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EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWAWCZYM 

II.  EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWANIA 

II.E. Wychowanie  a kształtowanie postawy twórczej dzieci i młodzieży 

 Przełom XIX i XX wieku, zgodnie z tendencjami rozwojowymi nauk 

społecznych i humanistycznych, doprowadził do powstania „szkoły 

twórczej”, nastawionej na rozwijanie indywidualnych potrzeb 

i zainteresowań dziecka, najpełniej wyrażonych w zabawie oraz 

swobodnej aktywności . 

 Problematyka twórczości jako elementu nauk pedagogicznych, 

stanowi przedmiot zainteresowań nie tylko filozofów, ale między innymi 

psychologów, socjologów, antropologów i pedagogów .Stąd też wielość 

definicji, ujmujących różne strony tego zagadnienia.  

 Twórczość jest najczęściej definiowana jako proces, którego 

wynikiem jest nowe.  W aspekcie pedagogicznym rozumienie twórczości, 

określające nie sam efekt końcowy procesu tworzenia, lecz raczej 

możliwość „uruchomienia” dyspozycji prowadzący do postaw  twórczych, 

wydaje się być najważniejsze. Termin ten wprowadził A.Maslow  dla 

określenia całości uzdolnień twórczych jako indywidualnych właściwości 

osobowości człowieka, zapewniających działaniu skuteczność, nowość, 

oryginalność, generatywność. R.Gloton, cytując za Sillamy, określa 

postawę twórczą jako ”dyspozycję do tworzenia, która w stanie 

potencjalnym istnieje u wszystkich ludzi i w każdym wieku, uzależnioną 

od środowiska społeczno-kulturalnego”. Utożsamia ją z myśleniem 

dywergencyjnym.   

 S.Popek zaś przyjmuje następujący opis: postawa twórcza jest to 

„ukształtowana (genetycznie i poprzez indywidualne doświadczenie) 

właściwość poznawcza i charakterologiczna, wykazująca tendencję, 

nastawienie lub gotowość do przekształcania świata rzeczy, zjawisk, 

a także własnej osobowości. Jest to więc aktywny stosunek człowieka 

do świata i życia, wyrażający się potrzebą poznawania, przeżywania 

i świadomego (co do celu, a nie tylko procesu) przetwarzania zastanej 

rzeczywistości i własnego ja” . 
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 Wśród liczących się metod wychowania artystycznego wiele 

z nich akcentuje rozwijanie postawy twórczej, a w metodzie Rytmiki 

E.Jaques-Dalcroze’a jest to jedno z jej głównych założeń.  

 Według B.Turskiej, kształtowanie podejścia twórczego, nastawienie 
na wydobycie własnej indywidualnej inwencji, ekspresji, na 
wykształcenie postawy twórczej – stanowią największą wartość tej 
metody . 
Kreatywność jest jednym z najważniejszych elementów procesu 
wychowania młodego człowieka do wolności. Poprzez działanie 
stworzonego przez pedagoga pola kreatywnego możemy dać szansę 
naszemu wychowankowi poszukiwania twórczych rozwiązań 
postawionego przez niego problemu celem wykorzystania później tej 
metody w jego dorosłym życiu.  
 
By tworzyć, trzeba poszukiwać odpowiedzi na ważne cztery pytania. 
  
 Pytanie pierwsze: co jest treścią problemu, który chce podmiot 

twórczo rozwiązać.  

 Pytanie drugie: o intencję, tj. w jakim celu podmiot chce 

postawiony problem rozwiązać?  

 Pytanie trzecie: jakich metod, jakich środków w tym środków 

wyrazu artystycznego, warsztatu np. tanecznego, jakiej formy 

scenicznej chce podpowiedzieć pedagog podmiotowi,  by 

osiągnąć zamierzony wspólny cel.  

 I pytanie czwarte: kim ma być odbiorca  twórczej aktywności 

podmiotu i jaki skutek ma odnieść jego działanie na percepcję 

odbiorcy.  

