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EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM 

II.  EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWANIA 

II.D.  Taniec w praktyce szkolnej 

 Na przestrzeni minionego półwiecza dostrzega się nieustanne 

dążenie do wypracowania takiego systemu edukacji dziecka, który 

najpełniej zaspokoiłby jego naturalne potrzeby dynamicznego 

zdobywania wiedzy i umiejętności dla rozwoju osobowości. Poszukuje 

się ciągle dróg rozwoju odczuć estetycznych, ogólnodostępnych dla 

każdego i dostosowywania treści nauczania w szkole. Programy 

nauczania ewoluowały; zmieniała się nazwa przedmiotów artystycznych, 

przystosowywano do nich treści i zakresy programowe, programy 

„autorskie”, przygotowano zawodowo do tych przedmiotów nauczycieli. 

Skierowano uwagę na konieczność stosowania wszystkich form 

ekspresyjnych w odniesieniu do dziecka młodszego, w tym ekspresji 

muzyczno-ruchowej. Edukacją, w klasach I-III szkół publicznych, 

wielopłaszczyznowo zajmuje się nauczyciel, który dąży do tego, by 

sprostać nowym wyzwaniom, także związanym z rozwojem estetycznym 

ucznia. Od niego zależy, czy dziecko stanie się wrażliwe na sztukę 

muzyczną i plastyczną, czy dziecko zechce uczęszczać na dodatkowe 

zajęcia prowadzące na przykład do rozwoju jego zdolności muzycznych. 

Elementarne kształcenie artystyczne  - muzyczne i plastyczne – jest 

jednym z elementów edukacji dziecka. Z założenia jest ono kontynuacją 

zadań realizowanych w rodzinie i przedszkolu, a też poza nimi (np.  

dzięki mediom edukującym i wychowującym dzieci).W przedszkolu, 

a potem w pierwszych latach nauki w szkole, nauczyciel jest tą osobą, 

która pełni wiodącą rolę wspomagającego rodzinę w procesie 

wychowania, wpływa na kształtowanie osobowości dziecka i przekazuje 

mu wiedzę oraz umiejętności. Stymuluje rozwój różnych zainteresowań 

ucznia, w tym muzycznych.  

Współcześnie w polskiej szkole ogólnokształcącej kształcenie muzyczne 

jest jednym z ogniw szeroko pojętej edukacji. W obecnie obowiązującym 

programie nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 

elementy edukacji tanecznej są umieszczone w  ramach przedmiotów 
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obejmujących kształcenie muzyczne i kulturę fizyczną. Wykorzystanie 

np. tańca podczas lekcji muzyki opiera się na założeniach wychowania 

estetycznego, natomiast edukacja taneczna w programie wychowania 

fizycznego opiera się głównie na modelu „nauczania tańców 

narodowych” i idei „tańca wychowującego. Edukacja taneczna obejmuje 

szeroki zakres treści programowych, od różnych form ekspresji 

i improwizacji ruchowej, po zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe, aż 

do nauki wybranych form tańca ludowego, narodowego, towarzyskiego 

oraz  dodatkowo – współczesnego.   

 Programy autorskie realizowane w szkołach, zakładają  

skorelowanie wprowadzonych treści z zainteresowaniami uczniów.

 W rezultacie, absolwenci szkół, w przeważającej części nabywają  

podstawowe umiejętności taneczne, bądź poznają podstawowe kroki 

i figury poloneza w trakcie przygotowań do uroczystości szkolnych 

(w tym: balu absolwentów czy studniówki).  

 

Prof. Dariusz Kubinowski jest  przekonany, mówiąc że:„szkolna edukacja 

taneczna – dobrze realizowana – ma uzasadnienie. Potrzebne jest 

wprowadzenie zasadniczych zmian systemowych, polegających na 

stworzeniu zaangażowanym nauczycielom warunków zajęć tanecznych 

w ramach osobnych lekcji.”  

