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EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM 

I.  MIEJSCE TAŃCA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM 
 

Część B. Czynniki warunkujące skuteczność pracy  

  wychowawczej 

  

 Wymienione metody wychowania nie wywierają nigdy na dzieci 
i młodzież wpływu w sposób samoistny. To znaczy, że są skuteczne 
zwłaszcza dzięki współwystępowaniu z nimi innych czynników 
warunkujących poprawne ich zastosowanie. Stosując określone metody 
wychowawcze, nie jesteśmy na ogół pewni, czy uzyskany rezultat jest 
zasługą tych właśnie metod czy raczej wspomnianych czynników. 
Istnieje szereg dowodów na to, iż skuteczność wychowawczą nie tyle 
zawdzięczamy stosowanym metodom, ile w szczególności przeróżnym 
uwarunkowaniom, jakie wybranym metodom współtowarzyszą.  
  
Z reguły wychowaniem jest zawsze takie oddziaływanie, które ma na 
uwadze ogólne dobro i naturalny rozwój wychowanków. Na ogół istnieje 
większa rozbieżność w zakresie metod oddziaływań, niż stawianych 
sobie celów w procesie wychowania. Intencjalności nie jest więc 
pozbawiona także działalność wychowawcza, w której wywieranie 
wpływów ogranicza się do przysłowiowego tylko „kibicowania” rozwojowi 
i samorealizacji wychowanków lub gdy świadomie zakłada się 
wycofywanie się wychowawcy z roli kierowniczej w miarę ich 
usamodzielniania się i ponoszenia odpowiedzialności za własny rozwój. 
 
 Nieodłączną właściwością jest interakcyjność. Oznacza ona, iż 
proces wychowawczy ma miejsce zwykle w warunkach interakcji, 
tj. współdziałania ze sobą wychowawcy i wychowanka. Wychowanie 
rozumiane jako proces interakcyjny zakłada przede wszystkim warunek: 
wychowanek nie jest i nie może być jedynie biernym odbiorcą wpływów 
wychowawczych. Nie tylko bowiem podlega im, lecz także jest w stanie 
na nie odpowiednio zareagować i być ich nośnikiem w formie reakcji na 
oddziaływania ze strony wychowawcy. Można więc powiedzieć, że 
proces wychowawczy jest tym bardziej skuteczny, im częściej 
oddziaływania, jakim jest poddawany wychowanek, włącza on w sferę 
własnej aktywności i im bardziej wychowawca ma na uwadze ową 
aktywność w dalszych kontaktach interpersonalnych. 
Niebagatelną cechą wychowania jest jego relatywność. Wiąże się ona 
z trudnościami, jakich nastręcza przewidywanie skutków oddziaływań 
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wychowawczych. Według F. Znanieckiego osobowość nie daje się 
kształtować w sposób celowy i planowy, ponieważ sama (niejako 
z natury swej) znajduje się w ciągłym procesie rozwojowym i poddawana 
jest przeróżnym wpływom z zewnątrz. Wśród czynników wywierających – 
poza wychowaniem - znaczący wpływ na psychikę i zachowanie się 
dzieci i młodzieży pozostają niewątpliwie niezamierzone wpływy 
środowiska rówieśniczego i lokalnego, a także środki masowego 
przekazu. Stąd nie sposób zrozumieć procesu wychowania bez ścisłych 
powiązań z procesem socjalizacji. 
 
 Inną ważną cechą wychowania jest długotrwałość. Cecha 
ta sugeruje, iż każdy człowiek podlega przemianom własnej osobowości 
przez niemal całe swoje życie. Dlatego o wychowaniu można mówić nie 
tylko w odniesieniu do dzieci i młodzieży, lecz także wobec osób 
dorosłych. Długotrwałość przypomina o konieczności dokonywania 
zmian w procesie wychowawczym nie tylko w osobowości 
wychowanków, lecz także wychowawców. W tym znaczeniu jest ona 
wyzwaniem pod adresem wychowawcy i zobowiązaniem 
do ustawicznego doskonalenia umiejętności i własnej osobowości. 
 
