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EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM 

I.   MIEJSCE TAŃCA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM 
 

Część A Wychowanie w literaturze 

 
 Wobec nowych, trudnych wyzwań edukacyjnych stają dziś wszyscy 

wychowawcy, jednak główny ciężar odpowiedzialności za realizację 

programów edukacyjnych spoczywa na nauczycielach i pracownikach 

kultury. 

We współczesnym modelu edukacji postuluje się nadanie priorytetu 

kształtowaniu postaw, przywrócenie najwyższej rangi wartościom 

humanistycznym i patriotycznym, oparcie działań edukacyjnych na 

współpracy ze społecznością lokalną, stosowanie takich metod, które 

pobudzą kreatywność wychowanków. 

 Cytując za byłym Ministrem Edukacji Narodowej prof. Edmundem 

Wittbrodtem, że „ważnym elementem zreformowanej szkoły jest 

wychowanie człowieka twórczego, otwartego, świadomego i pewnie 

poruszającego się w świecie wartości, umiejącego dokonywać wyborów”. 

podkreśla się wychowawczą rolę nauczycieli i animatorów kultury, 

polegającą na wspomaganiu rozwoju wychowanków, na ułatwianiu 

dostępu do różnych dziadzin kultury, oswajaniu ze sztuką, wprowadzaniu 

w istotne sfery życia człowieka.  Wychowawca pożądany, to świadomy 

swej misji, charyzmatyczny przewodnik po wszelakich dziedzinach 

szeroko pojętej kultury, pośrednik pomiędzy wartościami, a młodym 

człowiekiem nie ingerujący w systemy wartości jednostek i grup, lecz, 

i przede wszystkim, preorientujący młodych w świecie wartości. 

Prawdziwy wychowawca pomaga w poznawaniu tradycji, rozumieniu 

współczesności, a także wskazuje drogę ku przyszłości. Poprzez 

„poznawanie siebie” uczy dzieci i młodzież poznawać otaczający świat, 

jego estetyczne walory wzbudzające pozytywne emocje oraz 

przysposabia do krytycznej analizy dotyczące go zjawisk. Wychowawca 

wprowadza w życie ucząc posługiwania się dialogiem, jest partnerem 

i zarazem krytykiem, przyjacielem i nauczycielem, osobą czuwającą nad 

kreatywnym samorozwojem wychowanka. 
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  W zakres pojęcia dydaktyka wchodzi na pewno edukacja 

kulturalna. „Edukacja dla kultury i edukacja przez kulturę  w największym 

skrócie wypełnia pojęcie „edukacja kulturalna”. Możemy ją zdefiniować 

jako zespół oddziaływań wychowawczych, które przez poznawanie, 

przeżywanie i rozumienie dziedzictwa kulturowego wprowadza młodego 

człowieka w świat kultury, uczy go żyć w nim, rozpoznawać 

i interpretować jego przejawy, dokonywać wyborów konkurencyjnych 

wartości, słowem - uczynią go świadomym, aktywnym i kompetentnym 

uczestnikiem kultury, czyli nauczą jak żyć”. 

 Jednym z ważniejszych zadań wychowawczych, wspólnych dla 

wszystkich działań edukacyjnych jest towarzyszenie nauczyciela 

rozwojowi dzieci i młodzieży w klimacie miłości do rodziny, ojczyzny, 

otwartości naprawdę. 

 Podstawowym warunkiem pracy wychowawczej jest umiejętność 

interpretowania określonych, zewnętrznie obserwowalnych zachowań 

dziecka i ich wewnętrznych uwarunkowań. Zgodnie z założeniami 

oświatowymi, nadrzędnym celem edukacji jest wspomaganie 

wszechstronnego rozwoju predyspozycji poznawczych, fizycznych 

i emocjonalnych. Rola nauczyciela – wychowawcy to rola rzeczywistego 

inspiratora działalności pedagogicznej. Określa on, we współpracy 

z zespołem pedagogicznym swojej szkoły zakres zadań 

wychowawczych,  jako wymiar pracy na rzecz dziecka – jednostki 

wyjątkowej, niepowtarzalnej. Zadania te stanowią wzajemnie 

uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.  

Oznacza to, że nie można mówić o wychowaniu, ani jako o sprawie 

dodatkowej, odrębnej, ani jako o priorytecie. Wychowanie musi  stanowić 

integralną część działalności każdego nauczyciela i jako proces jest 

utożsamiane z oddziaływaniem na psychikę i zachowanie człowieka. 