 Wydaje się, że jednym z najbardziej uzasadnionych aktualnie 

projektów edukacyjnych, który sprawdził się w innych krajach przewiduje 

cykl zajęć ruchowo-tanecznych realizowany od przedszkola do 

ukończenia szkoły średniej – oparty na koncepcji tańca edukacyjnego  

R.Labana (inaczej określanego mianem – ruchu rozwojowego czy tańca 

kreatywnego).  

 Jeśli chodzi o tradycyjną szkołę, to szczególnie wartościowymi 

okazały się zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne w samorządowych 

instytucjach kultury. Wszelakie formy edukacji tanecznej są 

z powodzeniem i w szerokim zakresie realizowane również poza szkołą. 

Jest to dla dzieci i młodzieży bardzo dobre rozwiązanie, młodzi ludzie 

mogą intensywnie rozwijać aktywność taneczną. Nie zastąpi jej 

organizowanie klasowych czy szkolnych dyskotek, w trakcie których 
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łączyć można minimalne zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży 

w zakresie praktykowania tańca z celowo ukierunkowanymi 

oddziaływaniami wychowawczymi. 

 Profesor Roderyk Lange – najwybitniejszy polski choreolog – 

podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Taniec we 

współczesnej kulturze  i  edukacji”, zorganizowanej przez Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w 1996 roku, powiedział: „Taniec w pracy 

wychowawczej daje możliwość równoważenia braków współczesnej 

cywilizacji. Zapewnia to dziecku i młodym ludziom wyjątkowe 

doświadczenia w spotkaniu z tańcem, różniące się od doznań życia 

współczesnej cywilizacji, a czasem przybliżające człowieka do sfery 

przeżyć duchowych. Doznania tego typu eliminują rezultat prymitywnej, 

technologicznej postawy i szkodliwych uproszczeń, które narzuca 

współczesny świat.”  

  Podczas wyżej przytaczanej konferencji w Lublinie stwierdzono, 

że taniec, ze względu na ruchową strukturę i niezaprzeczalny jego wpływ 

na ogólny rozwój psychofizyczny wychowanka, jest ściśle związany 

z kulturą fizyczną. Zaliczany jest do jednej z jej form (chociaż nie wolno 

zapominać, że jest też formą sztuki i artystycznej działalności człowieka) 

i przejawia się w różnych jej postaciach. Jest sposobem psychicznej 

rekreacji realizowanej przez ruch, jest czynnikiem kształcenia ogólnej 

sprawności ruchowej oraz sprawności sportowej, szczególną formą 

rehabilitacji psychofizycznej. Taniec i ćwiczenia ruchowe w całym 

bogactwie form występowania oraz przez specyficzną strukturę i związek 

z muzyka stanowią niezwykle ciekawy i pożyteczny, bo wszechstronnie 

rozwijający młody organizm, obszar wychowania. Taniec zawsze był 

związany z najważniejszymi wydarzeniami w życiu człowieka, a także 

dzięki tańcowi człowiek mógł wyrażać swoje wewnętrzne odczucia, takie 

jak: radość, zadowolenie, miłość, namiętność czy smutek i rozpacz.  

 Wartość tańca doceniona była od dawna i z tego względu jego 

nauka została wprowadzona do szkolnego programu nauczania. 

Również w uczelniach wychowania fizycznego prowadzona jest nauka 

tańców narodowych.  
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 Warta podkreślenia jest możliwość rozwijania kreatywności przez 

taniec, szczególnie przez taniec, który daje możliwość wyrażania siebie, 

własnych emocji. W lekcji tańca kreatywnego żaden ruch nie podlega 

ocenie, ważne jest tylko, aby to był pomysł własny, nowa propozycja 

sposobu przemieszczania się w przestrzeni, różnorodności 

wykonywanych ruchów ze względu na ich siłę, obszerność, dynamikę, 

czas czy rytm itp..  
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