z tego rodzaju gier.
W projekcie AGON gry zespołowe uważane są za klucz do sukcesu. Aktywność prozdrowotna
poprzez grę oraz zabawę (swobodne poruszanie się, wyrażanie swojego fizycznego „ja”) jest
zdecydowanie ważniejsza niż współzawodnictwo i wygrana.
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Idea płynąca z rekreacyjnych gier zespołowych mówi, że każdy nastolatek powinien mieć
możliwość wzrostu oraz rozwoju w sporcie, czerpać pozytywne doświadczenia, uczyć się wartości
i pozyskiwać wiedzę z gier zespołowych poprzez zabawę i edukację.
Ćwiczenia powinny być skonstruowane w taki sposób, aby poprzez gry zespołowe promowały
pozytywne doświadczenia oraz podkreślały szacunek do siebie oraz innych czy integrację oraz
pracę w grupie. Każde ćwiczenie powinno być zakończone uznaniem dla wysiłku poszczególnych
zawodników oraz całej drużyny.
Młodzi ludzie uczestniczący w rywalizacji drużynowej uczą się wartości z niej płynącej, wyznaczania
sobie celów, samodyscypliny oraz przestrzegania zasad, szacunku do innych i swojego
środowiska, radzenia sobie z wygraną oraz porażką. Gry zespołowe są dobrą metaforą
pozwalającą na przekazanie dzieciom wiedzy, jak radzić sobie z życiowymi wzlotami i upadkami.
Gry zespołowe dla młodzieży powinny być regulowane następującymi zasadami:

○
○
○
○
○

Fair play (stosowanie się do reguł gry);
Integralność (zespół jest jednym ciałem, a zawodnicy wspierają się wzajemnie);
Troska (gotowość do pomocy);
Szacunek (do siebie oraz pozostałych członków drużyny);
Odpowiedzialność (zważanie na swoje słowa i czyny).

Modyfikacja zajęć sportowych uwzględnia potrzeby oraz możliwości dzieci z nadwagą i może im
pomóc w lepszej integracji z pozostałymi rówieśnikami. Tradycyjne gry zespołowe są przeważnie
zbyt wymagające dla dzieci z nadwagą i dopóki ich możliwości nie wzrosną, nie należy oczekiwać,
że będą one uczestniczyły w nich na tym samym poziomie, co zawodnicy o właściwej masie ciała.
Zdolność do osiągnięcia wymaganych umiejętności może zająć więcej czasu, prowadzić do
wzlotów i upadków, w szczególności w czasie gry, co może być powodem zdenerwowania lub
frustracji.
Aktywność sportowa przeznaczona dla młodzieży z nadwagą powinna uwzględniać jej potrzeby
wysiłkowe, jak również emocjonalne i behawioralne, np. młodzież może stać się nieaktywna jeśli
czuje się niedołężna i niewspierana. Potrzebuje także regularnych okresów odpoczynku. U dzieci
z nadwagą, z powodu zbyt dużej masy ciała, wysiłek fizyczny może powodować problemy z
kolanami bądź plecami.
Ważne jest, aby dzieci zrozumiały jak grać w daną grę oraz podejmowały decyzje w oparciu o jej
własne zrozumienie. Skuteczna nauka nie wynika z mówienia im co mają robić, ale z ich własnych
prób oraz nauki poprzez działanie. Jeśli dzieci obawiają się popełnienia błędu, pozostaną w
sytuacji dającej im spokój ducha i nie podejmą próby osiągnięcia czegoś nowego. Muszą jednak
wiedzieć, że popełnianie błędów jest czymś normalnym, a kluczem do sukcesu umiejętność nauki
na własnych błędach.
W przypadku młodzieży nieco starszej rozwijanie umiejętności rozumienia gry oraz czerpanie
korzyści z zadawanych pytań jest ważnym narzędziem dla instruktorów, których uwaga skupia się
na dziecku (referencja 18). Zadawanie pytań pomaga zawodnikom uczyć się na własnych
doświadczeniach – zarówno sukcesach, jak i porażkach. Otwarte pytania wymagają od nich
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myślenia i reagowania, co angażuje je do dalszej nauki oraz daje doświadczenie w podejmowaniu
decyzji. Takie aspekty pomagają dzieciom w osiągnięciu niezależności.
Krytyka nie jest najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym poradzić sobie z porażką. Umiejętność
pogodzenia się z przegraną jest jedną z najważniejszych lekcji, jakiej młodzież może doświadczyć
poprzez gry zespołowe. W przypadku porażki nie powinno się jej wytykać, ale nagradzać wysiłek
oraz przypominać, że jest to doskonała okazja, aby wyciągnąć z niej kolejną lekcję.

6. MODEL AGON
Niniejszy podręcznik oparty jest na koncepcji teoretycznej, opracowanej w ramach projektu AGON
promującego aktywny tryb życia u młodzieży w wieku 10 – 19 lat ze szczególnym uwzględnieniem
rekreacyjnych dyscyplin sportowych.
Cel:
Promowanie aktywnego stylu życia wśród młodzieży
Gry zespołowe (jako narzędzie)
Podejście holistyczne oraz skupione na dziecku
(potrzeby dzieci są najważniejsze)

Motywacja

Strategia

Realizacja

Informacja
zwrotna i ocena

Model AGON oparty jest na procesach i stwarza młodzieży możliwości doświadczenia swojego
potencjału poprzez zajęcia sportowe oraz naukę poprzez działanie (referencja 11). Model jest
dynamiczny. Może być analizowany i modyfikowany ze względu na postęp oraz poprzez
wyznaczenie nowych celów. Jest również elastyczny i może być dostosowany do różnych grup
docelowych zarówno jeśli chodzi o wiek, jak i wymagania.
Podejście skoncentrowane na dziecku uznaje jego potrzeby oraz życzenia za najważniejsze i
koncentruje się na daniu mu większej swobody, przestrzeni do nauki oraz możliwości
indywidualnego rozwoju. Takie pedagogiczne podejście ma na celu rozwinięcie indywidualnych
umiejętności danej osoby w celu przygotowania do dalszego rozwoju.
W podejściu holistycznym modelu AGON uwaga skoncentrowana jest na młodzieży jako całości
– jedność psychomotoryczna, domeny poznawcze i emocjonalne, rozwój umiejętności
społecznych. Oznacza to, że nacisk kładziony jest na teorię rozwoju dziecka. Świadomość co
dziecko chce osiągnąć w każdym etapie rozwoju, pozwala na zrozumienie możliwości nauki i
reakcji na pewne sytuacje oraz tego jak myśli. Podejście holistyczne jest dopasowane do wieku.
Dzieci i młodzież rozwijają swoje umiejętności fizyczne poprzez pracę nad koordynacją,
szybkością, wytrzymałością, równowagą oraz siłą. Aktywność sportowa dąży do poprawienia
umiejętności motorycznych związanych z poszczególnymi dyscyplinami.
Rekreacyjne gry zespołowe mogą przyczynić się do osobistego rozwoju młodych ludzi, pomóc w
rozwoju świadomości fizycznej oraz wiary we własne możliwości przy jednoczesnym dobrym
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samopoczuciu fizycznym, większej pewności siebie oraz poczuciu własnej wartości. Aktywność
sportowa rozwija również siłę woli, cierpliwość, odwagę i poczucie odpowiedzialności.
Zorganizowana aktywność sportowa pomaga dzieciom rozwijać i doskonalić swoje umiejętności
poznawcze. Może to mieć wpływ na zachowanie w szkole, w tym koncentrację i umiejętność
skupienia uwagi.
Udział w sportach zespołowych jest okazją do rozwijania bardzo szerokiego zakresu umiejętności
społecznych, takich jak dobra komunikacja czy konstruktywna współpraca na równych zasadach.
Chodzi o poprawę interakcji społecznych, integrację młodych ludzi w społeczeństwie, pracę oraz
ducha w zespole, zasadę fair play oraz szacunek dla zasad oraz innych.
Ważne jest, aby podczas pracy z dziećmi z nadwagą i otyłością nie skupiać się wyłącznie na
zrzucaniu kilogramów, ale zwracać uwagę na korzyści płynące z aktywności fizycznej. Podkreślanie
zainteresowań, zabawy oraz emocji może być dla otyłych dzieci silną motywacją do wzięcia udziału
w grach zespołowych. Zabawa jest głównym i nieodłącznym powodem, dla którego dzieci
podejmują się aktywności fizycznej na własną rękę.
Wspólne zaangażowanie wraz z rówieśnikami oraz interakcja społeczna podczas zawodów
sportowych może być głównymi motywatorami dla osób porzucających szkołę.
Aktywność sportowa powinna być dostępna dla każdego, bez względu na płeć, wiek, religię,
pochodzenie etniczne, dochody lub zdrowie. Wszyscy nastolatkowie powinni mieć następujące
możliwości:

○

Każdy młody człowiek powinien mieć dostęp do środowisk aktywnych sportowo (każdy ma
równy dostęp do sportu).

○

Zajęcia sportowe powinny być prowadzone w motywującym, bezpiecznym oraz
przyjaznym środowisku, które promuje rozwój pełnego potencjału (gry zespołowe są
narzędziem rozwijającym intelektualnie, fizycznie oraz dają emocjonalne dobre
samopoczucie);

○

Dzieci, którym brak lub mające niewystarczającą opiekę rodzicielską są narażone na
wyjątkowe ryzyko (gry zespołowe jako narzędzie integracji społecznej);

○

Dzieci otyłe lub z nadwagą potrzebują specjalnych ćwiczeń i wskazówek żywieniowych (gry
zespołowe jako narzędzie promujące aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia).

