Rola sportu w kształtowaniu osobowości uczniów

Osobowość człowieka w tym ucznia kształtuje się pod wpływem wieku, i innych czynników,
wśród których znaczącą rolę odgrywa środowisko. Znaczenie domu rodzinnego i szkoły, które
ściśle ze sobą współpracują w procesie kształcenia osobowości dziecka jest bardzo istotne.
Przed rodzicami i nauczycielami stają odpowiedzialne zadania kształtowania społecznie
dostosowanej osobowości dzieci i młodzieży. Służyć temu powinno zapewnienie
odpowiednich warunków do ich realizacji oraz wykorzystanie wszystkich środków
sprzyjających

prawidłowemu

rozwojowi

osobowości

młodych

ludzi.

Znanych jest wiele teorii osobowości i wiele metod badania. Najczęściej pojawiające się
pojęcie mówi że:

Osobowość to całościowy wzorzec charakterystycznego sposobu myślenia, odczuwania i
zachowań, który wyraża stosunek jednostki do jej otoczenia.

Do istotnych problemów osobowości zalicza się zagadnienia struktury determinującej
zróżnicowanie międzyosobnicze. Podczas rozwoju i kształcenia osobowości dzieci i młodzieży
określone zadania powinny spełniać różne formy zajęć z wychowania fizycznego i treningu
sportowego. Podstawowym zadaniem zajęć o charakterze sportowym ma być dwutorowość:

1. ODDZIAŁYWANIE NA CIAŁO UCZNIA CZYLI ROZWÓJ ZDOLNOŚCI RUCHOWYCH
2. ODDZIAŁYWANIE NA OSOBOWOŚĆ UCZNIA

Wychowanie fizyczne i sport powinny wywierać korzystny wpływ na kształtowanie
właściwego obrazu ucznia. Podejmowanie aktywności ruchowej stwarza szczególne warunki
porównywania swoich możliwości, oceny własnych osiągnięć, samodzielnego i krytycznego
spojrzenia na siebie. Dzięki temu istnieje zdolność dostrzegania swoich pozytywnych i
negatywnych cech charakteru oraz ich wpływu na odnoszone sukcesy i popełniane błędy. Na
zajęciach sportowych, głównie w czasie gier rywalizacji zespołowej, zauważyć można
sytuacje, które trzeba pokonać w sposób opanowany, świadomy i celowy w konfrontacji z

silnym podnieceniem emocjonalnym. Dostarczają one licznych okazji do kształtowania i
utrwalania nawyków oraz przyzwyczajeń. W życiu codziennym przenoszą się na stosunek do
siebie i innych ludzi. Każdorazowo dobrowolnie podjęty trening sportowy wymaga poczucia
odpowiedzialności, konsekwencji i samodyscypliny. W zabawie i sporcie uczeń-wychowanek
musi poddać się regułom gry i arbitrażowi, nieustannie zdawać egzamin z uczciwości i
lojalności. Wszelkie przekroczenia mszczą się same, bądź też podlegają karze, spotykając się z
dezaprobatą współuczestników i obserwatorów. O wartości człowieka decydują nie tylko
jego rekordy, ale tzw. postawa sportowa (przedstawiana jako zachowanie fair-play). Wynik
sportowy pomaga wychowankowi wytworzyć obiektywny stosunek do samego siebie i do
innych, rejestrując wyniki pracy nad sobą i zaniedbania, zmusza do analizy przyczyn i
wyciągania wniosków. Kształtuje także umiejętność wyciągania wniosków z popełnionych
błędów, aby ustrzec się przed dalszymi niepowodzeniami. Zasób wiadomości i umiejętności
zdobywanych podczas zajęć sportowych umożliwia dzieciom i młodzieży samosterowanie i
samoocenę rozwoju fizycznego i psychomotorycznego. Sport jest podstawą i fundamentem
kultury fizycznej, na którym można budować uczestnictwo w sporcie zawodowym i rekreacji
fizycznej. Sport jest częścią procesu wychowawczego realizowanego wobec młodego
pokolenia. Środkiem w realizacji wychowania zycznego jest ruch i aktywność w wyniku
której następują zmiany w rozwoju

zycznym i sprawności fizycznej. Zajęcia sportowe

posiadają własną metodykę pracy, własne formy organizacyjne jak: lekcje wychowania
fizycznego, ćwiczenia śródlekcyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne, turnieje itp. realizowane
przy pomocy specjalnego sprzętu pomocy dydaktycznych , urządzeń oraz pomieszczeń.

