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Styl życia najczęściej określany jest jako całokształt codziennych zachowań jednostki lub 
zbiorowości. Kształtuje się przede wszystkim w dzieciństwie i młodości, pod wpływem wychowania 
w rodzinie, szkole i społeczeństwie [6]. 

Według A. Płotki styl życia ludzi jest przede wszystkim „rezultatem wychowania fizycznego, 
które zdrowie, aktywność ruchową, sprawność i wydolność fizyczną lokuje na czołowych miejscach w 
hierarchii wartości” [4]. Na ścisły związek stylu życia z kulturą fizyczną wskazuje również B. Hodaň 
twierdząc, że „styl życia ma wpływ nie tylko na stan zdrowia, ale także na jakość całego życia 
człowieka” rozumianego, „jako kompleks składników wzajemnie warunkujących się” i właśnie na 
poziomie tej złożoności proponuje szukać podstawowych relacji pomiędzy kulturą fizyczną a stylem 
życia [3]. 

Już w XVIII w. Komisja Edukacji Narodowej sformułowała definicję edukacji fizycznej, która ma 
być: „nieprzerwaną osnową starań około dziecięcia od pierwszych jego życia początków, około 
zdrowia, czerstwości i sił jego, starań stosowanych do pomnażającego się wieku, a zawsze za cel 
mających uczynić człowieka szczęśliwym i do wykonania powinności zdolnym” [5]. 

Pięknie o wychowaniu fizycznym pisali również twórcy austriackiej metody tzw. gimnastyki 
naturalnej, K. Gaulhofer i M. Streicher: „najważniejsze w wychowaniu fizycznym nie jest to, 
czegośmy się nauczyli, ale jakimi się stajemy. Nie chodzi bowiem o bezwzględne wykonywanie tego 
czy innego ćwiczenia, ale o to, czy wychowankowie nasi czują się dobrze, czy mają ładną postawę, 
czy umieją zachować się w sposób celowy i rozumny w konkretnej sytuacji, czy zachowują pogodę 
ducha, czy są zahartowani na trud, niewygody, zmęczenie i zmienne warunki atmosferyczne, czy są 
koleżeńscy, uczciwi, ofiarni (...), bowiem w wychowaniu fizycznym – ciało ma być tylko punktem 
zaczepienia, lecz celem - cały człowiek”. 

Właśnie takie zadania realizować powinien nauczyciel wychowania fizycznego – jak pisał Demel: 
„światły przewodnik młodzieży w jej niełatwych problemach z własnym ciałem i rozwojem” [1]. 
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MATERIAŁ I METODA BADA Ń 

 Celem niniejszych badań było poznanie i przedstawienie opinii studentów II i III roku 4,5 letnich 
studiów stacjonarnych ZWWF w Białej Podlaskiej, na temat roli nauczyciela wychowania fizycznego 
jako animatora zdrowego stylu życia. 
 Podjęto w pracy następujące problemy badawcze: 

� Ocena nauczyciela wychowania fizycznego, który w procesie kształcenia i wychowania 
studenta odegrał podstawową rolę. 

� Zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, realizowane przez nauczyciela wychowania 
fizycznego i ich wpływ na życiowe wybory studentów. 

� Samoocena stylu życia studentów. 
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu kwestionariusza 

ankiety. 
Badania przeprowadzono w lutym 2005 roku, zebrano materiał badawczy od 161 studentów, co 

stanowi 42 % aktualnie studiujących na II i III roku studiów 4,5-letnich. Kobiety stanowiły 35,4% 
badanych, mężczyźni 64,6%. 

Rozpiętość wieku badanych jest mało zróżnicowana, zawiera się w przedziale 20 – 25 lat. 
Największą pod względem liczebności grupę stanowili studenci w wieku 21 (42,2%) i 22 (22,0%) lata. 
Studentów 24 i 25-letnich było tylko 1,7%. 

WYNIKI BADA Ń 

Studenci ZWWF dokonując wyboru studiów na kierunku pedagogicznym, myśleli niewątpliwie o 
przyszłej pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego. Kto przede wszystkim miał wpływ 
na ich wybór informują dane zawarte na rycinie 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ryc. 1. Osoby, które miały wpływ na wybór kierunku studiów respondentów 
 
 Nieco więcej niż połowa studentów (57,8%) sama zdecydowała o wyborze kierunku studiów. 
Nauczyciel wychowania fizycznego wywarł wpływ na decyzję 31,7% respondentów. Rodzina 
zachęciła do tych studiów 13,7% badanych. 
 Jak z perspektywy czasu studenci oceniają swoich nauczycieli wychowania fizycznego ilustrują 
ryciny 2 i 3. 
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Ryc. 2. Jak oceniam swojego nauczyciela?   Ryc. 3. Czy nauczyciel wychowania fizycznego  

był autorytetem w zakresie zdrowego stylu życia? 
  

Zdecydowana większość studentów (83,2%) pozytywnie i bardzo dobrze oceniła swojego 
nauczyciela wychowania fizycznego. Należy jednak zaznaczyć, że studenci mieli wśród różnych 
nauczycieli wychowania fizycznego wybrać tego, który wywarł na nich największy wpływ. 
Negatywnie i raczej źle, wspomina nauczyciela 16,8% badanych. 
 Nieco mniej respondentów (65,2%) stwierdziło, że był on dla nich autorytetem w zakresie 
zdrowego stylu życia. Aż co trzeci student, negatywnie postrzega swojego nauczyciela. Nie był on dla 
niego autorytetem w zakresie zdrowego stylu życia (12,4%) lub raczej nie był (21,1%). 
 Jakie zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia realizował nauczyciel wychowania fizycznego 
informują dane zawarte w tabeli I. 
 