6.1. Motywacja
Motywacja jest uważana za kombinację dziecięcej energii potrzebnej do osiągania celów oraz
innych czynników zewnętrznych, które mają na nią wpływ – przybiera dwie formy: wewnętrzną i
zewnętrzną (referencja 33).
Motywacja wewnętrzna jest indywidualnym, wewnętrznym pragnieniem danej osoby do
wykonania określonego zadania (referencja 25), np. dzieci podejmują aktywność, ponieważ
sprawia im to przyjemność. Celem motywacji wewnętrznej jest spojrzenie na aktywność fizyczną,
jak na ciągły proces, który może prowadzić do poczucia własnej satysfakcji oraz kompetencji.
Wewnętrzna motywacja jest kluczem do zrozumienia, dlaczego młodzież uczestniczy w
ćwiczeniach. Szeroko stosowaną perspektywą teoretyczną, pozwalającą zrozumieć motywację
PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA INSTRUKTORÓW SPORTOWYCH

14 | 40

wewnętrzną w aktywności fizycznej, jest teoria samostanowienia (referencja 36), która mówi, że
motywacja wewnętrzna jest zazwyczaj doświadczana, gdy ludzie odczuwają trzy stany. Te trzy
stany są zachowane we wnętrzu człowieka i mają duże znaczenie dla zdrowia psychicznego oraz
wytrwałości behawioralnej:

○
○
○

Kwalifikacje do wykonania danej aktywności;
Niezależność lub kontrola podczas aktywności;
Silne przywiązanie lub pokrewieństwo z innymi zaangażowanymi w aktywność.

Według teorii samostanowienia, rodzice powinni nie tylko cieszyć się z aktywności sportowej
podjętej przez dziecko, ale także wspierać jego wewnętrzną motywację, aby osiągnąć pewność, że
aktywność fizyczna pozostanie w jego życiu (referencja 36). Gdy dziecko czuje wewnętrzną radość
z ćwiczenia samemu bądź z grupą rówieśników, mówi się o motywacji wewnętrznej, a dzieci, które
są wewnętrznie zmotywowane do ćwiczeń są również bardziej skłonne do postrzegania swojej
aktywności fizycznej jako pozytywnego doświadczenia.
Motywacja zewnętrzna pochodzi spoza wykonawcy ćwiczeń. Są to puchary, koszulki, jak również
pochwały czy uznanie osiągnięć. Dzieci często postrzegają tego typu nagrody, jako motywację do
aktywności fizycznej. Motywacja zewnętrzna powoduje, że dzieci bardziej skupiają się na
nagrodach niż na samej idei aktywności.
W pracy z młodzieżą ważne jest, aby nagradzać proces – aktywność fizyczną – a nie tylko wynik.
W celu lepszego zrozumienia jak należy motywować młodzież do ciągłej aktywności fizycznej,
przydatnym jest uświadomienie sobie, co może działać zniechęcająco (referencja 19):

○
○
○
○
○
○
○
○
○

Zbyt krótki czas gry (grają tylko najlepsi);
Ciągły strach;
Stosowanie kar;
Zbytni nacisk na wygraną (poprawę wyników);
Zbyt mało zabawy (wyłącznie ciężka praca, tylko ćwiczenia);
Znudzenie i utrata zainteresowania;
Odejście przyjaciół;
Brak sukcesów;
Zbyt duża presja.

Należy pamiętać, że młodzież uczestniczy w aktywności fizycznej, aby czerpać z niej radość,
podnosić swoje umiejętności, należeć do grupy, osiągnąć sukces, zdobyć uznanie oraz pobudzić
zainteresowania.
Według teorii poznawczo-społecznej (referencje 5, 6), młodzież jest zmotywowana do ćwiczeń,
jeśli wierzy, że dana aktywność przyniesie jej korzyść (oczekiwane rezultaty) oraz że to co robi jest
osiągalne (samoskuteczność).
Samoskuteczność, wymyślona przez Alberta Bandurę, jest specyficzną formą zaufania. Nie jest to
całkowita pewność siebie, ale zależy od sytuacji w jakiej znajdzie się dana osoba. Jest to kwestia
indywidualnego podejścia do wymagających i trudnych zadań. Wrażenie to oparte jest na
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czynnikach takich jak wcześniejsze sukcesy w podobnych dziedzinach, stan fizjologiczny czy
zewnętrzne źródła perswazji. Większość nastolatków wybierze takie dyscypliny sportowe, w
których ma wysokie poczucie samoskuteczności oraz takie, które pozwalają uwierzyć w swoje
możliwości wykonania danego zadania.
Ponadto, bardziej prawdopodobnym jest, że młodzież, która miała możliwość podjęcia więcej niż
jednej aktywności fizycznej będzie bardziej zmotywowana niż ta, która związana jest tylko z jedną
(referencja 38). W celu promocji motywacji wewnętrznej, młodzież powinna mieć swobodę
dokonywania wyborów w czasie wykonywania ćwiczeń. Należy jednak pamiętać, że głównym
celem nie jest całkowite opanowanie umiejętności, a nacisk powinien być w większości kładziony
na stworzenie bezpiecznego i zachęcającego dla młodzieży środowiska (referencja 37).
Zabawa w sporcie jest wynikiem równowagi pomiędzy wyzwaniami a umiejętnościami. Większa
radość pojawia się wówczas, gdy dzieci same wyznaczają sobie cele i dostosowują swoje
możliwości tak, aby te cele osiągać (referencja 18). Dzieciom należy stawiać wymagania, ale jeśli
są one zbyt wysokie, dzieci mogą stać się niespokojne i stracić chęć do gry. Z drugiej strony, jeśli
dzieci są zmuszane do ciągłego powtarzania tych samych ćwiczeń w celu ich perfekcyjnego
opanowania, nie jest to już dla nich wyzwaniem. W zamian pojawia się znudzenie (referencja 17).
Gdy umiejętności są wyższe niż wyzwania, istnieje zagrożenie pojawienia się znudzenia, które
następnie prowadzi do spadku aktywności fizycznej. Jednocześnie zbyt duże wyzwania, którym
nie da się sprostać przy danym poziomie umiejętności mogą prowadzić do strachu, który będzie
skutkował dokładnie tym samym – rezygnacją z aktywności.
W przeciwieństwie do dorosłych, dzieci nie łączą aktywności fizycznej ze zdrowiem i dobrym
samopoczuciem – są podekscytowane oraz szukają nowych przyjaciół. Podczas wyboru ćwiczeń
większe korzyści pojawiają się, gdy myśli się o zabawie oraz pozytywnych aspektach aktywności.
Dzieci są bardziej nastawione na zabawę niż na myślenie o ciężkiej pracy. Zmuszanie dzieci do
ciężkiej pracy może mieć efekt odwrotny do oczekiwanego oraz może prowadzić do negatywnego
nastawienia do aktywności fizycznej w wieku dorosłym (referencja 22).
Jednocześnie ważne jest, aby regularnie rozmawiać z dziećmi i zachęcać je oraz motywować,
wskazując na korzyści płynące z ćwiczeń. Główne czynniki mające pozytywny wpływ na motywację
to (referencja 23):

○
○
○
○
○

Aktywni fizycznie rodzice (wzór);
Wyznaczanie osiągalnych celów oraz podkreślanie sukcesów;
Przyjemność z aktywności fizycznej;
Wsparcie przyjaciół;
Samoskuteczność.

Dzieci najbardziej lubią gry zespołowe. Będąc w zespole mogą pokazać kolegom i rodzinie, że ich
umiejętności wzrosły, co jest motywujące i daje im radość. Nastolatkowie, którzy uczestniczą w
grach zespołowych są weselsi, wzrasta ich samoocena, chętniej chwalą się sylwetką oraz są mniej
bojaźliwi.
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Aktywność w rodzinie jest motywacją
Rodzina jest ważnym elementem w nauczaniu zdrowego trybu życia, w tym aktywności fizycznej.
Młody człowiek o wysokiej samoocenie i dobrych umiejętnościach społecznych, który zna swoje
podstawowe zalety i ma dostęp do odpowiednich informacji, jest w stanie dokonywać właściwych
wyborów dotyczących własnego rozwoju zdrowotnego. Czynniki zewnętrzne mają ogromny
wpływ na sposób myślenia i zachowania młodzieży: wpływ członków rodziny jest wciąż znaczący,
ale jednocześnie wartości oraz zachowania prezentowane przez przyjaciół stają się coraz
ważniejsze.
Rozwój zdrowych nawyków oraz upodobanie do aktywności fizycznej zaczyna się w domu.
Aktywność całej rodziny jest dobra dla wszystkich jej członków. Aktywność fizyczna pozostanie w
dalszym życiu, jeśli traktowana jest pozytywnie oraz gdy dziecko, nastolatek bądź dorosły jest
wewnętrznie zmotywowany, aby tę aktywność realizować. Rodzinna aktywność fizyczna powinna
być oparta na przyjemności oraz wewnętrznych doświadczeniach motywujących do niej. Takie
ćwiczenia mogą dotyczyć wspólnej gry w piłkę nożną, spacerów, wspinaczki, zabawy na placach
zabaw czy wypadów na basen – wszystko w zależności od możliwości i umiejętności członków
rodziny. Można też postawić na przejażdżki rowerowe po okolicy czy budowanie bałwana (w zimie)
– wszystko to jest zdrowe i przyjemne. Takie zachowania skupiają się przede wszystkim na
aktywności poprzez zabawę, a nie na ciągłym myśleniu o zrzucaniu zbędnych kilogramów.
Gdy jednak dochodzi do doboru indywidualnej aktywności dla młodzieży, należy pamiętać, że
motywacja do uprawiania sportu u dorosłych i dzieci różni się. Dzieci będą robiły to, co jest dla
nich ekscytujące i zabawne, będą szukały relacji z rówieśnikami oraz poznawały nowych przyjaciół.
Dobrze jest dać młodzieży szansę na podejmowanie własnych decyzji dotyczących tego co chce
robić. Jeśli dziecko odkryje aktywność, która jest dla niego zabawą, będzie chciało podejmować ją
częściej i tym samym będzie w niej coraz lepsze. Jeśli jednak będzie zmuszane do aktywności,
której nie lubi, jest wielce prawdopodobne, że może to skutkować frustracją.
Jeśli dziecko nie jest zainteresowane zajęciami w tradycyjnej formie, rodzice mogą znaleźć
alternatywne sposoby, aby pozostało aktywne. W przypadku gdy młoda osoba nie lubi piłki
nożnej, koszykówki czy innych gier zespołowych, można jej zaproponować, aby sprawdziła się w
karate, szermierce, jeździe na rowerze czy deskorolce lub tenisie.
Gdy młodzież podejmuje decyzję o aktywności fizycznej, być może warto zachęcić ją do
kontynuacji tej aktywności przez cały sezon. Dzięki temu w kolejnym roku, jeśli będzie taka chęć,
będzie można podjąć inną aktywność. Takie postępowanie prowadzi do nauki odpowiedzialności
wśród dzieci. Część z nich może poddać się po dwóch podejściach, jeśli okażą się trudniejsze niż
ich przewidywania. Jeśli jednak się z tym uporają, ich umiejętności wzrosną, co może im dać
radość oraz skutkować aktywnością w kolejnym sezonie (referencja 17).
Młodzież potrzebuje dorosłych – do których może się zwrócić i zaufać – którzy wysłuchają jej
doświadczeń oraz relacji, jak sobie radzą. Uwaga rodziców, empatia, rozmowy z dziećmi oparte
na wsparciu, a nie ocenianiu ich, pozwalają dzieciom przekonać się, że są kochane bez względu
na to ile ważą (referencja 16).
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Zamiast krytyki rodzice zawsze powinni dążyć do chwalenia pozytywnych zachowań. Brak
zrozumienia potrzeb emocjonalnych dzieci wśród dorosłych może wyrządzić im krzywdę i
zwiększyć ryzyko wystąpienia negatywnych doświadczeń sportowych (referencja 17). Należy
pamiętać, aby w czasie dorastania przypominać dzieciom o koncentracji na swoich osiągnięciach,
a nie na osiągnięciach innych. Muszą nauczyć się akceptować, że nikt nie jest doskonały – każdy
popełnia błędy. Dzieci starają się na miarę swoich możliwości. Dzięki temu czują, że rodzice są z
nich dumni.
Szkoła, klub sportowy lub inne środowisko
Zabawa i wartościowe doświadczenia sportowe są kluczowymi czynnikami dla młodych ludzi,
które pozwalają utrzymać ich zainteresowanie i zaangażowanie w aktywność sportową w okresie
gimnazjum, jak i w kolejnych latach.
Początki silnych, szkolnych ośrodków sportowych określane są przez osoby pracujące w szkole.
Dotyczy to tworzenia wizji i filozofii sportu oraz wychowania fizycznego, planowania opartego na
zebranych danych, pozytywnym i przyjaznym klimacie w szkole oraz jej zasobach.
Dzieciom powinna być oferowana różnorodność atrakcji, gier i zajęć sportowych. Zajęcia szkolne
powinny być atrakcyjne dla nich, szczególnie tych młodszych. Szkoły mogą promować i zachęcać
dzieci do większej aktywności poprzez zwiększanie godzin obowiązkowych lekcji wychowania
fizycznego, co ułatwia aktywne spędzenie czasu – zarówno w trakcie lekcji, jak i poza nimi.
Młodzież to nie tylko „mniejsi dorośli”, ale osoby o znacznie innych potrzebach niż dorośli. Sport
powinien być dostosowany specjalnie do młodzieży. Najczęstszym sposobem dostosowywania
sportu do poziomu dzieci jest uwzględnienie ich rozwoju, zainteresowań, zdolności oraz
pozyskanie zainteresowania i akceptacji jak największej liczby z nich.
Ważną rolę odgrywają również dobrzy trenerzy – we wzorcowych przypadkach skupiają się na
potrzebach młodzieży, słuchają jej i pomagają osiągnąć sukces w sporcie. Są kompetentni oraz
używają języka pełnego szacunku.
Właściwie działające szkolne programy sportowe tworzą silne relacje pomiędzy lokalnymi
organizacjami sportowymi bądź pracownikami, zapewniając sprzęt i udogodnienia, które
spełniają potrzeby wszystkich dzieci.