Zadanie tych czterech pytań ułatwić powinno dokonywanie ważnych 

wyborów artystycznych, a poprzez nie, przygotować do wyboru 

rozwiązań życiowych. C.K.Norwid wskazał, że w artystycznej i ogólnej 

aktywności ludzkiej zawsze należy „odpowiednie  dać rzeczy słowo”.  

 Proces twórczy w edukacji tanecznej jest sztuką ekspresji,  
polegającą na poznaniu samego siebie, swoich możliwości i potencjału 
intelektualnego, na autorefleksji w odniesieniu do własnych odczuć 
i pragnień oraz na przekształcaniu ich w język ciała (jako skrótu 
myślowego). W ekspresji twórczej, bez względu na uprawiany 
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gatunek tańca, nie ma oceny dobrej ani złej, nie ma też sztywnych 
zasad postępowania. W polu kreatywnym dziecko staje się autorem, 
reżyserem, aktorem - interpretatorem, ponieważ stworzyła się okazja do 
wyrażania własnego poglądu „na sprawę”. Wspólne, partnerskie 
poszukiwania pedagoga i wychowanka rozpoczynają się od 
wykorzystania poszczególnych elementów tańca opanowanych ruchowo 
przez dziecko. Nie muszą być zidentyfikowane jako elementy tańca. 
Pedagog koncentruje się na innowacji stymulującej wychowanka 
do tworzenia własnych, nowych rozwiązań  ekspozycji jego tańca.  
 
W procesie tym przewidzieć można umowne etapy: 
 
1) badanie i doświadczenie, 
2) zrozumienie i kontrolowanie, 
3) zastosowanie elementów tańca w dziele tworzenia.  
  
Zatem proces uczenia się i nauczania powinien w powyższym 

rozumieniu prowadzić do tajemniczości, powinien dotyczyć całego 

człowieka, wyjawić wiele tajemnic i pokazać drogi do zrozumienia świata  

muzyki czy tańca.  

 Sukces pracy kreatywnej w aspekcie pedagogicznym widziany jest 

w taki sposób, iż umiejętności dziecka skierowane są w pożądanym 

kierunku, przynosząc zarazem uspokojenie i emocje. Zjawisko to istnieje 

wtedy, gdy dziecko dochodzi samodzielnie do wniosku, że w każdym 

procesie twórczym należy dokonać rozróżnienia części niezbędnych 

i zbędnych, prowadzącego w efekcie do podjęcia decyzji wyboru. 

Próby twórczości dziecka zakładają dowolność powiązań. Powstają przy 
tym zmienne stosunki wielorakiego rodzaju, na przykład: 
 
 nieograniczona dowolność wyboru abstrakcyjnego materiału 

muzycznego i tanecznego, 
 

 dowolność wykorzystania przestrzeni scenicznej, interakcji 
w tańcu, śpiewie w zespołowej grze na instrumentach, 
 

 powiązanie tańca z daną formą muzyczną (formy tańca, rytm, 
kreacja postaci), 
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 dowolność możliwości zastosowania wszystkich dostępnych 
środków artystycznych: światła, ruchu, dźwięku, kostiumu, 
scenografii, 
 

 powiązanie z ogólnymi, naturalnymi procesami kształtowania 
wrażliwości estetycznej jako procesu wychowania.  
 

Kreatywność jest  umiejętnością pedagoga wprowadzenia dziecka w taki 

stan, aby poprzez mobilizację jego emocjonalnych i intelektualnych 

predyspozycji poznawało problemy otoczenia, rozwiązywało je w sposób 

niekonwencjonalny i dochodziło do różnorodnych, niekiedy 

nieoczekiwanych, lecz prawidłowych wyników.  