Wychowywać zatem oznacza: wyzwalać, dodawać odwagi, uwalniać od 

kompleksów, zapobiegać zagrożeniom naturalnego, spontanicznego 

rozwoju dzieci i młodzieży, przygotowywać do przyszłego, dorosłego 

życia. Przez mobilizację ich własnej aktywności, wychowując pobudzać 

do zachowań zgodnych z interesem społecznym, zasadami moralności 

wyznaczonymi przez etykę normatywną. W większości poglądów na 

wychowanie podkreśla się doniosłe znaczenie współdziałania 

i współpracy pomiędzy wychowawcą a wychowankiem, a nade wszystko 
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rolę wzajemnego ich porozumienia się w warunkach autentycznego 

partnerstwa i demokratyzmu. Tak więc – zgodnie z trendami 

w pedagogice i psychologii wychowanie nie musi mieć charakteru 

interwencyjnego. Wychowanie jest nie tyle kształtowaniem „wartościowej 

osobowości”, ile „wprowadzaniem dzieci i młodzieży w wartościowy 

sposób życia” ( wg poglądu S. Rucińskiego „Wychowanie jako 

wprowadzenie w życie wartościowe”).Innymi słowy jest to wprowadzanie 

w stan świadomej aktywności, której kierunek nie jest narzucany lub 

rozsądnie wytyczany przez wychowawcę. To zadaniem wychowawcy 

jest podejmowanie dialogu na temat celów i wartości w życiu człowieka. 

Unika się w ten sposób narzucania wychowankom sposobu życia według 

ustalonych, stereotypowych wzorów, postępowań; umożliwiając 

dostrzeganie własnych możliwości rozwojowych. Nauczyciel towarzyszy 

uczniowi w jego rozwoju i stwarza mu wartościowe środowisko 

wychowawcze. Nie jest też „jedynym sprawcą” rozwoju swoich uczniów, 

ale uczestnicząc w procesie edukacji, ma możliwość rozwój ten 

stymulować, inspirować, czasem przyspieszać. 

 W toku edukacji wychowanek stopniowo poznaje kim jest, 

kształtuje coraz pełniejszy obraz samego siebie, rozpoznaje swoje 

talenty i ograniczenia oraz uczy się akceptować siebie takim, jakim jest. 

Równocześnie otrzymuje od wychowawcy cenną podpowiedź kim może 

być, jak może rozwinąć w sobie to, co najwartościowsze, co pomoże mu 

zrealizować własne pragnienia, stać się w pełni dojrzałym człowiekiem. 

Cele stawiane przed wychowankami mobilizują ich do przejmowania 

odpowiedzialności za siebie. 

 Na temat edukacji tanecznej i jej miejsca w procesie 

wychowawczym, który w warunkach szkolnych realizowany jest 

szczególnie w pracy grupowej, Wincenty Okoń podaje trafną definicję 

wychowania zespołowego, otóż, jest to: „wychowanie, w którym proces 

oddziaływania wychowawcy na wychowanka odbywa się 

za pośrednictwem grupy, jej wzajemnych stosunków i działalności 

zespołowej; efekty tego oddziaływania są z reguły większe niż przy 

bezpośrednim oddziaływaniu wychowawcy na jednostkę. Zwiększają się 

one w miarę wzrostu atrakcyjności zadań realizowanych przez grupę, 

udziału grupy w doborze tych zadań oraz powodzenia towarzyszącego 

ich realizacji”. Natomiast o procesie wychowawczym pisze tak: „jest to 
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system czynności wychowawców (nauczycieli, rodziców i in.) 

i wychowanków, umożliwiających wychowankom zmienianie się 

w pożądanym kierunku, a więc kształtowanie i przekształcanie wiedzy 

o świecie uczuć, przekonań i postaw społecznych, moralnych, 

kształtowanie woli i charakteru oraz wszechstronne rozwijanie 

osobowości”. Kolejność tych czynności jest odpowiednio dostosowana 

do przebiegu wywoływanych przez nie zmian. Sens procesu 

wychowawczego sprowadza się do tego, aby wychowanków pobudzić 

do indywidualnej lub zespołowej działalności, która stanowiąc osnowę 

kolejnych sytuacji wychowawczych, umożliwia osiągnięcie założonych 

zmian w osobowości wychowanków. 

H. Muszyński wyodrębnił następujące etapy procesu wychowawczego: 
 wdrażanie wychowanków do pożądanych form aktywności, 
 rozwijanie i utrwalanie dyspozycji dla takiej aktywności, 
 uświadamianie wychowankom znaczenia aktywności, przyswajania 

ocen i przekonań, 
 zdobywanie przez wychowanków wiedzy o następstwach działań. 

 
Tak rozumiane wychowanie nie wyczerpuje jednak wszystkich 
podstawowych jego aspektów. Obecnie trudno byłoby zaproponować 
definicję, która trafnie i precyzyjnie określałaby taki rodzaj pojęciowy 
wychowania i jego różnicę gatunkową, jaki jest wymagany w przypadku 
definicji logicznej. Można natomiast mówić o niektórych cechach, jakie 
przysługują procesowi wychowania. Na ogół wymienia się takie cechy, 
jak: złożoność, intencjonalność, interakcyjność, relatywność 
i długotrwałość. 
 O złożoności mówimy dlatego, że w wychowaniu chodzi nie tylko 
o zapamiętanie i zrozumienie pożądanych wychowawczo norm 
postępowania, lecz także o pełną ich akceptację i uwewnętrznienie.  
W ten sposób nabywane przez wychowanka normy przetwarzane 
są w swoiście rozumiane przez niego zasady własnego postępowania.  
 Wychowanie zatem jest działaniem na rzecz doskonalenia 
człowieka, a jednocześnie na rzecz tego, by to doskonalenie stało się 
u wychowanka coraz bardziej samodzielne i świadome, w końcu 
przemieniające się w samowychowanie. 
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