6.2. Strategie i ich wdrażanie
Młodsze dzieci mają naturalną potrzebę ruchu, chcą być aktywne oraz motywowane do różnych
sportów i gier. Gdy dorastają ich zapał do uprawiania sportu opada, ponieważ pojawiają się inne
zainteresowania, zwłaszcza w latach młodzieńczych. Młodzież, o której mowa w podręczniku – w
szczególności z nadwagą i porzucająca naukę – napotyka dodatkowe bariery, które skutkują
spadkiem aktywności fizycznej: negatywny obraz ciała, złe doświadczenia w szkole, brak przyjaciół
oraz niski status społeczno-ekonomiczny.
Najskuteczniejsze strategie promujące uczestnictwo młodzieży w zajęciach sportowych są oparte
na teorii zmian behawioralnych, które mogą być wykorzystywane jako wytyczne pomagające
opracować skuteczne metody nauczania. Dziesięciolecia badań nauczyły nas wiele na temat
ludzkich zachowań. Główne teorie zmiany ludzkich zachowań to:
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○ Social Cognitive Theory (Bandura, A., 1986);
○ Theory of Reasoned Action (Fishbein, M. & Ajzen, I., 1975);
○ Theory of Planned Behaviour (Ajzen, I. (1991); Armitage, C., & Conner, M. (2001); Godin, G.,
& Kok, G. (1995);

○ Transtheoretical (Stages of Change) Model. (Prochaska, J., Johnson, S., & Lee, P. (1998);
○ Health Belief Model – one of most enduring theoretical models associated with preventive
health behaviours (Hochbaum, 1958; Becker & Maiman, 1975; Sharma and Romas, 2012;
Hayslip, Weigand, Weinberg, Richardson, Jackson, 1996);

○ Self-Determination Theory (Deci & Ryan, 2000; Edmunds, Ntoumanis & Duda, 2007).
Ludzkie zachowanie definiowane jest jako „iloczyn indywidualnych bądź zbiorowych działań
ludzkich,

postrzeganych

oraz

powodowanych

kwestiami

strukturalnymi,

socjalnymi

i

ekonomicznymi”.
Teoretycy pracujący nad zmianami behawioralnymi są zgodni co do ośmiu czynników
wpływających na zachowanie: intencje, ograniczenia w środowisku, umiejętności, postawa,
normy, własne standardy, emocje oraz poczucie własnej skuteczności. Tabela nr 2 przedstawia
sposoby i strategie, dzięki którym można osiągnąć większe zaangażowanie w zajęciach
sportowych w kontekście każdego z tych ośmiu czynników.
Stosowane są następujące typy strategii:
Domowe – rodzice, w obecności dzieci, powinni być aktywni w domu – także po szkole oraz w
weekendy. W razie potrzeby rodzice powinni się upewnić, że dzieci mają dostęp do programów
aktywności poza domem i szkołą. Rodzice powinni zamienić czas spędzony przed telewizorem na
„podwórko”, powinni świadomie tworzyć w rodzinie modę na aktywność fizyczną. Pomocne może
okazać się przemodelowanie środowiska domowego – utworzenie przestrzeni zwanej
„podwórkiem” oraz zapewnienie prostego i taniego sprzętu do zabaw. Powinno to skutkować
większą aktywnością w domu.
Szkolne – szkoły powinny zapewnić pozalekcyjne zajęcia sportowe, które będą także uwzględniały
potrzeby dzieci z nadwagą oraz wukluczone społecznie. Środowisko szkolne powinno przyczynić
się do stworzenia poczucia przynależności oraz przekazywać pozytywne zachowania. Dzieciom
wykluczonym społecznie oraz zagrożonym takim wykluczeniem powinno być zapewnione
wsparcie

społeczne

i emocjonalne.

Powinny

mieć

wiele

możliwości,

aby

uczyć

się

odpowiedzialności oraz mieć wpływ na podejmowane decyzje. Strategie szkolne powinny
maksymalnie wykorzystywać czas w czasie przerw do aktywności fizycznej. Niektóre elementy
wymagają też zapewnienia odpowiedniego sprzętu oraz nadzoru. Tworzenie miejsc, w których
dzieci mogą grać w gry wymagające lepszego wyposażenia (kosze do koszykówki, korty tenisowe
itp.), przy odpowiednim nadzorze dorosłych, może wzbudzić wśród chłopców i dziewczynek
większą chęć do aktywności fizycznej w szkole.
Strategie społeczne mogą przyczynić się do udziału w zajęciach sportowych poprzez relacje
sąsiedzkie oraz wspólną grę i możliwości wspólnej, bezpiecznej zabawy. Lokalne programy
rekreacyjne, jak również prywatne organizacje młodzieżowe powinny oferować oraz promować
szeroki zakres programów aktywności fizycznej, także tej nieprowadzącej do rywalizacji.
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Samorządy lokalne powinny zapewniać bezpieczne, łatwo dostępne oraz atrakcyjne dla młodzieży
parki, place zabaw, baseny, ścieżki do jazdy rowerem lub joggingu.
Techniki interaktywne zawierające podział na role, zajęcia w małych grupach, wspólną naukę,
mogą być wykorzystywane w zajęciach wychowania fizycznego.
Filmy i programy multimedialne ze świata rzeczywistego mogą być wykorzystywane w celu
przekazania modeli właściwych zachowań oraz wywołania dyskusji.
Interwencje (poszczególne zabiegi skupione na dziecku oraz udogodnienia w całej szkole) lub
reakcje potrzebne do zaspokojenia zarówno jednostki podejmującej decyzję, jak i szerszego kręgu
społecznego, w którym żyje. Oznacza to, że aby skutecznie promować zrównoważone zachowania
mogą być wymagane wielokrotne interwencje.
Jeśli dana osoba uważa, że czegoś nie da się zrobić, mało prawdopodobnym jest, aby to osiągnęła.
Przeświadczenie „o wykonalności” zadania jest podstawą skutecznego i miarodajnego rozwoju
młodego człowieka. Wpływa na interakcje społeczne, styl życia, normy i wartości, może zmienić
postępowanie grupy, a nie tylko skupiać się na zachowaniu jednostki.
Tabela nr 2. Powiązania między elementami behawioralnymi i strategiami zmiany zachowania
dzieci w związku z zajęciami sportowymi.
Elementy
behawioralne
(podstawowe)

Przewidywane
zachowanie

Strategie i metody wpływające na zmianę
zachowań
Skupienie na strategiach domowych oraz
ukierunkowanych na dziecko.

Zamiar:
Zaangażowanie w
aktywność

Dzieci chcą się bawić,
nawiązywać przyjaźnie oraz
być częścią zespołu.

Ograniczenia
środowiskowe:
Ograniczenia w
zaangażowaniu w
aktywność

Pochodzący z rodzin o
niskim statusie społecznoekonomicznym, posiadający
złe nawyki, związani z
rówieśnikami o marnych
osiągnięciach mogą
odmówić udziału w
zajęciach z zakresu zdrowia.

