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WPROWADZENIE 

 

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą 

jest propagowanie aktywnej postawy. Realizowany jest w 12 województwach (poza 

mazowieckim, lubelskim, opolskim i śląskim). Wg stanu na 12.08.2014 r. do programu 

przystąpiło 1799 szkół, a ich rozkład regionalny przedstawia poniższa mapa. 

Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z 

możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę 

opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią 

odznaką. Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, 

Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. 

Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem 

szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych. Nic jednak nie stoi 

na przeszkodzie, żeby na nauczyciel realizował program według własnej koncepcji 

dopasowanej do możliwości placówki oświatowej. 

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat 

nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno 

sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I 

klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach 

np. koszykówki czy siatkówki. 

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują 

odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje 

tytuł „Małego Mistrza”.  

Program “Małego Mistrza” pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i 

współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w: 

• dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej, 

• monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów 

szkół podstawowych, 

• zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi. 

Nauczyciel i szkoła przystępujący do programu „Mały Mistrz” deklarują realizację cyklu zajęć 

i sprawdzianów dla dzieci, które zapoznają je z nowymi formami aktywności fizycznej. 
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Poprzez ciągłość trwania programu w klasach I–III będzie można zbadać rozwój umiejętności 

każdego dziecka.  

Bardzo ważnym elementem jest również pokazanie zintegrowania zajęć aktywności fizycznej 

z innymi umiejętnościami zapisanymi w obecnej podstawie programowej nauczania w 

klasach I–III. Nauczyciel otrzymuje dużą autonomię w realizacji programu. Może np. w 

przypadku niemożliwości realizacji którejś ze sprawności zastąpić ją inną.   

Program zakłada cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zapoznających ich z 

nowoczesną wiedzą na temat wychowania fizycznego i zdrowotnego. „Mały Mistrz” daje 

także możliwość udziału rodzicom, którzy włączą się w cykl przygotowań dzieci do 

zdobywania poszczególnych umiejętności i prób zaliczeniowych, a także będą informowani 

przez nauczycieli na bieżąco o stanie sprawności dziecka i postępach. 

 Szkoły, klasy i nauczyciele przystępujący do programu otrzymują: 

● komplet materiałów dla nauczycieli, 

● komplet legitymacji i wlepek dla dzieci, 

● możliwość udziału w konferencjach szkoleniowych dla realizatorów programu, 

● możliwość korzystania z platformy internetowej programu, 

● możliwość zatrudnienia na 1 godzinę tygodniowo nauczyciela wychowania 

fizycznego, który w klasie I wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej będzie 

prowadził lekcje wychowania fizycznego, 

● komplet sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci o wartości 1500 zł, 

● możliwość uczestnictwa w zajęciach pływania dla wszystkich uczestników programu 

w II klasie (16-godzinny kurs nauki pływania), 

● komplet sprzętu sportowego o wartości 750 zł w klasie III dla szkół kontynuujących 

program przez trzy lata. 

 

CELE PROGRAMU 

 

Głównymi celami stawianymi przed programem “Mały Mistrz” są: 

• Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas 

I-III. 
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• Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w 

zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji 

zdrowotnej. 

• Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą 

programową. 

• Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas 

I-III szkół podstawowych. 

• Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów. 

• Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej. 

 

KONCEPCJA I METODOLOGIA BADANIA EWALUACYJNEGO 

 

Ze względu na skalę i znaczenie programu, kontrolę i nadzór rozwinięto o proste narzędzia 

ewaluacyjne, które pozwolą: 

• na bieżąco pokazywać efekty projektu; 

• obserwować mechanizm działania programu i reagować w przypadku pojawienia się 

jakiś problemów/nieprawidłowości. W ten sposób można program zmieniać tak by 

był maksymalnie efektywnie prowadzony. 

W ramach badań zastosowano następujące techniki badawcze: 

• ankieta online dla dzieci uczestniczących w programie; 

• ankieta online dla rodziców dzieci uczestniczących w programie; 

• ankieta online dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej; 

• ankieta online dla grupy kontrolnej (nauczycieli nieuczestniczących w programie); 

• ankieta online dla nauczycieli WF. 

• wywiady z przedstawicielami operatorów regionalnych programu 
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WYNIKI BADANIA  

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECI  

 

Zdecydowana większość badanych dzieci (88,2%) lubi sport. Jedynie 2,2% młodych 

uczestników „Małego Mistrza” wskazało, że sportu nie lubi, a 9,6% - że lubi sport „czasami”. 

Świadczy to o tym, że w programie uczestniczą przede wszystkim dzieci, które nie mają 

szczególnych problemów w zakresie aktywności fizycznej. Potwierdza to odpowiedź na 

pytanie, w którym badane dzieci miały określić swą kondycję na tle rówieśników: większość z 

nich uważa się za równych lub lepszych sportowo od kolegów lub koleżanek (wykres 1). 

