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складові, фінансово-кредитні елементи, податкові інструменти, державно-
адміністративні важелі. Для підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності туристично-рекреаційної діяльності особливе 
значення має удосконалення фінансово-кредитних та податкових 
інструментів з метою активізації підприємництва та збільшення 
капіталізації туристичних підприємств, у тому числі, на міжнародному 
ринку туристичних послуг, зниження собівартості та підвищення якості 
туристичного продукту, зростання фінансово-економічної стійкості та 
дохідності суб’єктів господарювання у туризмі. 
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ZNACZENIE DZIAŁAŃ PEDAGOGICZNYCH DLA ROZWOJU 

CZŁOWIEKA 
 

Efektem działań pedagogicznych w pracy wychowawczej są pożądane dla 
rozwoju zmiany w osobowości dziecka, a nakładem są wszelkie zabiegi 
czynione dla uzyskania tych zmian. Jest to ogół oddziaływania, zmienianie i 
rozwijanie zdolności człowieka [14, s.11]. Bogusław Milerski twierdzi, że (…) 
pojęcie edukacji, obejmując zarówno procesy nauczania, jak i wychowania, 
odnosi się do ogółu oddziaływań służących formowaniu całokształtu zdolności 
życiowych (…) [8, s.274]. Głównym procesem w praktyce edukacyjnej jest 
wychowanie. Jego celem jest świadome oddziaływanie służące wywołaniu 
zmian rozwojowych w kontekście zdolności życiowych człowieka i 
funkcjonowania jego osobowości. Oddziaływania te mogą być instytucjonalne, 
indywidualne, systematyczne i niesystematyczne, przygodne, zaplanowane, 
świadome lub nieświadome, itp. Stefan Kunowski wyróżnił cztery składowe 
wychowania: wychowanie kojarzone z oddziaływaniem wychowawców na wy-
chowanków, wychowanie będące procesem samorozwoju związanego z 
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nabywaniem doświadczeń, wychowanie związane z oddziaływaniem 
środowiskowym oraz wychowanie jako przystosowanie wychowanka do 
społecznych wymagań [5, s.171]. Wszystkie te kategorie oraz funkcjonujące 
różne definicje wychowania posługują się pojęciem «kształtowania» lub 
«oddziaływania», każdy z procesów, których składnikiem są działania i czas ma 
charakter dynamiczny. Działania pedagogiczne są oparte na relacyjności: 
działania bezpośrednie nauczyciel – uczeń, diagnozowanie wychowanka, 
oddziaływanie wychowawcy na środowisko wychowanka, diagnozowanie 
środowiska, oddziaływanie środowiska na wychowanka, działania szkoły na 
wychowanka, oddziaływanie domu na dziecko. 

W kontekście zmienności podmiotowości wychowanka można wyróżnić 
cztery fazy wychowania: manipulacja, sterowania, partnerstwo i 
samowychowanie [9, s.44]. Granice są płynne i wysoce zindywidualizowane. 
Max Weber zdefiniował w socjologii działanie oznaczające takie ludzkie 
zachowanie, z którym osoby działające wiążą pewne subiektywne znaczenie 
(sens) [13, s.6]. 

Wyróżnił przy tym cztery typy działania; celowo racjonalne (ze względu 
na cel), racjonalne ze względu na wartości, charyzmatyczne (afektywne) oraz 
tradycyjne opierające się na nawyku [13, s.6-19]. Z kolei Karol Kotłowski 
określił działanie pedagogiczne jako współistnienie trzech sfer: sfera faktów, 
powinności i prakseologii [4, s.120]. Nazwał też aktem pedagogicznym każdą 
świadomą czynność człowieka zorientowaną na cel wychowawczy. Akt 
pedagogiczny jest elementem dynamicznym, a ich powiązany ze sobą ciąg 
składa się na działanie pedagogiczne. Na akt pedagogiczny składa się: analiza 
istniejącej sytuacji wychowawczej, refleksja nad nią i sam czyn wychowawczy 
mający na celu wywołanie pożądanych zmian w psychice wychowanka [4, 
s.120]. Wychowanie jest jednym z najbardziej złożonych działań człowieka. Ma 
ono aspekt działaniowy, gdyż: (…) działanie to celowe i dowolne zachowanie 
ludzi, które polega na dokonywaniu zmian w rzeczywistości(…). Punktem 
wyjścia jest określenie celu działania, czyli w naszym przypadku wychowania. 
Świadomość celów pozwala na określenie charakteru, organizacji i sposobów 
działania. Owe cele umożliwiają nie tylko ciągły rozwój wychowanków, ale 
także pozwalają modyfikować, korygować, zapobiegać jego 
nieprawidłowościom (…) [9, s. 53]. Działanie pedagogiczne to świadome i 
celowo podejmowane w stosunku do uczniów czynności nauczyciela 
zmierzające do wprowadzenia w uczniach określonych zmian [2, 7].  