Umiejętności:
Zdolność do
aktywności

Poprawa podstawowych
umiejętności fizycznych i
społecznych będzie
doskonałą motywacją do
uczestnictwa w grach i
sportach zespołowych.

Określone intencje lub zobowiązania w celu
osiągnięcia konkretnego zachowania. Ustalenie
czy intencje są szczere oraz czy jednostka
zamierza podjąć rzeczywiste działania na rzecz
zmiany postępowania. Uwaga dzieci skupia się
na tym co dla nich nowe i ważne.
Skupienie na strategiach szkolnych oraz
społecznych.
Świadomość możliwych barier fizycznych i/lub
kulturowych, próba ich usunięcia.
Skupienie na problemach indywidualnych, np.
uzależnienia. Zwiększenie alternatyw w
społeczeństwie dla zachowań
bezproblemowych. Zmiana środowiska
(unikanie ryzyka), zapewnienie udogodnień.

Skupienie na strategii szkolnej, ukierunkowanej
na dziecko oraz grach i nauce w zespole.
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Wysoki poziom spokoju
(przyjazne i bezpieczne
środowisko), akceptacja
jako pełnoprawnego
członka zespołu może
prowadzić do
zaangażowania dzieci w
sport.

Postawa:
Przekonanie do
aktywności

Normy społeczne:
Świadomość presji
społecznej podczas
aktywności

Własne standardy:
Czy dana aktywność
jest zgodna z
własnym obrazem
siebie.

Dzieci chętniej podejmują
aktywność sportową, gdy
zaangażowani są również
przyjaciele oraz gdy czują
się wspierane przez
rodziców i członków rodziny
(np. rodzeństwo).
Jednostki zmieniają swoje
zachowanie lub środowisko
w celu przezwyciężenia
problemów. Pozytywny
obraz ciała, lepsza
samoocena i pewność
siebie mogą poprawić
zaangażowanie dzieci w
aktywność fizyczną.

Skupienie ukierunkowane na dziecko oraz
metody nauki w zespole.
Informowanie o korzyściach płynących z
wykonywanych zaleceń. Pozytywne korzyści
płynące z podjęcia zadania muszą przeważać
negatywne. Pomiar istniejącego nastawienia
przed przystąpieniem do jego zmiany.
Fakt, kto przekazuje informacje silnie wpływa
na dzieci.
Strategia domowa oraz ukierunkowana na
dziecko.
Zrozumienie z kim dziecko się zgadza.
Przekonanie, że rówieśnicy zaakceptowali
aktywność. Zwiększenie świadomości znaczenia
danych zachowań.
Silny wpływ na dziecko ma zachowanie innych.
Nauka poprzez przykłady.

Strategia domowa oraz skierowana na dziecko.
Zachęcenie dziecka do bycia otwartym oraz
uświadomienie, że jego problemy kogoś
interesują.
Dzieci są nagradzane za dokonane zmiany.

Strategia szkolna oraz skierowana na dziecko.

Emocje:
Reakcja emocjonalna
wywołana
przeprowadzoną
aktywnością

Dzieci mogą kłaść nacisk na
pozytywne elementy:
zabawę, radość oraz
ekscytację podczas gry.

Własna
skuteczność:
Dostrzeżenie
zdolności do
określonej
aktywności

Dzieci mogą czuć się
dopingowane jeśli pokazują
wyższe umiejętności oraz
mają wcześniejsze,
pozytywne doświadczenia
związane z aktywnością
sportową.

Utworzenie przestrzeni do swobodnej gry oraz
dobrowolne uczestnictwo bez presji na
zwycięstwo.
Stany emocjonalne mogą silnie wpływać na
działania dzieci.
Strategia domowa, szkolna oraz skierowana na
dziecko.
Wiara w czyjeś umiejętności jest często
niezbędna do wykonania zadania.
Podniesienie pewności dziecka, że może dobrze
zareagować oraz uniknąć zagrożenia. Dzieci
zachowują się w taki sposób, który pozwoli im
czuć się lepiej.

Niektóre kluczowe elementy, które należy uwzględnić podczas realizacji strategii szkoleniowych
(referencja 30):

○

Sprawność fizyczna: Dobra kondycja jest procesem ciągłym, zawartym w codziennej
rutynie.
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○

Aktywny udział: Zmodyfikowane zajęcia sportowe oraz gry zespołowe o uproszczonych
zasadach powinny być przygotowane w taki sposób, aby dzieci były w stanie w nich
aktywnie uczestniczyć. Nie mogą zawierać elementów zbyt wymagających.

○

Wiedza: Nacisk powinien być kładziony na rozwój elementów poznawczych u dziecka –
krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania problemów w sporcie i grach
zespołowych.

○

Różnorodność: Szeroka gama form aktywności fizycznej – festiwale, turnieje, dni
matki/ojca – powinna odpowiadać zainteresowaniom oraz spełniać potrzeby dzieci.

○

Indywidualizacja

nauczania: Instrukcje powinny być zindywidualizowane, dając

młodzieży możliwość wyboru, zapewniając dodatkowy czas niezbędny do praktyki oraz
modyfikować stopień trudności zadania w zależności od możliwości uczestnika.

○

Rozgrzewka: Składa się tylko z bezpiecznych, wyselekcjonowanych oraz wykonywalnych
ćwiczeń i jest dopasowana do różnych poziomów sprawności. Dzieci uczą się celowości
rozgrzewki, jej korzyściach oraz poprawnej formie.

○

Możliwości wyboru: Młodzież otrzymuje wolność wyboru w takich kwestiach jak sprzęt,
zmiana przepisów, liczby graczy, wielkości boiska, wybór zajęć mających na celu
dostosowanie poziomu umiejętności i zainteresowań, takich jak ćwiczenie umiejętności czy
wybór konkurencyjnych lub wymagających współpracy gier.

Rola instruktorów
Jak wspomniano już wcześniej, instruktorzy sportowi wraz z członkami rodziny odgrywają
kluczową rolę w motywowaniu młodzieży do aktywności fizycznej, jak również w tworzeniu oraz
przekazywaniu sposobów na zapewnienie im ciągłego zaangażowania w aktywność sportową.
Kompetentni instruktorzy sportowi tworzą środowisko, które umożliwia młodzieży rozwijanie się
w sposób ciągły. Zadaniem instruktorów jest pomoc dzieciom w wykorzystaniu ich potencjału,
dostarczając możliwości do osobistego rozwoju. Ważne jest, aby rozumieli potrzeby dzieci i dążyli
do ich spełnienia.
Wykwalifikowani instruktorzy formułują czytelne instrukcje tak, aby młodzież mogła je zrozumieć
w ramach kreatywnych gier, w czasie rywalizacji z rówieśnikami i odbierać to jako działania
bezpieczne i przyjemne. Takie połączenie stworzy przyjazny klimat, który pozwoli na większe
zaangażowanie oraz poczucie bezpieczeństwa przy podejmowaniu nowych wyzwań.
Proponowane działania powinny być dostosowane do wieku uczestników oraz uwzględniać
rozwój fizyczny poszczególnych osób i ich możliwości. Ponadto, instruktorzy powinni zwracać
uwagę na wzrost i wagę uczestników, wcześniejsze doświadczenia, obecny poziom aktywności
fizycznej, jak również gotowość i motywację do uczestnictwa w zajęciach. Dzieci rozwijają się, co
oznacza, że instruktorzy sportowi powinni mieć realne oczekiwania, co do ich możliwości
fizycznych, poznawczych i emocjonalnych.
Wszyscy zaangażowani w realizację programów ćwiczeniowych powinni być wykwalifikowani.
Instruktorzy sportowi zajmujący się dziećmi o specjalnych potrzebach powinni być do tego
specjalnie przygotowani, dbać o bezpieczeństwo oraz udzielać pierwszej pomocy.
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Konieczny jest ciągły rozwój zawodowy całej kadry sportowej, w tym instruktorów. Celem tego
rozwoju jest poprawa jakości procesu nauczania, nabywanie nowych umiejętności oraz
wprowadzanie nowych trendów i technik do metodyki nauczania wychowania fizycznego w szkole
lub klubie.
Zdrowy rozwój dziecka umożliwia zwiększenie jego poczucia własnej wartości, buduje sprawność
fizyczną oraz pomaga w lepszym zrozumieniu zasad gier. Jest to sposób, aby pomóc młodzieży
wybrać zdrowy i aktywny styl życia.

6.3. Wyniki i ocena
Ocena aktywności sportowej jest ważna, gdyż pozwala dzieciom dostrzec i docenić ich rozwój
fizyczny. Jest to bardzo istotne również dla instruktora sportu, który dzięki temu może skupić się
na każdej osobie indywidualnie, przekazać konkretną informację każdemu dziecku, wskazać cele
działania oraz otrzymać informację zwrotną o skuteczności metod nauczania.
Zasady oceniania są następujące:

○
○
○

Zgoda co do zachowania tajemnicy;
Ustalenie jasnych zasad i kryteriów;
Dostarczanie jasnych i aktualnych informacji zwrotnych na temat wyników dla wszystkich
uczestników;

○

Zaangażowanie młodzieży w proces oceny.

Młodzież należy zachęcać do samooceny oraz oceny wzajemnej, aby miała możliwość podjęcia
indywidualnej odpowiedzialności za realizację celów, co jest narzędziem w nauce samemu. Proces
ten sprawia, że młodzież jest bardziej odpowiedzialna za własną naukę i postępy.
Samoocena może przyczynić się do:

○

Rejestrowania odczuć – jakie samopoczucie fizyczne i psychiczne towarzyszy po zajęciach
sportowych;

○

Rejestrowania wyników – ile razy młodzież podjęła aktywność związaną ze zdrowiem
poprzez „stawianie krzyżyków”;

○

Analizy wyników – rejestracja jakie odczucia towarzyszą po uczestnictwie w różnych
zajęciach.