Wykres 1. Samoocena umiejętności sportowych dzieci uczestniczących w programie w porównaniu 

do rówieśników 
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Źródło: badanie ankietowe 

 

Najczęściej uprawianym przez dzieci sportem jest jazda na rowerze, a następnie bieganie i 

piłka nożna oraz gimnastyka/taniec. Nie zawsze sport najpopularniejszy jest tym ulubionym. 

W rankingu ulubionych sportów co czwarty uczestnik „Małego Mistrza” wymieniał na 

pierwszym miejscu piłkę nożną. Jazda na rowerze jest w tym rankingu na drugim miejscu, a 

bieganie – na trzecim. 
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Wykres 2. Ulubione sporty dzieci - uczestników „Małego Mistrza” 

0,70%

0,87%

0,94%

1,20%

1,29%

1,46%

1,57%

1,88%

3,12%

3,19%

4,44%

10,47%

10,77%

13,28%

19,41%

25,42%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00%

Tenis stołowy

Tenis

Jazda na nartach

Jazda na łyżwach

Piesze wędrówki

Żaden

Siatkówka

Koszykówka

Jazda konna

Sporty walki (boks, karate, judo)

Jazda na rolkach

Gimnastyka / taniec

Pływanie

Bieganie

Jazda na rowerze

Piłka nożna

 

Źródło: badanie ankietowe 

Dzieci zostały także zapytane, jakie sporty chciałyby uprawiać, choć do tej pory tego nie 

robiły. Jak się okazuje, w czołówce tego rankingu znajdują się tzw. sporty ekskluzywne, 

wymagające od rodziców dużych nakładów finansowych, takie jak jazda konno czy jazda na 

nartach, ale także jazda na rolkach i sporty walki. Dane na ten temat przedstawia wykres 

nr 3. 

Wykres 3. Sporty, które uczestnicy „Małego Mistrza” chcieliby uprawiać, choć jeszcze tego nie 

robili 
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Źródło: badanie ankietowe 

Ponad 40% dzieci deklaruje, że rodzice w ogóle z nimi nie ćwiczą. Wśród pozostałych 60% 

mniej więcej tak samo często ćwiczą z dziećmi matki, jak i ojcowie. Dzieci zapytano zatem, 

z kim jeszcze ćwiczą. Zdecydowanie najczęściej pojawiały się odpowiedzi 

„z trenerem/nauczycielem” lub „z kolegami”. Świadczy to o tym, jak istotna jest rola 

trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego w kształtowaniu aktywności fizycznej 

dziecka tym okresie życia, zwłaszcza przy jednoczesnej bierności rodziców w tym zakresie. 

Wykres 4. Wspólna aktywność fizyczna matek i ojców z dziećmi 
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Źródło: badanie ankietowe 

Co ciekawe, rodzice tychże dzieci udzielili innych odpowiedzi – jedynie 18,8% ojców i 12,5% 

matek stwierdziło, że nigdy nie ćwiczą z dzieckiem, natomiast jedynie 28,8% ojców i 33,3% 

matek ćwiczy z dziećmi częściej niż raz w tygodniu.  

W tej grupie wiekowej zdecydowanie częściej w aktywność fizyczną z dzieckiem 

zaangażowane są matki. 

Swą bierność w tym zakresie rodzice tłumaczą przede wszystkim (65,1%) brakiem czasu i 

licznymi obowiązkami, przede wszystkim zawodowymi. 

Mimo tej stosunkowej bierności rodziców badane dzieci ćwiczą i ruszają się stosunkowo 

często. Ponad 80% młodych respondentów stwierdziło, że ćwiczy co najmniej raz w 

tygodniu, a 20% - że aktywność fizyczną uprawia codziennie. Najczęściej adepci „Małego 

Mistrza” ćwiczą lub ruszają się kilka razy w tygodniu. 
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PRZYCZYNY NISKIEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI 

Rodziców dzieci, które ćwiczą rzadko, zapytano o przyczyny takiego stanu rzeczy. Dwie 

najważniejsze przyczyny małej aktywności fizycznej dzieci to: 

• brak czasu rodziców, by zająć się dzieckiem i ruszać się z nim; 

• brak interesującej oferty zajęć sportowych w okolicy. 

Stosunkowo rzadziej rodzice odpowiadali, że brak w pobliżu miejsca do uprawiania sportu 

lub że dziecko nie chce uprawiać aktywności fizycznej. Ta pierwsza dana wskazuje na fakt, że 

stan infrastruktury sportowej i przestrzeni do ćwiczeń nie jest główną przeszkodą – jest 

wystarczająco dobry dla ponad 85% respondentów. Dane na temat przyczyn rzadkiej 

aktywności fizycznej dzieci przedstawia wykres 5. 