Najważniejsze działania pedagogiczne (dydaktyczno-wychowawcze) 
dotyczą szkoły i jednostki lekcyjnej i określają właściwy dobór zadań 
dydaktyczno-wychowawczych oraz odpowiednich warunków dla ich realizacji. 
Przy zadaniach zawodowych nauczyciela wymienia się następujące działania 
pedagogiczne: transmisja (wiedzy i własnego doświadczenia nauczyciela), 
rozwój sił twórczych i zdolności, pobudzanie aktywności poznawczej uczniów, 
organizowanie działalności praktycznej uczniów, posługiwanie się nowoczesną 
technologią kształcenia w procesie kształcenia i edukacji, ocenianie osiągnięć 
dydaktycznych uczniów, przygotowywanie do kształcenia ustawicznego [4]. 



Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 129 - 

Uzyskiwanie pożądanych efektów edukacyjnych w pracy szkolnej każdego 
nauczyciela warunkowane jest jego kompetencjami. Zwykle wyróżnia się trzy 
style działania i komunikacji dydaktycznej nauczycieli: instrumentalny 
(zadaniowy), egocentryczny (nauczyciel nadawca stanowi centrum); 
allocentryczny (uczeń stanowi centrum) [12]. Najbardziej pożądaną grupą dla 
działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są nauczyciele działający 
zadaniowo (styl pierwszy). Potencjalnie to oni mogą sprostać oczekiwaniom 
współczesnego społeczeństwa wobec wymogów kształcenia i wychowania. 
Działania pedagogiczne dla rozwoju i kształtowania osobowości można ująć w 
dziewięć zasad nauczania-uczenia się (kształcenia), wychowania, 
samokształcenia i kreacji samego siebie. Są to: zasada motywacji, zasada 
aktywności, zasada praktyczności, zasada bezpośredniości, zasada 
receptywności, zasada systemowości, zasada trwałości, zasada zespołowości, 
zasada indywidualizacji [10, s.1005–1014], [11, s.978–991]. Zasady te warto 
uzupełnić o działania stymulujące rozwój osobowości opierający się na 
dziedzictwie biologicznym i społecznym z udziałem ludzi z otoczenia [1, s. 52]. 
Środowisko może jednakże rozwój osłabiać lub hamować. Bariery rozwojowe 
tkwią zarówno w mechanizmach życia społecznego jak i w samej konstrukcji 
osobowości [4]. Wymienione wcześniej zasady działań pedagogicznych 
jednoznacznie określają warunki skuteczności każdego rodzaju działalności. 

Skuteczność działań w pracy pedagogicznej zależy nie tylko od 
właściwego doboru celów. Opiera się także na odpowiednio dobranych treściach 
wychowawczych. Kształtowanie osobowości dziecka przede wszystkim 
wymaga uwzględnienia wyrobienia w nim umiejętności dostosowywania się do 
zmieniającego się społeczeństwa. Stąd praca wychowawcza nakierowana jest 
głównie na wykształcenie zdolności do adaptacji społecznej i na kształtowanie 
motywacji do zmian.  
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ 7-8 РІЧНИХ ШКОЛЯРІВ 

ОСНОВНОЇ ТА ПІДГОТОВЧОЇ МЕДИЧНИХ ГРУП 
 

Згідно інструкції «Про розподіл учнів на групи для занять на уроках 
фізичної культури» до основної медичної групи належать діти з 
гармонійним фізичним розвитком високого або середнього рівня та з 