Wśród efektów, które gwarantuje w procesie kształtowania 

osobowości dzieci i młodzieży kreatywność muzyczna  należy 

wymienić: 

- Budzenie radości tworzenia. Aktywne działanie powoduje 

rozprężenie, dobre samopoczucie, uczestnictwo w twórczym myśleniu, 

- Tworzenie pola kreatywnego. Praca kreatywna ułatwia rozumienie 

istotnych elementów tańca i muzyki, dając wgląd w proces twórczy 

choreografa i kompozytora.  

- Wzrost umiejętności postrzegania. Stwierdzony przez niektórych 

naukowców deficyt postrzegania u dzieci i młodzieży, będący niekiedy 

przyczyną złego zachowania, może być złagodzony za pomocą procesu 

uświadomienia wywołanego działaniem w polu kreatywnym. 

- Wychowanie partnera. Aktywna i kreatywna edukacja taneczna  lub 

muzyczna nie powinna odbywać się w nieodpowiednim izolującym 

pomieszczeniu (np. wielka sala ze złą akustyką). Takie wychowanie 

wymaga bliskiego kontaktu z partnerem i współpracy między wszystkimi 

uczestnikami grupy, a jego punktem kulminacyjnym jest wspólna, 

twórcza zabawa wszystkich indywidualności. Praca z grupą wymaga od 

nauczyciela ciągłej animacji, czyli ożywienia kontaktów zespołowych 

sprzyjających rozwiązywaniu różnych problemów. Ta umiejętność 

wyzwalania u członków grupy współpracy, wymiany myśli, a czasem 

wręcz entuzjazmu jest możliwa do opanowania. Budując                  
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grupą pole kreatywne, nauczyciel/choreograf i muzyk muszą wziąć pod 

uwagę sytuację, w jakiej znajduje się grupa i być świadomi celów, które 

chcą osiągnąć. Do twórczej zabawy można zachęcać i posługiwać się 

nią tylko wtedy, gdy podoba się wszystkim uczestnikom. Trzeba 

wówczas wykorzystać w pełni czynniki inteligencji jednostki, tutaj 

rozumianej w taki sposób, że dziecko bez względu na pochodzenie   

społeczne ma równe szanse; równy start w procesie kształtowania 

osobowości, a zatem w przygotowaniu do życia dorosłego. W tym 

przypadku efekt artystyczny, umiejętności warsztatowe są na pewno 

środkiem do osiągnięcia celu.  

- Możliwość organizacji wolnego czasu. Aktywna praca w zespole 

artystycznym przekazuje liczne bodźce sensownego rozładowania 

napięcia, rozwijającego osobowość. 

- Wpływ na profilaktykę i terapię. Kreatywność, jako zasada pracy  

w grupie artystycznej, tworzy możliwości profilaktyki i terapii w kontekście 

patologii społecznej.  

  

 Za przesłankę powstania kreatywności przyjmujemy gotowość 

dania odpowiedzi na impuls nauczyciela lub prezentowany projekt 

(np. w muzyce – temat, motyw, figura rytmiczna, wybór barwy dźwięku; 

w zabawie słowem – tekst; interpretacja słów i zdarzeń pantomimą, 

dotykiem, gestem itp.) Innowacja jako wstęp do twórczego działania 

określa punkt wyjścia, początek działania nie w tradycyjny, zwyczajny  

sposób, lecz w nowy, inny, oryginalny, nie kroczący utartymi szlakami, 

uznający odejście od norm – na przykład poprzez wzbogacenie tańca 

własnymi środkami wyrazu artystycznego w przekazie uczuć, nastrojów, 

sympatii, lęku, radości, smutku, rozpaczy czy szczęścia. Niekiedy jest to 

bezpośrednia droga nauczyciela i ucznia do celu, niekiedy jednak cel 

osiągamy drogami okrężnymi, prowadząc przy tym do poszerzenia 

doświadczeń.  