Wykres 5. Główne przyczyny niskiego poziomu aktywności fizycznej dzieci (wg rodziców) 
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Źródło: badanie ankietowe 

Rodzice wymieniali także inne przyczyny niskiej aktywności fizycznej dziecka – przede 

wszystkim związane z wysokim kosztem zajęć sportowych. Pojawiła się m.in. następująca 

wypowiedź: 

Każde dodatkowe zajęcia są płatne, np. lekcja tenisa kosztuje 65 zł. Udział w lekcjach piłki nożnej - 

145 miesięcznie. Basen - 45 za lekcje. Jak wyobrażają sobie Państwo zapewnienie zajęć sportowych 

dla 2 dzieci, przy takich cenach więcej niż raz tygodniowo? 

76% rodziców uważa, że ich dziecko jest sprawne fizycznie przynajmniej tak, jak większość 

jego rówieśników, zaś 95,1% - że aktywność fizyczna sprawia mu przyjemność. 
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Rodzicom zadano także pytania o dwie inne możliwe przyczyny niskiej aktywności fizycznej. 

W świetle dotychczasowych badań zapytano, czy dzieci wolą spędzać czas w sposób bierny 

(tj. np. przed ekranem telewizora, komputera, tabletu, przy grach konsolowych lub przy 

książce) niż czynny; zapytano także, czy dzieci boją się wyśmiania przez rówieśników ze 

względu na słabą sprawność fizyczną. Dane wykazały, że mimo iż dzieci lubią aktywność 

fizyczną i są stosunkowo sprawne fizycznie, to duża ich grupa (28,4%) boi się wyśmiania 

przez koleżanki i kolegów, co może być czynnikiem utrudniającym rozwój sprawności 

fizycznej i zniechęcającym do aktywności ruchowej (vide wykres 6). 

Wykres 6. Obawa dziecka przed wyśmianiem w trakcie zajęć sportowych (opinie rodziców) 
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Źródło: badanie ankietowe 

O ile rodzice w większości nie widzą zagrożenia dla aktywności fizycznej ze strony 

alternatywnych sposobów spędzania czasu takich jak komputer lub telewizja, to większość z 

nich stwierdza, że dziecko co najmniej w 4 dniach w tygodniu spędza czas przed telewizorem 

lub komputerem (w tym 47,9% rodziców twierdzi, że dziecko spędza czas przed 

telewizorem lub komputerem codziennie). Niemal 40% rodziców twierdzi, że w ciągu 

jednego dnia dziecko spędza przed komputerem lub telewizorem więcej niż godzinę. 

 

ZAJĘCIA SPORTOWE DZIECI 

93% badanych dzieci lubi WF w szkole. Do ulubionych ćwiczeń na WF dzieci zaliczają przede 

wszystkim wszelkie ćwiczenia związane z bieganiem – jest to interesujące pod względem 

zmiany, jaka zachodzi z wiekiem, gdyż w ramach drugiego ewaluowanego programu, 



  

 
11 

„MultiSport”, dzieci w wieku 9-12 dużo rzadziej wskazywali bieganie jako ulubioną 

aktywność fizyczną.  Dzieci lubią także wszelkie zabawy i gry ruchowe, zwłaszcza te związane 

ze współzawodnictwem. 

Dzieci zapytano także, jakich elementów WF szczególnie nie lubią. Do najbardziej 

nielubianych elementów należą przede wszystkim ćwiczenia gimnastyczne (przysiady, 

pompki, skoki, skłony), zwłaszcza, gdy powtarzane są wielokrotnie w nużący sposób. Istnieje 

też spora grupa dzieci, które nie lubią biegania – można więc stwierdzić, że bieganie jest 

„kontrowersyjnym” elementem WF, budzi zarówno pozytywne, jak i negatywne skojarzenia. 

48,9% rodziców wskazało, że ich dzieci uczestniczyły już wcześniej w innych pozaszkolnych 

zajęciach sportowych. W 21,9% przypadków organizował je klub sportowy, w 15,2% - szkoła. 

Innym często pojawiającym się organizatorem tego typu zajęć były ośrodki kultury. Jedynie 

w 1/3 przypadków były to zajęcia płatne. Najczęściej były to zajęcia z gimnastyki, tańca, 

piłki nożnej lub sportów walki. 

 

DZIECI I RODZICE A „MAŁY MISTRZ” 

Wg odpowiedzi ankietowanych rodziców, zdecydowanej większości dzieci zajęcia w ramach 

„Małego Mistrza” podobają się. Inne odpowiedzi należą do rzadkości. Najczęściej udzielana 

była odpowiedź „bardzo podobają się”. 

