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II.  EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWANIA 

II.A.  Definicje pojęć 

 

 Współcześnie Wychowanie estetyczne - jak podkreśla Irena 

Wojnar – „oznacza kształcenie do sztuki, czyli kształtowanie wrażliwości 

i kultury koniecznej dla przeżywania, poznawania i oceny zjawisk 

estetycznych”. Ogólnie mówiąc, wychowanie estetyczne w takim jego 

znaczeniu zajmuje się głównie rozwijaniem wrażliwości dzieci 

i młodzieży na takie zjawiska estetyczne, jak piękno i kultura, 

tj. odnoszące się do świata natury, jak i dokonań ludzkich. 

Tak rozumiane wychowanie występuje także pod nazwą wychowanie 

do sztuki. Zatem głównym celem wychowania estetycznego jest 

zapewnienie dzieciom i młodzieży w miarę wysokiego poziomu ekspresji 

estetycznej, czyli do wykorzystania w praktyce scenicznej przyswojonej 

wiedzy o „rzeczach pięknych” oraz dokonywania właściwego jej wyboru 

po to, by umożliwić udział we wspólnym tworzeniu. Wychowanie 

estetyczne ma też na celu – zgodnie z sugestią Herberta Reada - 

kształtowanie „człowieka integralnego, wzbogacanego dzięki doznaniom 

estetycznym (spotkania z dziełami, wytworami sztuki) oraz działaniom 

artystycznym, potwierdzającym kreatywne możliwości każdej jednostki, 

spełniane w osobistej aktywności nieprofesjonalnej, ekspresyjnej”.  

 

Funkcje tańca 

Na przestrzeni wieków różnie pojmowano i określano funkcje tańca. 

Decydowało to również o rozbieżnościach w rozumieniu istoty funkcji 

artystycznej i wychowawczej tańca jako sztuki. Na gruncie współczesnej 

choreologii przyjmuje się szerokie rozumienie tego pojęcia określone po 

raz pierwszy przez C.Sachsa w 1933 roku. Zdefiniował on taniec jako 

„każdy celowo uporządkowany ruch, który nie jest użyty w czynnościach 

związanych z pracą”.  



Zatem w praktyce tylko szerokie rozumienie tańca jako elementu 

procesu pedagogicznego zapewnia wieloaspektowe jego wykorzystanie 

do celów oddziaływań wychowawczych. Współcześnie taniec rozumiany 

jest przez pedagogów jako: 

 szczególny rodzaj aktywności ruchowej, dostępny każdemu, 

 szczególnie zaś widoczny w preferencjach dzieci i młodzieży; 

 ruch znaczący, umożliwiający wyrażanie określonych treści natury 

 symbolicznej ( jako skrót myślowy) w procesie komunikacji  

 niewerbalnej (język ciała) nawiązujących do wielu momentów życia 

  dzieci i młodzieży; 

 przejaw twórczości, zarówno tej subiektywnej, dostępnej  każdemu 

 człowiekowi, będącej elementem jego życia duchowego, bez 

 aspektu widowiskowego, wykonywanej wyłącznie dla siebie, dla 

 własnej satysfakcji, jak i tej poddanej obiektywnej ocenie, 

 dostępnej wyłącznie artystom, prezentowanej w warunkach 

 scenicznych. Oznacza to, że taniec może towarzyszyć człowiekowi 

 w każdym momencie jego życia.  

 Dzieci i dorastający młodzi ludzie wykazują wielkie zainteresowanie 

praktykowaniem tańca. Wynika to, z głęboko zakorzenionych potrzeb 

młodego organizmu, głównie potrzeb ruchu, zabawy jako zbiorowego 

działania twórczego. Przyjemne doznania emocjonalne towarzyszące 

zachowaniom tanecznym stanowią dodatkową siłę motywującą dzieci 

i młodzież do ponownego podejmowania tej aktywności w różnych 

sytuacjach. Stąd już krok do wykorzystania tego trendu w działaniu 

pedagogicznym wychowawców.  

R.Lange rozpatrując możliwe sytuacje kontaktowania się dziecka 

z tańcem wyróżnił sześć podstawowych ról, jakie może ono pełnić na 

płaszczyźnie doświadczeń tanecznych: 

1. Dziecko widziane może być jako ruchowiec, to znaczy osoba 

formułująca swoje idee pozawerbalnie; 

2. Dziecko przybierać może rolę odkrywcy, który wykorzystuje ruch 

w procesie uczenia się formułowania własnej ekspresji; 



3. Dziecko w roli twórcy – to osoba wymyślająca sekwencje ruchowe 

i nadająca  im określone znaczenie symboliczne; 

4. W dziecku możemy widzieć również uczestnika, to znaczy osobę 

biorącą udział w zdarzeniu tanecznym; 

5. W specyficznych okolicznościach dziecko może być wykonawcą, 

prezentując swój taniec innym; 

6. Wreszcie dziecko stale pozostaje widzem, obserwującym 

zachowania taneczne innych ludzi. 

 

Taniec a wychowanie 

 Z powyższego podziału dokonanego przez Roderyka Lange 

wynika, że występuje wielość rodzajów aktywności i wielość aspektów 

doświadczeń tanecznych dziecka, co musi być uwzględnione w edukacji 

tanecznej jako środka do realizacji celów wychowawczych, aby uczynić 

je wielowymiarowymi i komplementarnymi. Stąd mianem edukacji 

tanecznej w procesie kształtowania osobowości wychowanka 

określa się „świadomą i celową działalność osób, gównie 

profesjonalnych wychowawców, nauczycieli, instruktorów, realizowaną w 

różnych formach, która zmierza do nabywania przez jednostkę 

określonych kompetencji w zakresie tańca ( szerzej:„ruchu”) oraz 

oddziaływania poprzez doświadczenia taneczne  (szerzej: „ruchowo-

taneczne”) na rozwój fizyczny, umysłowy, społeczny, kulturowy 

i duchowy”. 

 Procesem wychowawczym poprzez taniec zajmują się przeważnie 

zawodowi pedagodzy, realizujący różne formy tańca w ramach 

działalności specjalistycznych placówek czy instytucji oświatowych lub 

kulturalnych, nauczyciele pracujący w szkołach, instruktorzy tańca – 

wychowawcy prowadzący różnego rodzaju zespoły taneczne, (kluby lub 

kursy taneczne). Świadomą i celową działalność wychowawczą 

w zakresie tańca mogą również podejmować rodzice wobec swoich 

dzieci oraz inne osoby nie posiadające specjalistycznego wykształcenia. 

 Edukacja taneczna stanowi zespół oddziaływań wychowawczych 

na poszczególne jednostki, choć prawie zawsze jest realizowana 



w ramach zajęć grupowych. Proces wychowawczy przebiega w relacji 

wychowawca-wychowanek, nauczyciel-uczeń, instruktor-uczestnik zajęć, 

a rezultaty edukacji tanecznej analizowane są w odniesieniu do 

poszczególnych jednostek. 
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