 Innowacja pedagoga wytwarza zdolność samodzielności 

i umiejętności szybkiego opanowania pozycji wyjściowej, znalezienie 

takiego rozwiązania, które jest jednorazowe i właściwe danej 

osobowości.   
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 Improwizacja, to nie tylko świetna edukująca zabawa, bowiem 

w procesie kreacji ma znaczenie większe, gdyż jest metodą najlepszą 

dla osiągnięcia celu dydaktycznego i wychowawczego. 

  

 Droga do rozwiązania ukazuje się, dzięki polu kreatywnemu, jako 

proces, jako zjawisko, które nie zawsze kończy się ostatecznym 

rozwiązaniem. Znakiem kreatywności jest więc aktywna postawa 

tworzącej młodej istoty, uporządkowanie przez nią i powiązanie nowych 

myśli, połączenie istniejącego z czymś nowym, coś w rodzaju 

progresywnego, ciągłego krążenia. Taka sytuacja oznacza najwyższą 

koncentrację, korzysta z wielu sił. Tak jak w życiu biologicznym, fazy 

procesu kreatywnego oznaczone są zmiennym rytmem napięcia 

i odpoczynku, obowiązku i wolności.  

 Każdy rodzaj kreatywności, którego celem jest rozwiązywanie 

wybranych zadań, posiada cechę kompleksowości. Można tu wskazać 

na następujące przesłanki: 

 właściwa elementom tańca i muzyki jakość niewyczerpalności, 

a tym samym fakt tworzenia nieograniczonych kombinacji, 

umożliwia nieograniczoną kreację, kształtującą wyraźnie 

osobowość i akomodację wychowanka do zmiennych zjawisk 

otaczającego świata, 

 na kreatywną produkcję ma wpływ nie tylko osoba ją kształtująca, 

lecz także – partnerzy, otoczenie, czynniki pozytywne i negatywne, 

które wyzwalają reakcje, wreszcie wiedza i doświadczenie 

młodego człowieka. 

 Negatywne skutki pojawiają się wówczas, gdy założenie kształtu 

artystycznego, formy warsztatu wykonawczego tancerza gubi się 

w wymaganiach formalnych, warsztatowych czy estradowych lub gdy 

dziecko z powodu wysokiego stopnia trudności nie jest w stanie 

dokładnie opracować zadanych tematów. Za pozytyw natomiast 

uznajemy taką sytuację, w której proces wyboru zdeterminowany jest 

różnorodnością możliwości, wyzwalającą nieoczekiwany, pozytywny 

przebieg.  
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Kreatywność jako zasada pedagogicznej pracy artystycznej uzależniona 
jest od szeregu czynników:  
 
 twórczego nastawienia nauczyciela tańca, muzyki, akompaniatora, 

nauczyciela śpiewu, reżysera, choreografa,  
 gotowości i świadomości dziecka – ucznia, wychowanka zespołu, 
 środowiska domowego, 
 środowiska szkolnego i rówieśniczego 
 uwarunkowań geograficznych – wieś, miasto, tradycje regionalne, 
 środowiska kulturalnego i socjalnego – metropolia i „prowincja”, 
 miejsca pracy – sale lekcyjne, sale prób zespołu, 
 kontaktów z zespołami artystycznymi ,rodzimymi lub innych krajów, 
 treści, metod i form, czyli atrakcyjności lekcji, zajęć, prób, 
 wykorzystania koncertów danej grupy, zespołu, jako sprawdzianu 

założonych celów artystycznych, twórczych, wychowawczych, 
edukacyjnych,  

 świadomego kontaktu z odbiorcą „naszego dzieła”, 
 interakcji podczas działań kreatywnych, 
 motywacji uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych, próbach zespołu, 
 świadomie kreatywnego, zarazem prawdziwie chroniącego 
 i kultywującego dziedzictwo kulturowe w najszerszym znaczeniu,     
    jako ważny czynnik kształtowania osobowości dziecka, bowiem 
 kreatywność dziecka jest najważniejszym elementem procesu 
 wychowania. 
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