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W ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH!

Opracowanie:  Grzegorz Więcław, ekspert psychologii sportu 
programu WF z Klasą; www.glowarzadzi.pl

Wychowanie fizyczne jest tak samo ważne jak inne zajęcia w szkole. Dlaczego? Gdyż niesie ze sobą 
wiele potencjalnych korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a także dla zrównoważonego 
i wszechstronnego rozwoju każdego młodego człowieka. To niby nic nowego. Od starożytności po-
wtarza się: mens sana in corpore sano – w zdrowym ciele zdrowy duch, a właściwie zdrowy umysł. 
Nauczyciele WF doskonale wiedzą, że sport rzeźbi charakter i wpływa na nasz ogólny dobrostan 
psychofizyczny. Jednak nie wszyscy są co do tego przekonani. Jak zatem rozmawiać ze sceptycz-
nie nastawionymi rodzicami lub nauczycielami innych przedmiotów? Najważniejszymi argumen-
tami mogą być pozytywny wpływ aktywności sportowej na szeroko rozumiane procesy uczenia się, 
rozwój kompetencji miękkich, w szczególności tzw. „sprężystości psychicznej”.

➥ AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SPRZYJA UCZENIU SIĘ 

Tradycyjny model szkoły skazuje dziecko na ciągłe  
ograniczanie ruchu poprzez siedzący tryb życia i ucze-
nia się. Wszystko przez błędne przeświadczenie, że je-
dyna droga do efektywności uczenia się, poprawy ocen 
przedmiotowych i lepszych wyników na egzaminach 
to siedzenie przy pulpicie biurka z książką, zeszy-
tem lub komputerem. Z obawy przed obniżeniem 
wyników niektórzy dorośli wręcz ograniczają dostęp 
do aktywności fizycznej! To absurd, gdyż wiemy z badań,  
iż zwiększona aktywność sportowa na pewno nie jest 
powiązana z obniżeniem wyników w nauce szkolnej. 
A istnieje coraz więcej dowodów na to, że aktywność 
fizyczna w szkole (w tym również lekcje WF) skorelo-
wana jest z lepszymi wynikami w nauce dzięki urucho-
mieniu wielu mechanizmów uczenia się na poziomie 
fizjologicznym, poznawczym i emocjonalnym. 

W literaturze naukowej znajdujemy wiele pozytywnych 
efektów płynących z zaangażowania w sport i aktyw-
ność fizyczną. Wbrew powszechnemu stereotypowi, 
można być sprawnym i mądrym jednocześnie!

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

Młodych ludzi zaangażowanych w sport 
i aktywność fizyczną charakteryzują:

 ➢ lepsze oceny i osiągnięcia,
 ➢ większa pewność siebie i poczucie 

własnej wartości,
 ➢ głębsze związanie ze społecznością 

szkolną poprzez wartościowe rela-
cje i wsparcie ze strony nauczycieli,

 ➢ dobre relacje koleżeńskie,
 ➢ lepsze radzenie sobie z trudnymi 

sytuacjami w domu,
 ➢ rzadsze sięganie po substancje 

psychoaktywne,
 ➢ chętniejsze działania na rzecz in-

nych, np. w formie wolontariatu.

http://www.glowarzadzi.pl
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➥ CO SPORT ROBI Z MÓZGIEM?

Od urodzenia umiejętności motoryczne i poznawcze 
rozwijają się w dynamicznym procesie interakcji. Stąd 
aktywność fizyczna w konkretny sposób oddziałuje 
na fizjologię mózgu. Dzięki temu możemy się uczyć 
lepiej i bardziej efektywnie, w szkole i w ogóle. Co za-
tem dzieje się w mózgu pod wpływem aktywności 
sportowej?1 Otóż następuje:

 ➥ powiększenie naczyń włosowatych w mózgu,

 ➥ zwiększenie przepływu krwi do mózgu,

 ➥ dotlenienie mózgu,

 ➥ produkcja neurotrofiny (białka odpowiedzial-
nego za pobudzanie neuronów do przetrwania, 
rozwoju i sprawnego funkcjonowania),

 ➥ rozwój komórek nerwowych w okolicy hipokam-
pu (ośrodka odpowiedzialnego za pamięć i pro-
cesy uczenia się),

 ➥ ogólny wzrost poziomu neuroprzekaźników,

 ➥ rozwój siatki połączeń nerwowych i jej gęstości, 

 ➥ pozytywne oddziaływanie na gospodarkę hor-
monalną całego organizmu.