Samoocena może mieć pozytywny wpływ na następujące wyniki:

○
○
○
○
○
○

Pozytywna i zachęcająca atmosfera;
Nowe doświadczenia, zamiana nastawienia do sportu i gier zespołowych;
Poprawa w nauce;
Stymulować samoocenę i prowadzić do indywidualnych sukcesów oraz szacunku;
Umiejętności komunikacji społecznej, tolerancji i szacunku podczas współpracy;
Pozytywna zmiana samooceny, zrozumienie osobistej efektywności oraz skupienie na
odniesieniu sukcesu w życiu.
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Tabela nr 3 podsumowuje trzy podejścia do kwestii samooceny. Mogą one być wykorzystywane
przez młodzież indywidualnie. Korzystne może być również omówienie wyników, co może
skutkować poprawą doświadczeń danej osoby w aktywności fizycznej. Taka dyskusja może odbyć
się najpierw wśród rówieśników, którzy będą szukać możliwych rozwiązań wynikających z gorszej
samooceny między sobą. Ocena, jak i pomysły na dalszy rozwój powinny być następnie
przedyskutowane z instruktorem.
Tabela nr 3. Rodzaje samooceny.
Rodzaj samooceny
Samoskuteczność w
aktywności fizycznej:
Analiza i wyrażenie
uczuć nt. własnej
skuteczności w zajęciach
sportowych (referencja
22).

Pytania
Poniższy zestaw ośmiu pytań przewodnich powinien być oceniony w skali
1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie zgadzam się” a 5 „zdecydowanie
zgadzam się”.

○ Mogę być fizycznie aktywny przez większość dni w tygodniu;
○ Mogę poprosić rodziców lub inne osoby dorosłe, aby ćwiczyły
razem ze mną;

○ Decyduję się na aktywność fizyczną w czasie wolnym w większość
dni, nawet gdy mogę oglądać telewizję lub grać w gry (siedzący tryb
życia).

○ Mogę podjąć aktywność fizyczną w większość dni, nawet gdy jest
bardzo gorąco lub zimno;

○ Mogę poprosić mojego najlepszego przyjaciela, aby wraz ze mną
był aktywny fizycznie w większość dni;

○ Mogę być aktywny/a fizycznie nawet w domu;
○ Mogę podejmować aktywność fizyczną, bo wiem co należy robić;
○ Mogę podejmować aktywność fizyczną każdego dnia w czasie
wolnym. Bez względu na to, jak dużo mam obowiązków będę
aktywny/a.
Przyjrzyj się pytaniom, którym przypisano „3” lub mniej i spróbuj zrozumieć
dlaczego. Co można zrobić, aby poprawić tę ocenę?
Przyjemność z
aktywności fizycznej i
sportu w szkole:
Ukazuje sukcesy,
wyzwania i przyjemności
obecne w aktywności
(referencja 12).

Oceń następujące elementy Skali Przyjemności z Aktywności Fizycznej
(PACES) w skali 1-5, gdzie 1 oznacza „odbiór negatywny” a 5 „odbiór
pozytywny” (np. jeśli aktywność w pytaniu nr 1 bardzo cię interesuje daj 5,
jeśli czujesz, że nudzi daj 1 lub 2).
Podczas aktywności fizycznej:

○
○
○
○
○
○
○

Czuję znudzenie … Czuję zainteresowanie;
Nie lubię jej … Lubię ją;
Nie czuję żadnej radości ... Sprawia mi dużo radości;
Czuję przygnębienie … Czuję radość;
Czuję się źle fizycznie … Czuję się dobrze fizycznie;
Nie mam poczucia spełnienia … Mam poczucie spełnienia
Czuję, że lepiej byłoby zrobić coś innego … Czuję, że nic nie może
mnie od tego oderwać.

Przyjrzyj się pytaniom, którym przypisano „3” lub mniej i spróbuj
zrozumieć dlaczego. Co można zrobić, aby poprawić tę ocenę – zmienić
aktywność, zwiększyć/zmniejszyć intensywność?
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Pomoc w aktywności
fizycznej
Opisuje pozytywne
efekty wniesione przez
przyjaciół (referencja 18,
25).

Proszę ocenić (1-brak, 2-rzadko, 3-kilka razy, 4-często, 5-bardzo często) jak
często członkowie rodziny (rodzice, rodzeństwo, krewni lub inni mieszkający
wraz z tobą) lub przyjaciele (ze szkoły, sąsiedzi lub znajomi) robią lub
twierdzą, że robią wymienione poniżej czynności:
W ciągu ostatnich 3 miesięcy członkowie mojej rodziny lub przyjaciele:

○ Podjęli aktywność fizyczną wraz ze mną;
○ Zaproponowali mi wspólną aktywność fizyczną;
○ Przypomnieli mi o aktywności fizycznej („Planujesz poćwiczyć dzisiaj
wieczorem?”);

○
○
○
○
○
○

Zachęcili mnie do trzymania się mojego planu aktywności;
Zmienili swoje plany, abyśmy mogli ćwiczyć razem;
Rozmawiali ze mną o aktywności fizycznej;
Planowali ćwiczenie na rekreacyjnych wypadach;
Pomogli zaplanować aktywność fizyczną;
Pytali mnie o pomysły, w jaki sposób mogą zaangażować się w
aktywność fizyczną;

○ Rozmawiali ze mną o zamiłowaniu do aktywności fizycznej.
Przyjrzyj się pytaniom, którym przypisano „3” lub mniej i spróbuj zrozumieć
dlaczego. Co można zrobić, aby poprawić tę ocenę?

Wzajemna ocena jest ważnym elementem rozwoju umiejętności fizycznych, poznawczych i
społecznych. Młodzież, analizując wyniki innych osób, skupia się na najważniejszych elementach
danej umiejętności, samemu ucząc się w ten sposób. Podczas takiej oceny dzieci analizują
wzajemne wyniki, pracują w małych grupach lub parach.
Ocena formalna może być prowadzona przez instruktora sportowego lub wykwalifikowanego
dorosłego asystenta, wykorzystującego powyższe pytania jako ramę dla postawienia oceny. W
celu osiągnięcia maksymalnej efektywności, instruktor powinien dzielić się informacjami oraz
wskazówkami

dotyczącymi

możliwości

poprawienia

wyników

przez

dziecko,

zindywidualizowanymi poradami oraz opiniami.
Model oceniania składa się z czterech elementów:

○
○
○
○

Wkład (czas pracy personelu, pieniądze, udogodnienia, wyposażenie);
Zajęcia (szkolenie profesjonalnych sportowców, przeprowadzenie ćwiczeń);
Produkty (zadowolenie dzieci z przeprowadzonych zajęć);
Wyniki (świadomość, poprawa stanu wiedzy, lepsze wskaźniki psychologiczne, trwała
zmiana zachowania, wzrost aktywności fizycznej, zmniejszenie czynników ryzyka; długo i
krótkoterminowe).

7. WYTYCZNE DLA INSTRUKTORÓW SPORTOWYCH
7.1. Motywacja
Dojrzewanie to etap osobistego rozwoju charakteryzujący się najbardziej gwałtownymi zmianami
zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. Wzory behawioralne ustanowione w tym okresie mogą
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mieć trwały wpływ na zdrowie oraz dobre samopoczucie dzieci w przyszłości. Ich rodziny, szkoła
oraz znajomi odgrywają kluczową rolę, pomagając podejmować właściwe decyzje.
Kształtowanie nawyku bycia aktywnym fizycznie przyniesie korzyści zarówno zdrowotne, jak i
psychiczne. Gry zespołowe są postrzegane jako szczególnie korzystne, ponieważ promują ducha
przyjaźni, solidarności oraz fair play, uczą pracy w zespole, samodyscypliny, zaufania i szacunku
do innych, przywództwa oraz radzenia sobie ze stresem.
Zmniejszając lęki i niepokoje społeczne przez aktywność fizyczną, dzieci i młodzież chętniej
szukają przyjemności oraz pozytywnych skojarzeń z ćwiczeniami. Badacze opracowali 10
„przykazań” (tabela nr 4), poprzez które rodzice mogą zmaksymalizować motywację do aktywności
fizycznej wśród swoich dzieci, przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych skojarzeń, które
młody człowiek może mieć z zajęciami sportowymi (referencja 37).
Tabela nr 4. 10 przykazań Weissa dla maksymalizacji motywacji do aktywności fizycznej.
Nr

Przykazanie

Opis

1

Umiejętności

Skupienie na nauce i umiejętnościach praktycznych, nie na
konkurencji

2

Zmiany

Zmiana zajęć i umiejętności, aby ułatwić postępy

3

Oczekiwania

Stawianie realistycznych i zindywidualizowanych oczekiwań

4

Prezentacja

Bądź świetnym demonstratorem, dużo mów i pokazuj

5

Zachęcanie

Uchwyć co młodzież robi poprawnie, motywuj i komplementuj

6

Otoczenie

Zmniejsz obawy młodzieży przez zachęcanie, bezpieczne otoczenie

7

Zasada KISS

Stosuj krótkie i proste instrukcje (ang. keep instructions short and
simple)

8

Entuzjazm

Bądź pełen zaraźliwego entuzjazmu

9

Wzór

Stwórz postać będącą wzorem do naśladowania w zakresie zdrowia

10

Autonomia

Pozwól dzieciom na podejmowanie niektórych decyzji przez
włączanie ich w proces ich podejmowania

Przy zaangażowaniu młodzieży w sport należy również przemyśleć następujące elementy:

○
○

Ważne jest, aby promować aktywność fizyczną od najmłodszych lat;
Uwzględnienie typowej aktywności ze względu na wiek – zachęcanie małych dzieci do
utrzymania wysokiego poziomu aktywności fizycznej i motywacja młodzieży do
zwiększenia udziału w niej;

○

Oferowanie szerokiego spektrum zajęć, które są dostosowane do wieku, pozwalając
młodzieży wypróbować kilka rodzajów sportów i w ten sposób znaleźć najbardziej
pasujący;

○

Aby promować sport należy przeanalizować, co czyni go atrakcyjnym, np. zaprosić
słynnego w danej dyscyplinie zawodnika i rozegrać mecz pomiędzy nim a dziećmi,

○

Bycie świadomym nie tylko fizjologii nastolatków, ale także ich psychologii! Wyznaczanie
realistycznych, dostosowanych do wieku wymagań – u młodszych skupienie na
uczestnictwie, motywacji i nagradzaniu wysiłków, u starszych – wprowadzanie strategii
wewnątrz zespołu oraz rywalizacji;
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○