Według A. Głowały kluczowe znaczenie w procesie wychowania mają 
następujące zasady pracy wychowawczej: 
 
a/. Zasada podmiotowości . 
 
Edukacja podmiotowa to edukacja zorientowana na dziecko jako 
podmiot i indywidualność. Wśród cech takiej edukacji można wyróżnić: 
 
 postrzeganie dziecka jako niepowtarzalnej całości 
 respektowanie indywidualnych różnic wynikających 

z indywidualnego  „wyposażenia” dziecka 
 poszanowanie indywidualności tzw. potrzeby rozwojowych 

zdolności, zainteresowań, indywidualnych doświadczeń dziecka 
 respektowanie indywidualnego tempa rozwoju, „odmienności” drogi   

rozwojowej dziecka, specyficznej dla niego logiki rozwoju 
 odwoływanie się do podstawowego sposobu (drogi) nabywanie 

kompetencji, jego stylu myślenia i stylu działania, a także do jego 
natury wyrażającej się np.poprzez właściwości temperamentu 
wpływające na to, jak szybko i w jakim rytmie dziecko podejmuje 
działanie, jak często i jak długo potrafi być skoncentrowane 
i zainteresowane tym, co robi, na ile potrafi być wytrwałe i dokładne 
w swoich poczynaniach 
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 nabywanie kompetencji głownie przez działanie, doświadczenie 
„tu i teraz” 

 stwarzanie atmosfery sprzyjającej konstruktywnym zmianom 
w zachowaniu dziecka w jego osobowości, wspomaganie 
i wspieranie rozwoju poprzez zachęcanie (motywowanie) do 
rozwoju. 

 
b/.   Zasada szeroko rozumianej aktywności ucznia. 

 
Wewnętrzne procesy psychiczne i posiadane przez wychowanka 
możliwości, wynikające z indywidualnego wyposażenia oraz 
doświadczenia, mogą się rozwijać i podlegać zmianom jedynie przez ich 
aktywne wykorzystywanie w toku stałej wymiany z rzeczywistością. 
Bez szeroko rozumianej aktywności nie ma zmian w osobowości 
dziecka. Aktywność jest warunkiem kontaktu jednostki z otaczającą 
rzeczywistością.  
 
c/. Zasada emocjonalnej bliskości między nauczycielem
 a uczniem. 
 
Dziecko uczy się przede wszystkim przez kontakt z drugim człowiekiem. 
Można też przyjąć, że prawdziwy rozwój we wszystkich sferach może 
zachodzić tylko w bezpiecznym kontakcie, przy zaistnieniu autentycznej 
żywej więzi. Warunkiem więc pomagania dziecku w jego rozwoju jest być 
dla niego osobą wiarygodną i nie zagrażającą, zatem taką, której ono ufa 
i nie boi się otworzyć na kontakt z nią. Najgłębsze zespolenie 
wychowawcy i wychowanka osiąga się w atmosferze wspólnej troski 
orzeczy dla obu stron równie cenne, że się je przeżywa w tych chwilach, 
w których zanika odczucie wyższości i kierownictwa, w których dwoje 
ludzi , starszy i młodszy, myślą o wspólnym ludzkim dobru, kulturze. 
 
d/. Zasada zbieżności oddziaływań wychowawczych 
Szkoła, dom rodzinny, grupa rówieśnicza oddziałują na dziecko łącznie, 
a nie jako oderwane epizody. 
 
e/. Zasada zespołowego rozwiązywania zadań. 
Praca grupowa (zespołowa) dostarcza bodźców aktywizujących, 
pozwala w większym stopniu  wykorzystywać metody dwustronnego 
wspierania edukacyjnego, ułatwia współdziałanie oraz doznanie 
poczucia wpółpodmiotowości, sprzyja uspołecznieniu uczniów 
i umożliwia współzawodnictwo. Rozwiązywanie zadań w zespole ma 
zatem duże walory wychowawcze.  
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f/. Zasada planowania pracy wychowawczej.  
 W dziedzinie wychowania nie wystarcza twórcza spontaniczność. 
Wychowanie musi być świadomym działaniem, systematycznym 
i planowym. 
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