Wszystkie te zmiany fizjologiczne mogą skutkować 
poprawą koncentracji uwagi, lepszym przetwarza-
niem informacji, a także ich zapamiętywaniem i od-
twarzaniem, sprawniejszym radzeniem sobie w sytu-
acjach stresowych, poprawą nastroju i zmniejszonym 
łaknieniem. A to jeszcze nie wszystko!

➥ KOMPETENCJE MIĘKKIE

WF, jak żaden inny przedmiot, tworzy niezwykłą szansę 
na rozwój tzw. kompetencji miękkich u uczniów, które 
są niezbędne do dobrego funkcjonowania w lokalnej 
społeczności i umiejętnego nawigowania przez życio-
we meandry. 

Kompetencje miękkie można podzielić na dwa ogólne 
zbiory – umiejętności osobiste (czyli takie zdolności, 
które ułatwiają człowiekowi zarządzanie sobą, np. za-
rządzanie czasem, prowadzenie samorozwoju, świa-
domość własnego ciała, radzenie sobie z emocjami, 
presją i stresem, inteligencja emocjonalna, asertyw-
ność, pokonywanie słabości, dynamizm działania, de-
terminacja w dążeniu do celu itp.) oraz umiejętności 
interpersonalne (czyli takie, które mogą być wyko-
rzystane do tworzenia i podtrzymywania relacji z in-
nymi ludźmi, np. rozwiązywanie konfliktów i sporów, 

współpraca w zespole, komunikatywność, empatia, 
przywództwo itp.). To wszystko życiowe kompeten-
cje, których uczeń może i powinien uczyć się po-
przez uczestnictwo w sporcie i aktywności fizycznej  
np. na lekcjach WF. Potem można je przenosić do in-
nych ważnych obszarów życia takich jak szkoła, rodzi-
na, praca itd.

Wychowanie fizyczne i sport może wspomagać bu-
dowanie adaptacyjnych (zdrowych) strategii radze-
nia sobie w życiu. Dlatego tak ważne jest, aby na-
uczyciele WF, trenerzy, animatorzy sportu i inni ludzi 
zaangażowani w rozwój dzieci i młodzieży poprzez 
sport, świadomie skupiali się nie tylko na twardych 
kompetencjach fizycznych, technicznych czy taktycz-
nych, ale także na promowaniu rozwoju kompetencji  
miękkich.

1 np. Rosenbaum, Carlson, Gilmore, 2001; Trudeau, Shephard, 2008; Singh i in., 2012.
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➥ SPORT JEST CZYNNIKIEM OCHRONNYM

Uczniowie, którzy potrafią korzystać z zasobów wła-
snych sił obronnych oraz dostają adekwatne wsparcie 
społeczne, zdecydowanie lepiej radzą sobie w obliczu 
jakiegoś niepowodzenia, kryzysu albo trudnej sytuacji 
życiowej (np. w szkole, w domu). W badaniach widzi-
my co najmniej kilka istotnych czynników ochronnych 
płynących z czynnego zaangażowania w sport i aktyw-
ność fizyczną. Wśród nich jest m.in. wzrost samooce-
ny, poczucia sprawstwa, poprawa obrazu własnego 
Ja, poczucia własnej wartości i własnej kompetencji 
fizycznej. Jednocześnie regularne ćwiczenia fizycz-
ne obniżają poziomy lęku, stresu, depresyjności itd. 
Można zatem stwierdzić, że uprawianie sportu jest 
powiązane ze zdrowiem psychicznym i dobrym funk-
cjonowaniem w bezpośrednim środowisku.2

Należy zaznaczyć, że uczestnictwo w sportach ze-
społowych szczególnie podnosi odporność psy-

chiczną poprzez pobudzenie indywidualnych zaso-
bów radzenia sobie oraz wsparcie, zainteresowanie 
i opiekę płynące od członków grupy oraz jej opie-
kunów. Może również nastąpić rozwój umiejętności 
psychospołecznych – np. komunikacja, współpraca, 
empatia, rozwiązywanie problemów i sporów. Bycie 
częścią drużyny daje również poczucie tożsamości 
i przynależności.

Sport daje możliwość ciągłego rozwoju i samodosko-
nalenia się. Bo zawsze można być lepszym i lepszym. 
Nieważne na jakim etapie jest się obecnie. Zawsze 
można sobie postawić nowe cele i z determinacją dą-
żyć do ich zrealizowania. Tego typu wyzwania, stawia-
ne sobie w sporcie (a potem w życiu), wspierane przez 
trenera, nauczyciela, rodzica albo kolegów, działają 
motywująco i wspierająco. To może być fascynująca 
droga do poznawania i kreowania samego siebie.