Motywacja dostosowana do wieku – możliwości pozwalające na radość ze sportu,
towarzystwo i akceptacja dorosłych prawdopodobnie bardziej zmotywują młodsze dzieci,
podczas gdy wśród starszych motywacja będzie większa w przypadku szansy wykazania
samokontroli, poprawy sylwetki oraz kontroli nad stresem;

○

Sposoby,

aby

treningi

były

bardziej

interesujące

i

atrakcyjne,

co

podtrzyma

zainteresowanie wśród nastolatków.
Dzieci z nadwagą często mają mniej rozwinięte umiejętności fizyczne i buntują się, co może
prowadzić do mniejszej aktywności fizycznej, mimo że potrzebują jej znacznie bardziej niż dzieci
o właściwej masie ciała.
Elementy do rozważenia przy zaangażowaniu dzieci z nadwagą w aktywność fizyczną:

○

Zachowanie

prywatności,

postrzeganie

młodzieży

z

nadwagą

jako

jednostki,

nieporównywanie dzieci z nadwagą do innych;

○

Zapewnienie pozytywnych i konstruktywnych informacji zwrotnych, zachęcanie. Nie należy
skupiać się na zrzuceniu wagi jako na podstawie sukcesu, ale podkreślać zdrowe nawyki,
lepszą kondycję i wzrost energii;

○

Planowanie stopniowej rozgrzewki trwającej co najmniej 10 minut, zezwolenie na mniejszą
aktywność w ćwiczeniu;

○

Rozplanowanie przerw, aby umożliwić odpoczynek od wysiłku; upewnienie się, że gdy to
potrzebne uzupełniane są płyny;

○

Zapewnienie prawidłowej techniki ćwiczeń, aby zminimalizować ryzyko urazów; należy
unikać powtarzania czynności o wysokim stopniu intensywności (bieganie, skakanie,
aerobik, taniec, skakanka).

Społeczna teoria poznawcza sugeruje, że zachowanie jest napędzane przez ideę przezorności i
dlatego wyznaczenie celu jest niezbędne do zmiany zachowania. Teoria ta, dzięki wyznaczeniu
celów oraz nagradzaniu osiągnięć, może być wykorzystywana w celu zmotywowania młodzieży do
schudnięcia (referencja 39). Aby cele były skuteczne muszą być krótkoterminowe, osiągalne i
możliwe do zarejestrowania oraz powinny koncentrować się na pozytywnych działaniach, a nie na
ograniczeniach, np. celem nastolatka może być ćwiczenie o pół godziny dłużej w ciągu dnia niż
oglądanie telewizji. W celu osiągnięcia maksymalnego, oczekiwanego rezultatu każdy dzień musi
być rejestrowany, a wszystkie czynności musi się dać kontrolować samemu. Wyznaczanie celów
jest sprawdzoną strategią na poprawę własnej skuteczności, a zwiększona skuteczność jest silnie
skorelowana z determinacją – cechą niezbędną do zrzucenia wagi (referencja 39). Podążając za
wytycznymi SMART (tabela nr 5), wyznaczanie celów pomoże zmotywować młodzież do
skutecznego podtrzymania zdrowego trybu życia (referencja 39).
Tabela nr 5. Ustalanie celów wg SMART (ang. Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time

bound)
Listy

S

Słowo

Specyficzny (Specific)

Opis
Cel powinien określać dokładny poziom oczekiwanego
wyniku
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M

Mierzalny (Measurable)

Cele muszą być widoczne i mierzalne

A

Osiągalny (Attainable)

Cele powinny być wymagające, ale także realnie
osiągalne

R

Realny (Relevant)

Cele muszą odnosić się do pożądanego wyniku

T

Terminowy (Time bound)

Tworzenie konkretnych terminów i dat pozwala ludziom
pracować ciężej i mądrzej

Rozwój zdrowych nawyków oraz zamiłowanie do aktywności fizycznej zaczyna się w rodzinie,
dlatego właśnie nacisk na pozytywne relacje z rodzicami ma zasadnicze znaczenie przy zachęcaniu
młodzieży do aktywności fizycznej:

○

Rodzice są wzorem dla dzieci i dlatego ważne jest, aby byli świadomi korzyści płynących z
aktywności fizycznej w swoim życiu, jak również potencjalnego wpływu edukacyjnego na
zmianę zachowań ich dzieci. Nacisk na zdrowy tryb życia kieruje rodzinę do takich zajęć jak
spacer, jazda na rowerze lub pływanie czy rozmowa pomiędzy dzieckiem a rodzicami,
którzy mogą mieć negatywne wspomnienia z lekcji wychowania fizycznego z czasów swojej
młodości.

○

Organizowanie imprez z mini konkursami dla dzieci i rodziców, np. rodzice vs. dzieci,
chłopcy vs. dziewczynki), pokazując w ten sposób, że wspólna aktywność może być
pożyteczna i zabawna.

○

Zaangażowanie rodziców jako wolontariuszy w organizację imprez lub całościową
działalność klubu,

○

Zachęcenie rodziców do świętowania mniejszych i większych sukcesów ich dzieci,
wspieranie ich w przypadku porażek oraz ogólna promocja aktywności fizycznej a nie
skupienie wyłącznie na wyniku.

7.2. Program sportowy – planowanie, realizacja oraz informacje zwrotne
Gdy młoda osoba jest zmotywowana, aby stać się aktywną fizycznie, kolejnym ważnym krokiem
jest utrzymanie jej zainteresowania oraz zaangażowania w podejmowanie właściwych decyzji w
zakresie planowania i realizacji programu sportowego. Należy pamiętać o następujących
aspektach:

○

Najlepszym sposobem na utworzenie aktywności fizycznej związanej ze zdrowiem jest
odbudowanie tej aktywności. Mając fundamenty, dzieci będą gotowe na przejście do
kolejnego etapu, będąc lepiej przygotowane i pewniejsze siebie. Jednak dążenie do
osiągnięcia kolejnych etapów sprawności powinno być osobistym wyborem dziecka, nie
zaś nauczyciela, trenera czy rodziców;

○

Należy proponować gry, w których każdy może odnieść sukces na określonym poziomie.
Zadania praktyczne powinny odnosić się do górnej granicy możliwości dziecka. Zadania
zbyt trudne mogą być zniechęcające, a zbyt proste nie będą skutkować nowymi
umiejętnościami, a będą jedynie praktyką tego, co zawodnik już potrafi. Dzięki chwaleniu
i nagradzaniu niemal pewne jest, że te dzieci, które nie lubią sportu będą uczestniczyły w
zajęciach więcej i chętniej oraz że będą miały wyższą samoocenę;
PODRĘCZNIK METODYCZNY DLA INSTRUKTORÓW SPORTOWYCH

28 | 40

○

Nie należy pozwalać dzieciom, aby same wybierały zespoły, w których zagrają. Powstający
w takiej sytuacji problem polega na tym, że dzieci, które nie są naturalnie wysportowane
będą przeważnie wybierane na końcu. Łatwym sposobem na rozwiązanie tego problemu
jest budowanie poczucia równości oraz wyznaczenie zespłów przez trenera. Jeśli to
możliwe, celem powinno być stworzenie grup o równych możliwościach;

○

Przed wprowadzeniem nowego ćwiczenia należy przedyskutować je z dziećmi oraz
wskazać bezpieczne rozwiązania. Podczas ćwiczenia musi być zapewniony stały nadzór;

○

Należy zapewnić właściwą rozgrzewkę, która przygotuje dzieci do aktywności. Należy
obserwować czy dzieci stają się zmęczone i dokonywać właściwego doboru ćwiczeń oraz
zachęcać je do noszenia odpowiedniej odzieży i butów sportowych, co może pomóc w
uniknięciu ewentualnych wypadków;

○

Wybór sprzętu sportowego powinien być odpowiedni w stosunku do możliwości grupy.
Miejsca, w których prowadzone są ćwiczenia powinny być dobrze zorganizowane, aby
zachować przestrzeń między dziećmi, grupami oraz przeszkodami (płoty, słupy, siatki,
kosze itp.). Należy zwrócić szczególną uwagę na to czy dane miejsce jest odpowiednie do
ćwiczeń – mokra trawa, piach, popękany chodnik czy wypolerowane podłogi mogą być
bardzo niebezpieczne w przypadku ćwiczeń, które wymagają poruszania się oraz nagłych
zmian kierunku;

○

Instruktor sportowy powinien zachęcać młodzież do podjęcia aktywności wymagającej
rozwoju całego ciała, a nie tylko określonych jego grup mięśniowych przy jednoczesnym
zaniedbaniu innych, co może spowodować większą podatność na kontuzje, np. rozwój siły
nóg oraz ich giętkości, podczas gdy gra się w sporty wymagające pracy rąk (piłka ręczna)
może prowadzić do kontuzji obręczy barkowej lub pleców;

○

Młodzi zawodnicy powinni być świadomi, że porażka w trakcie treningu lub na zawodach
jest czymś naturalnym i jest to część procesu kształcenia się oraz podnoszenia swoich
umiejętności. Powinni także wiedzieć, że sukces to nie tylko zwycięstwo w zawodach, ale
także wykonywanie zadań, podczas których pokonuje się granice, aby osiągnąć
długoterminowy cel;

○

Bądź w formie! Jeśli chcesz, aby młodzież dbała o swoje zdrowie, powinieneś być dla niej
przykładem! Zastanów się nad szkoleniem w szkole, pokazując dzieciom jak należy dbać o
własne ciało oraz jak czerpać z tego radość. Dzieci będą cię podziwiać jeszcze bardziej!

Tabela nr 6 przedstawia kolejne kroki potrzebne do stworzenia programu sportowego na
podstawie poziomu sprawności fizycznej młodzieży oraz celów. Istnieją trzy główne poziomy
sprawności związane ze zdrowiem.

○

Aktywność ruchowa – minimalna aktywność fizyczna wymagana do wystąpienia korzyści
zdrowotnych;

○

Sprawność podstawowa – poziom sprawności fizycznej wymagany do czerpania
maksymalnej przyjemności z zajęć, sportów rekreacyjnych oraz dobrego zdrowia;

○

Sport wyczynowy – poziom sprawności fizycznej potrzebny do osiągnięcia sukcesu w
rywalizacji na najwyższym poziomie.
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Tabela nr 6. Przykładowy program sportowy skierowany do pracy z młodzieżą, w tym z młodzieżą z nadwagą.
Poziom sprawności uczestnika
Elementy programu

Aktywność
instruktora

(3 poziomy sprawności związanej ze zdrowiem)
Aktywność
ruchowa

Sprawność
podstawowa

Sport wyczynowy

Poziom sprawności
fizycznej wymagany
do czerpania
maksymalnej
przyjemności z
zajęć, sportów
rekreacyjnych oraz
dobrego zdrowia.