Wykres 7. Zadowolenie dzieci z zajęć w ramach programu "Mały Mistrz" (wg odpowiedzi rodziców) 
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Źródło: badanie ankietowe 
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O zajęciach w ramach programu „Mały Mistrz” rodzice badanych dzieci w większości 

przypadków dowiadywali się od nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego (81,1%) lub od 

dziecka (8,8%).  

Większość rodziców (78,9%) nie jest włączanych w te zajęcia. Pośród tych, którzy wskazują, 

że są włączani, największa część odpowiada jednak, że ich współuczestnictwo w programie 

polega na wspólnym ćwiczeniu z dzieckiem poza zajęciami, na wsparciu motywacyjnym etc. 

 

PERSPEKTYWA NAUCZYCIELI WYCHOWYWANIA WCZESNOSZKOLNEGO 

Program ma wspierać nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego poprzez obecność 

nauczyciela WF na jednej lekcji tygodniowo. Dodatkowo nauczyciele uczestniczą w szkoleniu 

merytorycznym i otrzymują podręcznik, będący przewodnikiem po programie. W dodatku ich 

szkoła otrzymuje sprzęt sportowy. 

Nauczyciele ogólnie oceniają wysoko potencjalny wpływ programu na aktywność ruchową 

i sprawność fizyczną dzieci. Zdaniem ponad 81% program wpłynie na nie w dużym lub 

bardzo dużym stopniu (vide wykres 8). 

Wykres 8. Ocena wpływu programu na aktywność ruchową i sprawność fizyczną dzieci 
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Źródło: badanie ankietowe 
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Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z grupy uczestniczącej w “Małym Mistrzu” i w grupie 

kontrolnej (nieuczestniczącej) zapytano, co przede wszystkim pomogłoby im w prowadzeniu 

zajęć WF. Dane na ten temat przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 1. Czynniki, które pomogłyby nauczycielom w prowadzeniu lekcji WF (na zielono – grupa z 

wyższym odsetkiem danej odpowiedzi) 

Odpowiedź grupa kontrolna grupa MM 

poczucie, że mam dobre przygotowanie teoretyczne: wiedzę 

nt. rozwoju dziecka, wpływu poszczególnych ćwiczeń i 

dyscyplin na rozwój 

14,93% 20,00% 

przekonanie, że mam dobre przygotowanie praktyczne: znam 

konkretne scenariusze, spośród których mogę wybierać 

38,81% 32,58% 

świadomość, że zajęcia które prowadzę mogą być dla dzieci 

tak atrakcyjne, jak prowadzone przez nauczyciela wf 

29,85% 31,94% 

lepszy dostęp do sprzętu sportowego 26,87% 32,90% 

lepszy dostęp do przestrzeni do ćwiczeń (sala, boisko, basen 

itp.) 

40,30% 38,06% 

większa ilość szkoleń, warsztatów z metodyki wf dla 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

29,85% 27,42% 

Dobry kontakt z nauczycielami wychowania 

fizycznego w mojej szkole, wsparcie od nich 

2,99% 2,00% 

Źródło: badanie ankietowe 

Powyższe odpowiedzi wskazują, że program „Mały Mistrz” z jednej strony wzmacnia 

przygotowanie praktyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia lekcji WF, 

a z drugiej strony zwiększa świadomość konieczności zdobycia nowej wiedzy teoretycznej. 

Wskazywano także na inne czynniki, które mogłyby pomóc w prowadzeniu lekcji WF, przede 

wszystkim udział nauczyciela WF jako prowadzącego oraz szkolenia w postaci filmów 

wideo. 

Już w trakcie szkoleń związanych z wprowadzeniem programu obserwowaliśmy skrajne 

postawy nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego wobec programu. Do programu zwykle 

entuzjastycznie byli nastawieni nauczyciele młodzi o mniejszym doświadczeniu. Jedna z 

nauczycielek sugerowała, że “nauczyciel WF-u będzie dla mnie przewodnikiem po 

uzyskiwaniu odznak, będę kontynuować jego pracę”. Znaczna część postrzegała obecność 

nauczyciela WF za szansę nauczenia się prowadzenia bardziej angażujących zajęć.  