➥ SPRĘŻYSTOŚĆ PSYCHICZNA

Wśród tych wszystkich adaptacyjnych umiejętności 
życiowych, warto szczególnie wyróżnić umiejętności 
radzenia sobie z błędem, niepowodzeniem, trudnością 
lub przeciwnością. W psychologii funkcjonuje pojęcie 

rezyliencji (ang. resilience), czasem tłumaczone jako 
„sprężystość” albo „odporność” psychiczna. Jest to 
zdolność do „samonaprawiania”, szybkiej mental-
nej regeneracji i „otrząsania się” z niepowodzenia.  

Ważne! Sport sam w sobie nie rzeźbi cha-
rakteru. Sport to tylko narzędzie, które może 
być wykorzystane dla osiągnięcia tego pozy-
tywnego efektu. Wiele tu zależy od kontek-
stu środowiskowego i tzw. „czynnika ludz-
kiego”, czyli osób dorosłych – mentorów, 
nauczycieli, trenerów. Pozytywne wyniki 
przychodzą najczęściej wtedy, kiedy pro-
gramy wychowania fizycznego skupiają się 

na procesie, wynagradzają zaangażowanie, 
a także prowadzą do rozwoju kompetencji 
miękkich. Najlepiej, jeśli wszystko modero-
wane jest przez dorosłego, który sam jest za-
angażowany i spójny. Czyli takiego, który jest 
„mistrzem” w danej umiejętności i/lub po-
stawie – daje „wykład przez przykład”. Młody 
charakter musi zostać wspólnie wyrzeźbiony 
– przez nauczyciela i jego ucznia.

2 por. Sikorska, 2013.
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To proces adaptacyjnego radzenia sobie z trudno-
ścią lub przeciwnością w taki sposób, który daje 
możliwość dalszego twórczego rozwoju i nauki. 
Można zatem powiedzieć, że sprężystość psychicz-
na to „zespół umiejętności skutecznego radzenia 
sobie ze stresem o dużym nasileniu, polegającym 
na giętkim (elastycznym), twórczym radzeniu sobie 
z przeciwnościami; główną rolę odgrywa tu zdolność 
do oderwania się (bounce-back) od negatywnych 
doświadczeń i zdolność do wzbudzania pozytyw-
nych emocji”3.

Według psychologii pozytywnej sprężystość psy-
chiczna bierze się z sześciu głównych kompetencji:  
(a) samoświadomość myśli i emocji, (b) samoregula-
cja myśli i emocji, (c) optymizm i dostrzeganie pozyty-
wów, (d) mentalna „gibkość” (myślenie konkretne, ale 
elastyczne), (e) świadomość własnych mocnych stron, 
oraz (f) mocne i głębokie relacje międzyludzkie.4

Psychologowie sądzą, że sprężystości psychicznej, moż-
na się nauczyć, można ją rozwijać i rzeźbić. Choćby wła-
śnie poprzez sport i aktywność fizyczną na lekcjach WF!

3 Heszen, Sęk, 2007, s. 173.
4 Seligman, Reivich i McBride, 2011.

DOBRA PRAKTYKA: ŻONGLERKA!

Uczenie się sztuki żonglowania to świetna 
lekcja sprężystości psychicznej w praktyce.  
Jestem przekonany, że każdy sprawny czło-
wiek może opanować płynne podrzuca-
nie i łapanie trzech piłek. Jednak żeby tak 
się stało trzeba się trochę natrudzić, wejść 
w proces uczenia się, w którym należy stawić 
czoła własnym słabościom, ciągłym niepo-
wodzeniom, zmiennym emocjom itd. W na-
uce żonglowania – jak często w życiu – nie 
ma drogi na skróty. Trzeba tu zrobić wszyst-
ko od początku, krok po kroku. Do celu dąży 
się swoją ciężką pracą, determinacją i ilością 
zrobionych powtórzeń. 

Uczenie się sztuki żonglerskiej to także 
świetna metafora uczenia się w ogóle i funk-
cjonowania we współczesnym świecie. W ję-
zyku angielskim słowo żonglerka (juggling) 
znaczy też radzenie sobie z wieloma zada-
niami na raz. Czyż to nie wyjątkowo trafna 
analogia?
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ISTOTA SPRĘŻYSTOŚCI PSYCHICZNEJ

Dzięki stymulowaniu sprężystości psychicznej dzieci 
i młodzież, nawet z tzw. grup zwiększonego ryzyka, 
mogą „wyjść na prostą” i robić w swoim życiu fanta-
styczne rzeczy. 