Poziom sprawności
fizycznej potrzebny
do osiągnięcia
sukcesu w rywalizacji
na najwyższym
poziomie.

Komentarz

1. CEL:
Zaangażowanie dzieci z
nadwagą poprzez
zapewnienie
komfortowego,
przyjemnego i
edukacyjnego
środowiska do:

○

Zwiększenia
aktywności
fizycznej;

○

Poprawy
sprawności
fizycznej,

○

Poprawy wiedzy o
sprawności;

○

Rozwoju własnych
cech i umiejętności.

2. ZADANIA:

Umiejętności
psychomotoryczne:
2.1. Rozwój
umiejętności fizycznych
poprzez różnorodne

Zaplanuj proces
nauczania oraz
oczekiwane wyniki.
Ściśle współpracuj z
dziećmi. Zaplanuj, jak
osiągnąć efekty w
realistycznym
przedziale czasowym.

Motywuj i określ cele
edukacyjne (opisz
poziom złożoności na
każdym etapie).
Zaangażuj dzieci w
wyznaczanie celów.

Niezbędna ilość
ruchu – ćwiczeń
fizycznych –
potrzebna do
rozwoju i
zachowania
zdrowia każdego
człowieka.

Nauka ćwiczeń i
radość z nich.

Nauka wyznaczania
realistycznych celów
indywidualnych.

Nauka tworzenia
własnego programu.

Wyznacz „rdzeń” zajęć, np.
rozgrzewka, rozciąganie po wysiłku,
zdrowe odżywianie.
Proponuj dzieciom najnowsze
informacje dot. szkoleń
specjalistycznych wskazując książki,
internet czy czasopisma. Umieść
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zajęcia rekreacyjne i
sportowe

krótką informację w materiałach
informacyjnych dla dzieci i rodziców.

Umiejętności
poznawcze:
2.2. Rozwijanie
umiejętności
poznawczych –
krytycznego myślenia,
podejmowania decyzji,
np. zrozumienie pojęcia
sprawności fizycznej
oraz wyznaczanie sobie
celów.
2.3. Rozwijanie
umiejętności
rozwiązywania
problemów, np. poprzez
analizę przyczyn i
potencjalnych
rozwiązań.
2.4. Poprawa
umiejętności
samooceny, np.
prawidłowa ocena
poziomu stopnia
zaangażowania.

Umiejętności
afektywne:
2.5. Rozwijanie
pozytywnej samooceny,
pewności siebie oraz
zachowań społecznych
prowadzących do
zdrowego stylu życia,

Wyznacz zadania w
każdej kategorii:

○
○

Psychomotoryka;

○

Emocjonalne i
społeczne.

Umiejętności
poznawcze;

Rozpoznawanie
korzyści
społecznych
płynących z
uczestnictwa w
aktywności
fizycznej.
Rozpoznawanie
aktywności
fizycznej jako
narzędzia
autoekspresji.
Nauka własnych
obyczajów.
Indywidualny
wybór aktywności.

Poprawa
dyscypliny oraz
samokontroli
(radzenie sobie z
emocjami,
agresywnym
zachowaniem).

Uświadomienie
sobie, że sukces w
aktywności fizycznej
prowadzi do
uznania wśród
rówieśników.

Uświadomienie sobie,
że aktywność fizyczna
może zapewnić
pozytywne warunki
do aktywności z
innymi.

Rozwijanie
umiejętności
rozwiązywania
problemów.
Poprawa
umiejętności
samooceny.

Rozwijanie
umiejętności
poznawczych –
krytycznego myślenia,
podejmowania
decyzji w
nietypowych
sytuacjach.

Rozwijanie uczucia
przynależności do
zespołu, poprawa
relacji społecznych
oraz umiejętności
współpracy.

Poprawa własnej
skuteczności, rozwój
odpowiedzialności,
samodzielności oraz
umiejętności pracy
zespołowej.
31 | 40

np. prezentacja
własnych lub
społecznych zachowań
w czasie aktywności.

Umiejętności
społeczne:
2.6. Poprawa
umiejętności
społecznych, np.
bezpieczne, wspólne
uczestnictwo w
zróżnicowanej
aktywności fizycznej
jako członek zespołu.

3. WYKONANIE

Ucz określonego
materiału oraz
zapewnij bogate do
nauki środowisko
(opisz procesy,
metody i strategie,
umiejętności oraz
elementy
pomocnicze).
Zachęć dzieci do
wzięcia
odpowiedzialności za
aktywność związaną
ze zdrowiem.
Daj im możliwość
planowania oraz
realizacji własnych
programów.

Rozwijaj podstawowe umiejętności
tak, aby młodzież czuła się lepiej i
pewniej podczas aktywności
fizycznej.

Regularne
ćwiczenia.
Przygotowanie i
prezentacja 5-7
ćwiczeń
rozgrzewkowych
oraz
rozciągających.

Osiąganie
sprawności
fizycznej.
Przygotowanie i
prezentacja ćwiczeń
aerobowych oraz na
giętkość lub silę
mięśni.

Indywidualne
schematy ćwiczeń.
Przygotowanie i
wdrożenie programu
sprawności fizycznej.

Niech umiejętności młodzieży będą
sprawdzane w różnych warunkach,
nietypowych sytuacjach podczas
różnych sposobów aktywności.
Miej na uwadze pracę całego ciała,
aby zmieniać wykorzystywane
mięśnie.
W każdym treningu dodawaj
ćwiczenia na siłę, wytrzymałość oraz
giętkość.
Podnoś poziom intensywności
treningu, gdy jego uczestnicy
poprawiają swój układ sercowonaczyniowy oraz wytrzymałość
mięśni.
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Rozgrzewka

Rozpoczynaj
spokojnie przez
pierwsze 5-8
minut. Bardziej niż
bieganie zaleca się
energiczny spacer
(lub marsz).

Wolne bieganie,
rozciąganie, trening
o umiarkowanej
intensywności.

Wolne bieganie,
rozciąganie, trening o
umiarkowanej
intensywności.

Rozgrzewka zależy od warunków,
pogody, stanu fizycznego dzieci itp.

Delikatnie nasilaj,
bez ćwiczeń o
dużym obciążeniu.
Spacery, jazda na rowerze, pływanie,
jazda na łyżwach, chodzenie po
schodach, piłka nożna, koszykówka,
piłka ręczna, unihokej, narty
biegowe.

Częstotliwość: 3
razy w tygodniu

Rozwój składowych
sprawności fizycznej:
Siła i wytrzymałość
mięśni, gibkość oraz
działanie układu
sercowo-naczyniowego.

Intensywność: 40Trening aerobowy
(ćwiczenia układu
krążenia)

50%
maksymalnego
tętna

Czas trwania:
łącznie 30 minut,
zsumowane z
całego dnia.

3-5 razy w tygodniu
przy 50-65%
maksymalnego
tętna, 40-60 minut,
zsumowane z całego
dnia.

5-6 razy w tygodniu
przy 65-90%
maksymalnego tętna,
60-120 minut,
zsumowane z całego
dnia.

Gry oparte na sprawności fizycznej
oraz w lokalnych ligach.
Programy szkoleniowe, bieganie,
aerobik, lokalne programy
sportowe.
Chodzenie oraz jazda na rowerze w
górę i dół w celu przyspieszenia oraz
zwolnienia akcji serca.
Dodaj trening na stepperze
aerobowym (mniej intensywny),
używaj bieżni, maszyn eliptycznych
oraz do wiosłowania, rowerów
treningowych.
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Zwróć uwagę, aby nauczyć dzieci, że
najtrudniejsze może być stopniowe
zwiększanie intensywności
treningów.

Siła i wytrzymałość
mięśni

2-3 razy w
tygodniu z jednym
dniem
odpoczynku
pomiędzy sesjami
treningowymi.
Lekka
intensywność,
mniejsza niż 3040%
maksymalnego
wysiłku.
Wykonanie: 1-2
serie po 6-12
powtórzeń.

3-4 razy w tygodniu,
trening dolnych i
górnych części ciała.
Postęp od lekkiej do
umiarkowanej
intensywności, 4060% maksymalnego
wysiłku.
Wykonanie: 1-3
serie po 15
powtórzeń.

4-5 razy w tygodniu.
Treningi
dostosowane do
dyscypliny sportu.
Obciążenie
dostosowane do
dyscypliny sportu.
Wykonanie: 3-5 serii
po 5-20 powtórzeń.

Początkujący przeważnie nie
zauważają, że przesadzają z
ćwiczeniami, dlatego ważne jest, aby
zapobiegać kontuzjom – gdy
intensywność wzrasta, siła powinna
się zmniejszać.
Rozwój siły mięśni dokonuje się
poprzez wzrost intensywności przy
zwiększaniu ciężaru oraz
ograniczeniu liczby powtórzeń.
Rozwój wytrzymałości mięśni
dokonuje się poprzez zwiększenie
intensywności przy zmniejszeniu
wagi oraz zwiększeniu liczby
powtórzeń.
Należy zwrócić szczególną uwagę na
wiek, rozwój, możliwości, poziom
dojrzałości, poprzednie
doświadczenia oraz poziom
uczestników.
Należy upewnić się, że wszystkie
główne grupy mięśni pracują równo,
w sposób wyważony; trening całego
ciała.

Gibkość

Przed i po każdej
sesji ćwiczeń (min.
3 razy w tyg.).
Lekkie napięcie
mięśni lub
dyskomfort

Przed i po każdej
sesji ćwiczeń
(codziennie). Lekkie
napięcie mięśni lub

Przed i po każdej sesji
treningowej. Lekkie
napięcie mięśni lub
dyskomfort
mięśniowy. Poziom
dostosowany do

Rozgrzewka całego ciała w ruchu:
chodzenie, bieganie, rower
stacjonarny musi poprzedzać
ćwiczenia na gibkość. 5 minut
powinno wystarczyć, jednak należy
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mięśniowy.
Wykonanie: 10-15
sek., 2 razy w serii.