Z drugiej strony bardziej doświadczeni nauczyciele wielokrotnie zwracali uwagę, że jest to 

właściwie prawie to samo, co już realizują. Ich zdaniem sam program niewiele zmienia, gdyż 

obecnie ilość wychowania fizycznego jest wysoka, a zwolnienia na ich zajęciach są 

rzadkością. Wszystko zależy od jego realizacji (min. dostępności infrastruktury), na czego 

ocenę było w tym momencie wcześnie. Obecnie czują się dyskryminowani przez nauczycieli 
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WF-u i dyrekcję w dostępie do infrastruktury i sprzętu sportowego. Zajęcia odbywają się 

najczęściej na małych obiektach, korytarzu lub boisku. Zdarzały się sytuacje, gdy program 

„Mały Mistrz” wymagał organizacji większej ilości zajęć niż było to przewidziane w szkole- 

szkoła organizowała tylko jedną lekcję WF w tygodniu i zgłaszała, że nie może „wyrobić” 

założeń programowych, bo nie mają tyle godzin zajęć. 

Ten obraz problemów z prowadzeniem atrakcyjnych zajęć WF-u został potwierdzony w 

niniejszym badaniu prowadzonym już w trakcie realizacji “Małego Mistrza”. W opinii 

nauczycieli najistotniejszym elementem, który pomógłby im prowadzić atrakcyjniejsze 

zajęcia jest lepszy dostęp do przestrzeni do ćwiczeń (stwierdziło tak aż 40,3% badanych 

nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach „Małego Mistrza” i ponad 38% w grupie 

kontrolnej – vide tabela 1 powyżej). O ile nie odnosi się to jedynie do sytuacji w danej szkole 

(infrastruktura była rozumiana szerzej), to ten może budzić podejrzenia, że pomimo 

realizacji zajęć w ramach „Małego Mistrza”, nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego są 

“zepchnięci” na lekcjach WF do mniej atrakcyjnych lokalizacji zajęć. 

Także wykres dotyczący największych barier w prowadzeniu zajęć wskazuje, że uczestnictwo 

w programie „Mały Mistrz” nieco zwiększa umiejętności praktyczne, natomiast wiąże się z 

większą świadomością braków jeżeli chodzi o przestrzeń do ćwiczeń i dostęp do sprzętu 

sportowego. 

Wykres 9. Najważniejsze bariery w prowadzeniu zajęć WF 
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Źródło: badanie ankietowe 

Co więcej to właśnie bariera infrastrukturalna uważana jest na najistotniejszy problem w 

realizacji „Małego Mistrza”. Na to, że jest ograniczeniem wskazywało aż 55% badanych. 

Drugi pod względem istotności brak sprzętu był problemem dla 43,4% respondentów. W 
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pytaniu, w którym nauczyciele mieli zdefiniować najistotniejsze zagrożenie programu, 

również na pierwszym miejscu pojawił się brak dostępu do infrastruktury i sprzętu. 

Właśnie utrzymanie dostępu do infrastruktury jest postrzegane jako najtrudniejsze do 

zrealizowania nowe zadanie, które stoi przed nauczycielami.  

Już w trakcie szkoleń powszechna była wśród nauczycieli obawa, że „Mały Mistrz” tak 

naprawdę obniża i tak już niski status nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego. W 

związku z tym statusem i brakiem specjalizacji w prowadzeniu zajęć WF, nauczyciele są 

ostatni w kolejce do korzystania z atrakcyjnej infrastruktury szkolnej i sprzętu sportowego. 

To właśnie w tym obszarze, w ich opinii, nauczyciel potrzebuje pomocy. 

 

Wykres 10. Nowe działania w ramach programu "Mały Mistrz", które są najtrudniejsze wg 

uczestniczących w programie nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego 
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Źródło: badanie ankietowe 

 

W programie „Mały Mistrz” wsparcie nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego ma 

charakter merytoryczny. Jednym z tych merytorycznych elementów była część praktyczna 

szkoleń, w której trakcie nauczyciele mieli uczestniczyć w zajęciach ruchowych. To kto 

uczestniczył w owych zajęciach i jak niski był to odsetek uczestników konferencji sugerowało, 

że program może zostać dobrze wykonany przez tych nauczycieli, którzy i tak są 

zainteresowani poprawianiem swojego warsztatu i (w domyśle) prowadzą ciekawe zajęcia 

ruchowe.  
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Najbardziej entuzjastycznie do projektu podchodzili bowiem nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej będący absolwentami AWF-u, którzy widzieli w programie szansę w 

zaangażowaniu dzieci w cykliczną aktywność fizyczną. Jest to jednak grupa, która w temacie 

zajęć WF czuła się bardzo pewnie. Tymczasem zdecydowana większość nauczycielek w wieku 

45+ była nastawiona negatywnie do zajęć ruchowych, wyrażała swoje wątpliwości co do 

elementów programu (min. testu sprawności fizycznej, organizowania zajęć z dyscyplin, 

których nie znają itd.) 

Tą obserwację potwierdzały opinie jednego z operatorów wojewódzkich programu: “dużą 

trudnością w realizacji programu jest oporność nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego”.  