W toku przyswajania kultury fizycznej przez uczniów odbywa się proces formowania
, który polega na internalizacji wybranych elementów tej dziedziny kultury. dy
jej elementy staną się własnością jednostki, zostaną uznane za osobiste. Wtedy można
mówić że jednostka charakteryzuje się określoną postawą wobec kultury zycznej. Cechuje
się wtedy określonymi motywacjami, poglądami i gotowością do określonych zachowań. W
codziennym życiu najważniejsze są takie zachowania. Wychowanek lub uczeń podejmując
próby ale ponosząc też porażki, eliminuje doświadczenia przykre, które odczytuje jako kary,
natomiast wzmocnieniu ulegają zachowania przynoszące nagrody. W wyniku takiego uczenia
się, oraz odrzucania tego, co jest dla niego złe, a podtrzymywania tego, co dobre, kształtuje

swoją osobowość. Uczeń unikając potępienia grupy – zespołu, uczy się zachowań
akceptowanych, spełniając oczekiwania społeczne i kulturowe.
W EN S OSÓB SZ AŁ UJE SWOJ OSOBOWOŚĆ.

Wykorzystując zajęcia o charakterze sportowym i naukę np. gry w piłkę nożną (dyscypliny
zespołowej , można w naturalny sposób zwrócić uwagę na relacje współpracy w grupie, na
fakt, że wynik zespołu nigdy nie zależy tylko od jednostki, nawet najzdolniejszej. Jest to
moment, w którym nauczyciel - wychowawca ma olbrzymią szansę, bez zbędnej pogadanki
zwrócenia uwagi swoich wychowanków na godność człowieka w kontekście szanowania
przeciwnika na boisku – Sali gimnastycznej. Nigdzie więcej nie nadarzy się wychowawcom tak
bezpieczna okazja pracy nad poczuciem własnej wartości i samooceny wychowanków jak
przy podsumowywaniu rywalizacji sportowej .

U
ką.
Zawody i turnieje sportowe nie zawsze o najwyższą stawkę dają taką bezpieczną sposobność.
Należy pamiętać, że Sport to nie tylko wychowanie fizyczne na lekcjach w Szkole. o również,
a może nawet przede wszystkim, ukierunkowana część wychowania rodzinnego –
domowego. Zawodnik powinien umiejętnie rozwijać swoją osobowość, już na etapie
wczesnym -szkolnym. Ma to duże odniesienie na przyszłość i jest podstawą sukcesu. Każdy
nauczyciel lub wychowawca musi nauczyć się poznawania osobowości swoich uczniów w
celu lepszego zrozumienia ich postępowania w czasie treningu . Pozytywny efekt zabawy,
walki sportowej czy gry zależy często w równej mierze od umiejętności przewodzenia
jednych członków zespołu i wyrozumowanego podporządkowania się drugich. Wychowanie
fizyczne i sport zapewniają potrzebę osiągnięć indywidualnych i zbiorowych. Wartości, cele
życiowe i potrzeby są wyznacznikami kierowania działania jednostki. Wychowanie sportowe
dla kultury fizycznej powinno służyć kształceniu właściwej do niego motywacji u każdego
ucznia. Nauczyciel prowadzący zajęcia sportowe doceniając, dostrzegając i uwzględniając
indywidualność uczniów, powinien zdawać sobie sprawę, że z tych wielu indywidualności
musi stworzyć zespół, dobry, zwarty kolektyw zespołowy. Zespół ten powinien ze sobą

harmonijnie i w sposób skoordynowany współdziałać, od tego zależy rezultat wyników
sportowych. Zajęcia sportowe w szkole stanowią zorganizowany oraz odpowiednio
ukierunkowany proces, który zmierza do osiągnięcia określonych celów. Jednak na czoło tych
zadań, ujmowanych perspektywicznie, wysuwa się niewątpliwie problem przygotowania
wychowanka do pełni życia społecznego. Z tych względów treści programowe nauczania
należy nieustannie zmieniać. Kształtowanie osobowości młodzieży poprzez sport i
wychowanie fizyczne to proces złożony. W dużej mierze pomyślne jego przeprowadzenie
zależy od ucznia, jego chęci i nastawienia ale także pomocy nauczyciela, jego metod
wychowawczych, form pracy ,oraz tworzenia klimatu zaufania.
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Zajęcia te są doskonałą okazją do pogłębiania zainteresowań nie tylko związanych ze
sportem, ale także z biologią, geografią, historią czy turystyką. Są one także sposobnością do
kształtowania pozytywnych cech charakteru takich jak: pracowitość, sumienność,
koleżeńskość, poczucie silnej woli i odpowiedzialności. Każda osobowość człowieka kształtuje
się w działaniu i ulega doskonaleniu dzięki niemu, dlatego też należy podporządkować tej
zasadzie również działalność ruchową. Każde zajęcia sportowe dzięki specyfice metod i form
nauczania mogą służyć kształtowaniu procesu samooceny i samoanalizy stanowiących
podstawę samowychowania i samodoskonalenia tych istotnych determinantów w rozwoju
osobowości człowieka.
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Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że na przykład: zdolności ruchowe uczniów u
jednych mogą wywołać wrażenie wielkości swoich sił, zapał do wytężonej pracy, szacunek
dla wysiłku kolegi. Natomiast u innych wychowanków mogą uruchamiać zarozumiałość,
niechęć do pracy, nadmierne przecenianie swoich możliwości, lekceważący stosunek do

