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EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM 

 
I.  MIEJSCE TAŃCA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM 
 

Część C. Cele wychowania i pedagogiczne środki   

  oddziaływania na wychowanka 

 
 Cele i zadania wychowania są określone w opracowanym przez 
szkołę programie wychowawczym na formy konkretnych działań. Ich 
rodzaj odpowiada potrzebom i jest corocznie weryfikowany. Inną 
wymienioną cechą jest ich intencjonalność. Oznacza ona, iż 
wychowawca jest świadomy celów, jakie pragnie realizować w wyniku 
planowo organizowanej działalności wychowawczej. Celami wychowania 
są też pożądane i oczekiwane zmiany jakie pod wpływem respektowania 
odpowiednich metod, środków i warunków kształtują się w osobowości 
wychowanków w postaci poglądów, postaw, nawyków oraz innych cech 
osobowości.   
 
Oto różne rodzaje celów wychowania mogące „służyć” wychowaniu 
przez taniec, a mianowicie: 
 
 Cele kreatywne (typu: „wywołać”, „ukształtować” np. nowe 

zainteresowania, nowe przekonanie); 
 Cele optymalizujące (typu: „zwiększyć”, „wzmocnić”, „poszerzyć” 

np. wrażliwość, zaangażowanie); 
 Cele minimalizujące (typu: „osłabić”, „oraniczyć”, np. agresję, 

nadmierną wrażliwość); 
 Cele korekcyjne (typu: „przekształcić”, „zmienić”, np. postawę, 

przekonanie). 
 

 Taniec jako element kultury od zawsze pełnił w mniejszym bądź 
większym zakresie funkcje środka oddziaływania wychowawczego.  
W kulturach kultu tradycyjnego przekaz form tanecznych odbywał się 
w naturalnym kontekście życia tych społeczności. Bezpośrednio przekaz 
kulturowy tańca, nieformalne wychowanie taneczne  występuje również 
w czasach współczesnych. W niektórych środowiskach może nawet 
okazać się dominującym wobec braku zinstytucjonalizowanych form 
edukacji tanecznej. Taniec od wieków znajduje swoje miejsce również 
w edukacji zorganizowanej. Już dawno dostrzeżono bowiem jego walory 
kształcące i wychowawcze. Podstawową jednak cechą wszelkich form 
edukacji tanecznej jest świadomie i celowo realizowany proces 
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wzbogacania wiedzy i zakresu umiejętności w dziedzinie tańca. 
Przeważnie towarzyszy mu oddziaływanie na rozwój psychofizyczny 
jednostki ludzkiej. Aby było to możliwe, nauczyciele dobierać powinni 
takie formy tańca, które mieszczą się w zakresie możliwości dziecka 
znajdującego się w określonej fazie rozwoju fizycznego i psychicznego. 
Intencjonalne wychowanie poprzez taniec odbywa się przede wszystkim 
w ramach trzech rodzajów edukacji tanecznej: 
 
 Taniec elementem edukacji powszechnej począwszy  
 od  przedszkola, a skończywszy na poziomie uniwersyteckim,  
 towarzyszącej rozwojowi psychofizycznemu, niezależnie  
 od predyspozycji wychowanka i która najczęściej realizowana jest  
 w ramach obowiązkowych zajęć; 
 
 Taniec elementem edukacji artystycznej, głównie w szkolnictwie 

  artystycznym, klubach i zespołach tanecznych, nastawiony na  
  zawodowe rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży; 
 
 Taniec w edukacji specjalnej (terapii zajęciowej), m.in.:  

  w szkolnictwie specjalnym i ośrodkach terapeutycznych,   
  stosowanej w procesie wyrównywania braków rozwojowych dzieci 
  i młodzieży. 
 
 W praktyce edukacji tanecznej w różnych krajach znajdowały 
i nadal znajdują zastosowanie zasadnicze kierunki, nurty i koncepcje 
pedagogiczne, w ramach których odmiennie definiuje się cele 
oddziaływań wychowawczych.  
W konsekwencji dobiera się relatywny materiał taneczny. Jest to: 
 wychowanie estetyczne poprzez taniec; 
 nauczanie tańca  
 oraz koncepcja tańca edukacyjnego R.Labana. 

 
 Rozwój wychowanka winien być zjawiskiem zawsze naturalnym, 
samoistnym i autonomicznym. Dzieci po prostu rosną bez ingerencji 
pedagogicznych. I nie jesteśmy w stanie jako pedagodzy mieć wpływ na 
ten wzrost. Nasza rola sprowadza się do wspomagania wychowanka 
w procesie rozwojowym, w samokształceniu i samowychowaniu. 
Wychowanek musi być „samoukiem”. Działanie w zadaniach 
artystycznych wzmacnia procesy rozwoju bowiem młody człowiek 
od urodzenia jest jednostką niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju 
i inną od innych. Jego podstawowe struktury myślowe rozwijają się 
niekonwencjonalnie. Wynika to z naturalnych właściwości dziecka. 
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Udział nauczyciela / instruktora jest wtórny, jakże potrzebny. Nauczyciel 
tańca  wspomaga rozwój intelektualny i emocjonalny, ale także wspiera 
wychowanka w rozwijaniu pełni jego kreatywności.  
 Ucznia, z natury słabiej rozwijającego się można poprzez 
wspomaganie pedagogiczne i artystyczne podciągnąć do pewnego 
poziomu, ale nie powyżej tego, co jest dla danego dziecka możliwe. 
Istotne jest to, aby nauczyciel tańca brał pod uwagę predyspozycje 
ucznia. Ważne jest zatem określenie celów wychowawczych, dobór 
odpowiednich treści, metod wychowawczych i świadomość warsztatu. 
Każdy nauczyciel, w okresie, kiedy uczeń nie jest samodzielny asystuje 
mu w osiąganiu samodzielności. Można powiedzieć, że misja 
pedagogiczna rozumiana w ten sposób jest sztuką wspomagania 
człowieka w procesie codziennego usamodzielniania się intelektualnego, 
emocjonalnego, artystycznego i fizycznego. Istotne jest to, by nauczyciel 
pobudzał ucznia poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie. 
Jeżeli wychowanek, obok uwag warsztatowych, nie usłyszy podczas 
zajęć sugestii od wychowawców, że przede wszystkim sam odpowiada 
za to, co zrobił ze swoim czasem, swoimi zdolnościami i energią 
życiową, to wtedy mamy do czynienia z uprzedmiotowieniem 
wychowanka. Wynikiem tego są w przyszłości,  naganne postawy 
w wieku dorosłym. Postawy infantylne, wiecznie przeświadczonych 
(naszych dawnych wychowanków) o tym, że ktoś inny jest za nich 
odpowiedzialny. 
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