Utrzymaniu motywacji do uczestnictwa w Małym Mistrzu już w trakcie funkcjonowania 

programu, nie pomagał brak dostatecznego wsparcia ze strony nauczycieli WF. Jak 

zasugerował jeden z operatorów jest to wynikiem przeniesienia finansowania godzin WF-isty 

na szkołę i dopuszczenie na realizację programu godzin karcianych, z których nauczyciele WF 

nie chcą korzystać pomagając nauczycielom klas I-III. Nauczyciele wychowania fizycznego 

wolą swoje dodatkowe godziny wykorzystywać na prowadzenie zajęć specjalistycznych, z 

dyscyplin sportowych.  O ile niewielki odsetek nauczycieli uważa, że wsparcie nauczycieli WF 

pomogło by prowadzić im atrakcyjniejsze zajęcia (zaledwie 15%) to spotkaliśmy się z głosami, 

że w niektórych miejscach funkcja nauczyciela wspierającego w ogóle nie funkcjonuje, vide 

wypowiedzi ankietowanych: 

„Obecność nauczyciela wspomagającego - nie jest to rozwiązanie optymalne. Skoro podważa się 

umiejętności i wiedzę nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - lekcje przekazać nauczycielom 

wychowania fizycznego”. 

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI 

Szkolenia dla nauczycieli składały się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej - 

warsztatowej. W niektórych województwach te części rozłożono na dwa oddzielne 

spotkania. Szkolenia teoretyczne dotyczyły między innymi znaczenia aktywności fizycznej w 

ontogenezie i procesu rozwoju dziecka. Jakość prezentacji była bardzo różna. Im mniej 

nawiązywały do „Małego Mistrza” lub informacji, które można byłoby zastosować w ramach 

programu, tym mniej zainteresowani byli nauczyciele. 

Szkolenia raczej odpowiadały zapotrzebowaniu nauczycieli, choć ich wypowiedzi na ten 

temat nie były zdecydowane. Jednak 72,4% spośród nich pozytywnie wypowiedziało się na 

temat zgodności zakresu tematycznego szkolenia z potrzebami (vide wykres 10). 

Wykres 11. Zgodność szkolenia z potrzebami – opinie nauczycieli 
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Źródło: badanie ankietowe 

Zajęcia warsztatowe, które były poddane obserwacji, miały w większości charakter 

prezentacji przykładowych ćwiczeń do wykonania w ramach zdobywania sprawności 

„Małego Mistrza”. Nie zawsze była to jednak forma umożliwiająca naukę, gdyż 

nagromadzenie informacji było bardzo duże. Liczba ćwiczących stanowiła zdecydowaną 

mniejszość wszystkich uczestników spotkania. Należy podkreślić, że osoby uczestniczące w 

zajęciach były jednak zadowolone z warsztatów i nabytej w ich trakcie wiedzy. Część 

praktyczna, jak i odsetek partycypujących różniły się jednak diametralnie w zależności od 

operatora regionalnego. 

Nauczyciele za mocną stronę szkoleń uważali praktyczną wartość warsztatów i 

przygotowanie merytoryczne prowadzących: 

“Podobało mi się, bo ćwiczenia zademonstrowano na sprzęcie, który otrzymała szkoła”. 

“Prowadzący pokazali i przećwiczyli z nami konkretne treści, rozwiali moje obawy co do zajęć” 

“Znaczna część szkolenia dotyczyła zajęć praktycznych, w czasie których można się było sporo nauczyć 

i przenieść to na własny warsztat pracy” 

Mimo to, badanie ankietowe wskazało wyraźnie, iż umiejętności prowadzących ocenione 

zostały wyżej niż praktyczna użyteczność zdobytej wiedzy, która jednak pozostawia nieco do 

życzenia (vide wykres 12). 

Wykres 12. Ocena poszczególnych aspektów szkolenia 
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Źródło: badanie ankietowe 

Do najważniejszych zalet szkoleń wskazywanych przez nauczycieli należą przede wszystkim: 

• uczestnictwo w ćwiczeniach praktycznych; 

• przedstawione przykłady konkretnych, praktycznych ćwiczeń, do wykorzystania 

podczas zajęć; 

• kontakt z praktykami; 

• profesjonalni prowadzący. 

Do najważniejszych wad szkoleń należały zdaniem uczestników: 

• zbyt krótki czas zajęć praktycznych (ruchowych); 

• zbyt mało informacji na temat samego programu; 

• zbyt długa i obszerna część teoretyczna; 

• konieczność dojazdu na szkolenie. 