słabszych kolegów. Od nauczyciela wychowania fizycznego zależeć będzie m.in., które z tych
cech staną się dominującymi u jego wychowanków. Podobnie zresztą jak brak zdolności
ruchowych budzić może u uczniów brak wiary w swoje możliwości, niechęć do wysiłku, a w
konsekwencji niechęć do przedmiotu.

Nauczyciel powinien zdawać sobie sprawę z tego, że osobowość ma charakter indywidualny.
Jednym z podstawowych wymogów stawianych procesowi nauczania i wychowania jest więc
indywidualne podejście do każdego ucznia podczas zajęć sportowych. Zadanie to wymaga od
nauczyciela wiedzy nie tylko o cechach osobowości, ale także o ich złożoności i znaczeniu w
strukturze osobowości. Wiedza w tym zakresie pozwala nauczycielowi zgodnie z potrzebą
stosować inne metody i formy w stosunku do ucznia, , nadmiernie pobudliwego, pełn ego
obaw i lęków. Z kolei inne, w przypadku ucznia, któremu brak wytrwałości, silnej woli czy
cierpliwości w pokonywaniu trudności stojących na drodze do osiągnięcia wysokiego stopnia
sprawności ruchowej. Wymogi stawiane uczniom uzdolnionym ruchowo powinny się różnić
od tych, stawianych uczniom nie posiadającym uzdolnień. Nauczyciel powinien tak
zorganizować zajęcia sportowe aby młodzież mogła odnosić na nich sukces na miarę swoich
możliwości.

W opinii nauczycieli - pedagogów, zajęcia sportowe uznawane są za jedno z podstawowych
miejsc uprawnionych do prowadzenia edukacji w zakresie moralnym, wspomagający proces
podnoszenia własnej siły psychicznej i poczucia wartości. Kształtują także poczucie
odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności rozładowywania stresu i agresji, czy
poprawy relacji pomiędzy dziećmi, a dorosłymi.

Rucj jest także czynnikiem motywującym dla zachowań prozdrowotnych, unikania czynników
destrukcyjnych dla zdrowia (alkohol, narkotyki, „dopalacze” , ewolucji cech mentalnych
takich jak ambicja, dyscyplina, systematyczność. Wpływa też na pozytywnie, kontrolując
negatywnymi zachowania wychowanków. Priorytetem zajęć jest także ich prawidłowość
wychowawcza, bowiem nieodpowiednia atmosfera może mieć destrukcyjny wpływ na rozwój
moralny, społeczny i emocjonalny. W sportowym przypadku mogłaby to być obecność
niejednolitego współczynnika rywalizacji, w postaci np. nierównych zasad rozgrywek . Jedynie
odpowiedni kontekst sytuacyjny może dostarczyć odpowiednich bodźców.

Szkoła – nie tylko, jako Zakład Placówka ale również, jako czynnik wychowujący – ma służyć
przede wszystkim uczniowi. Jej nadrzędnym celem powinno być stwarzanie warunków do
rozwoju zindywidualizowanego, opartego na dążeniu do samorealizacji, wzbogacając
osobowość uczniów o cenne doświadczenia życiowe.
ozwój emocjonalny jest więc potrzebny do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości i
podejmowania odpowiednich zachowań, dlatego zarówno w wychowaniu zycznym, jak i
wychowaniu

rozumianym

ogólnie

ważna

jest

rola

poczynań

pedagogicznych,

odpowiadających systemowi wartości ucznia . Na nauczycielach - wychowawcach spoczywa
zatem ogromna odpowiedzialność.

Podsumowanie:

Od wychowania fizycznego i sportu dzieci i młodzieży zależy poziom kultury fizycznej
dorosłych. Sport ma także wpływ na rozwój osobowości, którego miarą jest, między innymi
zasięg społecznego uczestnictwa w jego formach. na odwrót – od poziomu kultury fizycznej
dorosłych, rozumianej, jako system wartości przypisywanych ciału, zależy ranga i poziom
szkolnego wychowania fizycznego.
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