Tab. I. Zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia  
realizowane przez nauczyciela wychowania  fizycznego 

 

ZAGADNIENIA N % 

znaczenie systematycznej aktywności ruchowej 119 73,9 

zasady właściwego odżywiania 32 19,9 

radzenie sobie z negatywnym wpływem stresu 21 13,0 

eliminowanie uzależnień 60 37,3 

inne 5 3,1 

 
 Najwięcej studentów (73,9%), wśród zagadnień realizowanych przez nauczyciela na lekcjach 
wychowania fizycznego, wymieniało znaczenie systematycznej aktywności ruchowej, 37,3% 
wskazało na eliminowanie uzależnień. O zasadach zdrowego żywienia wspominało 19,9% 
nauczycieli, a o radzeniu sobie z dystresem 13,0%. 
 Na które z powyższych obszarów stylu życia studentów miał wpływ nauczyciel wychowania 
fizycznego informują dane z tabeli II. 
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Tab. II. Zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia studentów,  
na które miał wpływ nauczyciel wychowania fizycznego 

 
ZAGADNIENIA N % 

systematyczna aktywność ruchowa 126 78,3 
właściwe odżywianie 22 13,7 
radzenie sobie z negatywnym wpływem stresu 19 11,8 
eliminowanie uzależnień 44 27,3 

 
 Największy wpływ nauczyciela wychowania fizycznego na styl życia studentów dotyczył 
systematycznie uprawianej aktywności ruchowej (78,3%). Na właściwe odżywianie i radzenie sobie z 
dystresem wskazało kolejno 13,7% i 11,8% respondentów. Znaczna część studentów (27,3%) 
potwierdziła rolę nauczyciela wychowania fizycznego w eliminowaniu uzależnień. 
 Jak na tym tle, radzą sobie z własnym stylem życia przygotowujący się do pracy nauczyciela 
wychowania fizycznego studenci? Na ile wiedza teoretyczna została wykorzystana przez nich w 
życiu? Na pytanie: - czy przestrzegają zasad zdrowego odżywiania, 83,2% odpowiedziało tak i raczej 
tak. Tylko 3,7% badanych przyznało, że ich odżywianie jest niewłaściwe, a 13% że raczej 
niewłaściwe.  

Większość studentów dobrze radzi sobie z negatywnymi skutkami stresu (dobrze - 68,3%, bardzo 
dobrze - 10,6%). Słabo radzi sobie 19,2% respondentów, nie radzi sobie 1,2%.  

Pocieszające są odpowiedzi na pytanie dotyczące palenia papierosów – 79,5% nie ma problemu z 
tym nałogiem, pali 8,1%, a okazjonalnie 12,4%.  

Nieco gorzej wypadli studenci w odniesieniu do picia alkoholu. Ponad połowa – 59,0% pije 
okazjonalnie w małych ilościach, a 20,5% okazjonalnie w dużych ilościach. Nie pije w ogóle 7,4%, a 
często w dużych ilościach 6,2% respondentów. 

W analizie składowych zdrowego stylu życia respondentów pominięto aktywność ruchową z racji 
wybranego kierunku studiów, w toku których, ustawicznie doskonalą lub poznają różne formy 
aktywności ruchowej. 

WNIOSKI 

� Większość studentów (83%) pozytywnie ocenia swojego nauczyciela wychowania fizycznego. 
Autorytetem w zakresie zdrowego stylu życia był on dla 65% respondentów. 

� Zastanawia fakt, dlaczego tylko według 74% respondentów, na lekcjach wychowania fizycznego 
nauczyciele realizowali zagadnienia dotyczące znaczenia systematycznej aktywności ruchowej w 
zdrowym stylu życia. To przecież lekcje wychowania fizycznego mają przede wszystkim 
przygotować do świadomego uczestnictwa w kulturze fizycznej. 

� Oprócz oczywistej dla lekcji wychowania fizycznego tematyki dotyczącej aktywności ruchowej, 
znaczna liczba respondentów (37%), wśród zagadnień dotyczących zdrowego stylu życia 
wymieniła eliminowanie uzależnień. 

� Nauczyciel wychowania fizycznego realizując zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, 
wywarł głównie wpływ na systematyczną aktywność ruchową respondentów 78% i eliminowanie 
uzależnień 27%. 

� Samoocena studentów w zakresie zdrowego stylu życia wykazała, że znaczna większość, około 
80%, przestrzega zasad zdrowego odżywiania, radzi sobie z dystresem i nie pali papierosów. 
Ponad połowa respondentów spożywa alkohol okazjonalnie w małych ilościach. 
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STRESZCZENIE 

Celem niniejszych badań było poznanie opinii studentów na temat roli nauczyciela wychowania 
fizycznego jako animatora zdrowego stylu życia. Badaniami objęto 161 studentów. Zastosowano 
metodę sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. 

Większość studentów pozytywnie ocenia swojego nauczyciela wychowania fizycznego. Dla wielu 
z nich był on autorytetem w zakresie zdrowego stylu życia i wpłynął przede wszystkim na ich 
systematyczną aktywność ruchową. 

SUMMARY 

   The aim of this research was to study the opinion of the students about the role of a PE teacher as an 
animator of a healthy lifestyle. The survey was carried out among 161 students. The method of the 
diagnostic poll with the use of a questionnaire was followed in this research.  
   The majority of the students expressed a positive opinion about their PE teacher. He was an 
authority in a healthy lifestyle for most of them and influenced their systematic physical activities.  