4. EFEKTY
KSZTAŁCENIA I
KRYTERIA OCENY

Rozciąganie po
wysiłku

Chodzenie/wolny
bieg, rozciąganie

Zbadaj i oceń postęp
(analiza oczekiwanych
wyników oraz
konstruktywna
informacja zwrotna).
Zaangażuj dzieci w
proces wzajemnej
oceny.

dyskomfort
mięśniowy.

aktywności
sportowej.

mieć na uwadze poziom sprawności
oraz wiek uczestnika.

Wykonanie: 10-15
sek., 3 razy w serii.
Rozciąganie/joga

Rozciąganie/joga

Czerpanie radości
oraz nauka
nowych
aktywności
fizycznych.

Spełnienie kryteriów
zdrowotnych.

Sprawdzenie własnej
sprawności fizycznej.
Interpretacja
wyników, planowanie
programu.

Rozumie oraz
stosuje bardziej
zaawansowane
ruchy oraz
strategie gry.

Rozpoznaje istotne
elementy bardziej
zaawansowanych
umiejętności
ruchowych.

Rozumie i stosuje
bardziej
zaawansowaną
wiedzę, specyficzną
dla dyscypliny.

4.1. Wiedza
Kryterium: Nabywanie i
stosowanie wiedzy o
sposobie wykonywania
ćwiczeń fizycznych, np.
zastosowanie koncepcji
i zasad ruchu, ucząc i
rozwijając umiejętności
motoryczne
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4.2. Umiejętności
praktyczne
Kryterium: Regularny
udział w aktywności
fizycznej poza szkołą,
poprawiający warunki
zdrowotne, np. udział w
zajęciach przez okres co
najmniej 9 tyg.
Kryterium: Wykazanie
się znajomością w
niektórych formach
ruchu, np. nabycie
podstawowych
umiejętności fizycznych
w kontekście aktywnego
udziału w grach.
4.3. Kompetencje
Kryterium:
Zaprojektowanie i
opracowanie
odpowiedniego
programu ćwiczeń
fizycznych.
5. SAMODZIELNA
PRACA ORAZ ZADANIA
DLA MŁODZIEŻY (np.
rozwijanie i realizacja
indywidualnego planu
aktywności oraz
systemu kontroli)

Zachęć do utworzenia
własnego planu
aktywności.

Uczestniczy w
rekreacyjnej
aktywności
fizycznej od czasu
do czasu.

Uczestniczy
regularnie w
różnych zajęciach
sportowych.

Skutecznie
uczestniczy jako
zawodnik szkolnej
drużyny piłki ręcznej.

Czerpie radość z
udziału w
różnorodnej
aktywności
fizycznej.

W prostych
warunkach nabywa
wszelkie
podstawowe
umiejętności
fizyczne, strategie
oraz zasady.

W sytuacjach
niestandardowych
nabywa wszelkie
podstawowe
umiejętności fizyczne,
strategie oraz zasady.

Prawidłowo
identyfikuje
odpowiednie
techniki oceny dla
każdego z
elementów
sprawności.

Poprawnie ocenia
poziom sprawności
na podstawie
określonych danych.

Odpowiednio stosuje
reguły treningów oraz
rozwoju, aby
zwiększyć poziom
wydajności dla
każdego z elementów
aktywności.

Tworzy własne
plany aktywności,
które obejmują
aktywność,
żywienie oraz
redukcję
ryzykownych
zachowań.

Modyfikuje oraz
realizuje
indywidualny plan
aktywności, aby
utrzymać aktywny
tryb życia.

Ulepsza osobisty plan
aktywności tak, aby
zawierał potencjalne
zajęcia dnia
codziennego.
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7.3. Promocja „sportu dla wszystkich”
Aktywność fizyczna jest jednym z kluczowych elementów naszego życia. Ćwiczymy, aby być
zdrowi i sprawni, rywalizować i czuć więzi z innymi. Kształtujemy również szereg wartości:
tolerancję, dobrą atmosferę w zespole, poczucie sprawiedliwości i siłę charakteru. Każde dziecko
ma naturalną potrzebę aktywności fizycznej. Konieczne jest zatem stworzenie wśród dzieci i
młodzieży warunków niezbędnych do rozwoju zainteresowań sportem, traktowanie ich
poważnie oraz utwierdzanie w przekonaniu, że zabawa, ruch oraz sport są równie ważne w życiu
człowieka, jak zdobywanie wiedzy. Sport rozwija roztropność, determinację, siłę woli, poczucie
dążenia do celu, umiejętność pokonania strachu oraz poczucie pewności siebie, zdolność do
podejmowania

szybkich

decyzji,

koncentrację,

samodyscyplinę,

umiejętność

poczucia

odpowiedzialności itp. Sport, jak również szeroko rozumiana kultura fizyczna, spełnia ich
potrzeby ruchowe. Wysiłek fizyczny jest niezbędny do prawidłowego rozwoju organizmu,
ponieważ pobudza serce, poprawia krążenie krwi oraz rytm oddechowy, rozwija siłę i zdolności
motoryczne mięśni oraz zapobiega otyłości.
Jednym z najlepszych sposobów na zwiększenie uczestnictwa w sporcie jest rozprzestrzenianie
informacji o korzyściach płynących z aktywności fizycznej, koncentrując się na dyscyplinie, którą
chcemy promować, np. opowiadając jakie mięśnie mogą zostać wzmocnione. Może to być piłka
ręczna, unihokej czy jakakolwiek inna dyscyplina sportu. Pomyśl o stworzeniu „mody na sport”.
Istnieje wiele sposobów na rozprzestrzenianie informacji – internet, gazety czy telewizja, media
społecznościowe – które mogą być szczególnie skuteczne w docieraniu do młodzieży. Łatwym
sposobem na dotarcie do dużych grup ludzi jest rozwój „sportu dla wszystkich” w programie
wydarzeń przyciągających wielu uczestników – festiwali, targów, imprez miejskich, dni sportu czy
firmowych imprez sportowych.
Szkoły są kolejnym miejscem, w którym młodzież może naturalnie sprawdzić się w różnych
dyscyplinach „sportu dla wszystkich”. Gdy są one częścią programu nauczania, dzieci mogą w
pierwszej kolejności dowiedzieć się czym jest dana dyscyplina sportu, np. piłka ręczna czy
unihokej, co może następnie prowadzić do ich dalszego zaangażowania w nią poza zajęciami
szkolnymi.
Ważnymi ogniwami w budzeniu zainteresowania „sportem dla wszystkich” wśród młodzieży są
dobrze wykwalifikowani i kompetentni nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy
sportowi oraz trenerzy. Znając młodzież oraz ich psychikę, zdając sobie sprawę z najnowszych
osiągnięć w pedagogice sportowej oraz dzięki zaangażowaniu w pobudzenie młodzieży do
aktywności sportowej,

spełniają wszystkie istotne

warunki

dla

wychwytywania oraz

utrzymywania zainteresowania sportem wśród młodzieży.
Budowanie lokalnego partnerstwa jest kolejnym sposobem na prezentację danej dyscypliny
społeczności lokalnej. Udział partnerów zapewnia dostęp do funduszy – prywatnych,
samorządowych lub państwowych. Obecność ważnych postaci – liderów, osób odpowiedzialnych
za podejmowanie decyzji – podnosi rangę wspólnych działań, które ze względu, że są
organizowane przez lokalną społeczność uzyskują jej poparcie.
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Rozważmy przykładowe partnerstwo pomiędzy klubem sportowym a szkołą – ten proces
pozwoliłby na zbudowanie długoterminowej współpracy, która dzięki wspólnym wysiłkom,
mogłaby zapewnić dostęp do odpowiedniej infrastruktury sportowej oraz instruktorów, z czego
korzystanoby podczas zajęć szkolnych, jak również do specjalistycznych metod „know-how” oraz
praktycznego doświadczenia dotyczącego pracy w danej dziedzinie, leżących w gestii klubów
sportowych. Pozostali partnerzy mogą pochodzić „z miasta”, co pozwoli zapewnić zarówno
dostęp do odpowiedniej infrastruktury, jak również także stać się częścią lokalnych wydarzeń.
Mogą to być także firmy, które tworzyłyby własne, oddolne inicjatywy wydarzeń sportowych lub
sponsorowałyby dane wydarzenia, kluby sportowe czy też szkolne drużyny.
Nie ma prostego sposobu na przyciągnięcie wolontariuszy do organizacji wydarzeń związanych
ze „sportem dla wszystkich”. Jednym z najlepszych sposobów do tego jest oferowanie
wymiernych korzyści, np. koszulek, medali z imprezy lub innych przydatnych nagród. Ważnym
gronem potencjalnych wolontariuszy są entuzjastycznie nastawieni oraz zainteresowani
tematem rodzice. Warto rozważyć organizację obozów sportowych wspólnie dla dzieci i ich
rodziców, zapewniając rodzicom dodatkowe zadania, takie jak wykłady na temat zdrowego trybu
życia, zdrowej żywności itp.
Innym sposobem na promocję „sportu dla wszystkich”, w tym unihokeja i piłki ręcznej, może być:

○

Organizacja ciekawych turniejów oraz obozów, np. wspólnie z sąsiadującymi krajami, co
może być bardziej opłacalne, jak również – dzięki możliwości podróżowania – dodatkowo
motywujące dla zawodników;

○

Organizacja otwartych dla wszystkich turniejów hobbystycznych, w tym dla nowicjuszy
oraz początkujących graczy, a także innych bardziej „nietradycyjnych” wydarzeń
związanych z danym sportem;

○

Rozpowszechnianie materiałów promocyjnych w szkołach, na ulicach bądź stronach
internetowych, jak również organizacja treningów, w szczególności tam, gdzie dana
dyscyplina nie jest popularna;

○

Rozważenie roli związku sportowego prowadzącego daną dyscyplinę w dalszej edukacji
trenerów oraz zapewnieniu wysokiej jakości usługi;

○

Zorganizowanie dostępu do obiektów i urządzeń sportowych.
Pomyślny rozwój „sportu dla wszystkich” odgrywa ważną rolę w zagwarantowaniu
młodzieży – grupie docelowej tego podręcznika – możliwości aktywności fizycznej
zalecanej przez WHO oraz zapewnienia im aktywności, zdrowia i radości.
Powodzenia!
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