Z kolei kompletne unikanie stresu również nie jest do-
bre dla ogólnego rozwoju dziecka, w szczególności jego 
sprężystości psychicznej. Pozwalanie dziecku na ra-
dzenie sobie samemu z niektórymi trudnościami jest 
dużo bardziej wychowawcze, gdyż pozwala na nabycie 
(albo wypróbowanie) kompetencji miękkich. Oczy-

wiście w przypadku nieudanych prób konieczne jest 
wsparcie, które pokazuje ścieżkę dalszej nauki i rozwoju.  
W przypadku udanej próby natomiast, dobrze jest ją 
wzmocnić i zapytać o to, co zadziałało. Ważne jest, żeby 
wchodzić w dialog z młodym człowiekiem. 

Okazuje się, że umiarkowany stres – świadomie apli-
kowany w małych dawkach – działa niczym szcze-
pionka dla ludzkiego mózgu. Sprawia, że stajemy się 
bardziej sprężyści psychicznie. Oczywiście nie można 
przesadzić! 

➥ JAK DBAĆ O ROZWÓJ SPRĘŻYSTOŚCI PSYCHICZNEJ W SZKOLE? 

Jak budować sprężystość psychiczną w postawach 
swoich uczniów poprzez sport i aktywność fizyczną? 
Dobrą praktyką i inspiracją do działania może tu być 
program pt. „Kształtowanie sprężystości psychicz-
nej” (ang. Building Resilience) wprowadzony przez 
Ministerstwo Edukacji w Australii (podobny program 
został wprowadzony również w Nowej Zelandii). Pro-
gram składa się z pięciu podstawowych elementów:

1. Poszukuj partnerów/sojuszników w społecz-
ności szkolnej i lokalnej – w tym wśród ro-
dzin uczniów, innych nauczycieli oraz instytucji 
wspierających rozwój młodych ludzi. 

2. Wprowadzaj aktywności w społeczności szkol-
nej zbudowane na spójnej strategii na rzecz 
rozwoju kompetencji miękkich, w szczególności 
sprężystości psychicznej.

3. Nauczaj kompetencji miękkich (umiejętności 
osobiste i interpersonalne) poprzez zaangażo-
wanie uczniów w sport i aktywność fizyczną.

4. Dawaj wsparcie tym uczniom, którzy go potrzebują.

5. Odsyłaj (i konsultuj) do odpowiednich osób  
(np. psycholog, pedagog) w zależności od po-
trzeby dziecka.

W tym przykładowym modelu liczy się rozwój sześciu 
kluczowych dla sprężystości psychicznej kompetencji 
miękkich. Są to: „emocjonalny alfabetyzm”, świado-
mość własnych mocnych stron, pozytywne strategie 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozwiązywanie 
problemów i konfliktów, radzenie sobie ze stresem 

Dark Dwarf, Flickr, BY-ND 2.0
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i w stresie oraz poszukiwanie wsparcia i pomocy. Nauka 
tych kluczowych kompetencji miękkich poprzez sport 
powinna następować na każdym poziomie edukacji. 

W ramach programu „Kształtowanie sprężystości psy-
chicznej” australijscy nauczyciele używają gotowych 
szablonów lekcji, które mają na celu pomóc uczniom 
zrozumieć istotę tego typu umiejętności. Wiele z nich 
polega na całym wachlarzu aktywności wkompono-

wanych w lekcję, takich jak np. praca w parach, praca 
w małych grupach nad rozwiązywaniem konkretnych 
problemów, dyskusja w grupach, ćwiczenia rozwoju  
konkretnych umiejętności, opowiadanie historii, gry 
i zabawy ruchowe itp. itd.

Nauczyciele WF w Polsce mogą już teraz zacząć „od-
dolnie” wprowadzać jego założenia na każdym etapie 
edukacji!
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KSZTAŁTOWANIE 
SPRĘŻYSTOŚCI 
PSYCHICZNEJ

[opracowanie na podstawie australijskiego  
programu Ministerstwa Edukacji Building Resilience –  
por. http://www.education.vic.gov.au/Documents/ 
about/department/resiliencelitreview.pdf]

http://www.education.vic.gov.au/Documents/about/department/resiliencelitreview.pdf
http://www.education.vic.gov.au/Documents/about/department/resiliencelitreview.pdf