Podsumowując te spotkania można stwierdzić, że nauczyciele oczekują bardziej 

praktycznych informacji, czy to dotyczących zaleceń o prowadzeniu ćwiczeń do zdobycia 

sprawności, czy po prostu nabycia wiadomości, które będą mogli zastosować w trakcie 

prowadzenia „Małego Mistrza”. Bardzo ważna okazywała się możliwość zadania pytań czy 

prezentacji różnego rodzaju treści. W trakcie szkoleń niektórym nauczycielom  brakowało 

rozwiania wątpliwości dotyczących testu sprawności fizycznej, który wywoływał wiele obaw. 
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Te obawy mogą być związane z brakiem doświadczeń w prowadzeniu testów. Metodologia 

prowadzenia testów sprawności fizycznej budziła duże emocje, a samo zrealizowanie tego 

zadania było przez nich postrzegane jako bardzo wymagające (według 33% najtrudniejsze 

zadanie w trakcie całego programu)    

Warto jeszcze zwrócić uwagę na praktycznie niedogodności dotyczące programu. 

Nauczyciele często sami finansowali dojazd na szkolenia. Szkolenia odbywały się w danym 

obszarze jednokrotnie i jeśli ktoś przeoczył ich praktyczną część, nie miał możliwości jej 

nadrobić. Brakowało nagrań spotkań, szczególnie części praktycznej. 

. 

PODRĘCZNIK I KORZYSTANIE Z NIEGO 

Podręcznik jest przez większość nauczycieli uznawany za szansę uporządkowania „Małego 

Mistrza”. 

W opinii nauczycieli podręcznik jest przeważnie zbyt obszerny. Zawiera za dużo informacji, 

których nie da się zastosować w trakcie realizacji programu (np. dotyczący zdobywania 

odznaki Małego Pływaka, Eduball), napisany jest według niektórych trudnym, 

specjalistycznym językiem.  

Z drugiej strony brakuje w nim gotowych do wykorzystania scenariuszy lekcji, odnoszących 

się już konkretnie do zdobywania poszczególnych sprawności. Niektóre jego części odbiegają 

w swojej praktycznej wartości od innych. W podstawowym podręczniku należałoby się 

skoncentrować na najpopularniejszych sprawnościach, zamieścić do nich konspekty zajęć. W 

rozszerzonej wersji mogłyby się znaleźć alternatywne sprawności. 

Nauczyciele wnioskowali też, aby część podręcznika była zdigitalizowana - przedstawiona w 

formie gier (np. gry i zabawy). 

 

„MAŁY MISTRZ” A INNOWACJE EDUKACYJNE 

 

Narzędziem wykorzystywanym w programie jest system sprawności symbolizowanych przez 

odznaki, do których zdobycia dzieci mają uczestniczyć w różnorodnych formach aktywności 

fizycznej. Taka formuła mogłaby przyczynić się zarówno do podniesienia różnorodności 

treningów, jak i do nabycia umiejętności ruchowych, co rozszerza podstawę programową dla 

klas I-szych. Dodatkowo, nauczyciel ma dużą swobodę w doborze dyscyplin realizowanych w 

ramach programu. 
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Nauczyciele na tym etapie oceniają, że wprowadzenie odznak podnosi atrakcyjność lekcji 

WF. Mało który z nich kwestionował ten system (vide wykres 12) 

Wykres 13. Stopień, w jakim system zdobywania odznak podniesie atrakcyjność lekcji WF 
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Źródło: badanie ankietowe 

 

Problemem jest jednak fakt, że w pierwszej kolejności realizowane są sprawności najłatwiej 

dostępne lub w dyscyplinach dobrze znanych nauczycielom. Należą do nich m.in. sprawności 

turysty, lekkoatlety, piłkarza. W niektórych przypadkach nauczyciele modyfikują zdobywanie 

sprawności w taki sposób, że wystarczają do jej zdobycia jedne zajęcia (np. sprawność 

turysty zdobywana w trakcie jednej wycieczki, czy zabawy w terenie). Nie jest to przeciwne 

elastycznym zasadom przyznawania sprawności, ale przeczy idei ich zdobywania, czyli 

pewnego procesu, którego wynikiem jest osiągnięcie przez dziecko odznaki. 

Prawdziwe ograniczenia co do zdobywanych sprawności objawią się zimą i wiosną. 

Zorganizowanie zajęć na odznakę rowerzysty, narciarza czy pływaka będą wymagały 

większych wysiłków organizacyjnych od nauczyciela, jak i wyjścia poza swoją strefę komfortu 

(choćby wyjście poza salę szkolną, konieczność organizacji niecodziennych zajęć). Dopiero 

wtedy okaże się, czy zdobywane sprawności nie ograniczają się pod koniec roku do 

wycieczki, lekkiej atletyki i sportów zespołowych. W trakcie badań wielokrotnie spotkaliśmy 

się z przekonaniem nauczycieli, że do zrealizowania ważnych z ich perspektywy sprawności 

(pływaka, rowerzysty, narciarza) po prostu nie mają zasobów.  

O ile można wymienić kilka inicjatyw nauczycieli, którzy połączyli zdobywanie sprawności 

turysty na przykład z nauką geografii, wydają się to akcje sporadyczne. Trzeba podkreślić, że 
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w trakcie przedstawiania programu ów cel - integracji treningów fizycznych z innymi 

zadaniami edukacyjnymi - nie był wymieniany wśród priorytetów „Małego Mistrza”. Co 

więcej, brakuje odpowiadającej części w podręczniku, a nauczyciele nie wymieniają łączenia 

wysiłku fizycznego z innymi przedmiotami jako formy zajęć preferowanej przez dzieci. 

Dlatego wydaje się, że w większości szkół ten cel zostanie zignorowany. 

 

REALIZACJA CELÓW PROGRAMU 

 

Na pewno pośrednim zrealizowanym celem, o którym można mówić na tym etapie, jest fakt, 

że nauczyciele dostali dodatkowy bodziec, aby zróżnicować i uatrakcyjniać zajęcia z 

zakresu wychowania fizycznego. Nauczyciele zauważali, że często największym 

zainteresowaniem dzieci cieszą się formy nowe, do tej pory nieznane, nawet jeśli 

niekoniecznie spektakularne. „Mały Mistrz” mógł odegrać rolę “otwarcia oczu” i 

podniesienia odwagi nauczycieli do myślenia o WF poza korytarzem szkolnym i schematem 

sprawdzonych gier i zabaw ruchowych. Nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego 

zdecydowanie postrzegają „Małego Mistrza” jako szansę na prowadzenie ciekawszych zajęć. 

Odnosząc się jeszcze do celu zachęcenia nauczycieli do prowadzenia atrakcyjniejszych zajęć 

można na tym etapie, należy zastanowić się, czy w Małym Mistrzu otrzymują oni narzędzia 

do jego realizacji tych “lepszych” zajęć.  

Pomysł pomocy nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego w prowadzeniu 

atrakcyjniejszych zajęć jest dobrze oceniany w teorii. Rolę nauczyciela WF jako osoby 

“porządkującej” zajęcia jest doceniana, a współpraca z nim wydaje się teoretycznie prosta.  

Wielokrotnie badacze spotykali się też z tym większym zapotrzebowaniem na wsparcie ze 

strony nauczyciela WF. 

“Chciałabym, aby zajęcia z nauczycielem wf-u były częstsze niż raz w tygodniu - co na pewno ułatwiło 

by realizację programu” 

W praktyce mechanika wsparcia nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego często się nie 

sprawdza, co opisano w rozdziale dotyczącym problemach z programem. Kwestia ta jest 

szczególnie istotna w świetle faktu, że aż 41,67% badanych nauczycieli WF wskazało, że 

wcześniej w ogóle nie współpracowali z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej (vide 

poniższy wykres): 

Wykres 14. Dotychczasowa współpraca nauczycieli WF z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej 
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Nie

Tak

 

Źródło: badanie ankietowe 

 

WPŁYW PROGRAMU NA POPRAWĘ STANU ZDROWIA, SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UMIEJĘTNOŚCI 

RUCHOWYCH 

 

Głównym celem programu jest poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci poprzez 

uatrakcyjnienie zajęć WF i możliwość uczestnictwa w nowych dyscyplinach sportu. Program 

ma zatem upowszechnić umiejętności ruchowe w całej populacji.  

W przypadku udziału klasy w programie, biorą w nim udział wszystkie dzieci. „Mały Mistrz” 

jest realizowany w poprzez nauczyciela nauczyciela wczesnoszkolnego i często to z nim 

dyrektor szkoły konsultuje udział w programie. W dalszej części tekstu opisano przyczyny, 

dlaczego w opinii niektórych operatorów regionalnych motywacja nauczycieli wychowania 

wczesnoszkolnego spada. Wątpliwości budzi obserwacja, czy to, że otrzymują jedynie 

wsparcie pozafinansowe w realizacji programu, nie ogranicza ich liczby do tych, którzy i tak 

mają ochotę się szkolić i prowadzić atrakcyjne zajęcia WF. W takim przypadku oferta 

„Małego Mistrza” trafiałaby do podopiecznych już aktywnych dzieci. 

Na trudność w odpowiedzi na temat powszechności „Małego Mistrza” wpływa fakt, że 

obecnie program ogranicza się do pracy z pierwszymi klasami szkół podstawowych. W tym 

wieku niski odsetek dzieci ćwiczy w klubach i bierze udział w dodatkowych zajęciach z 

zakresu aktywności fizycznej. Mimo tego rodzice zauważają, że aż 49% dzieci brało w ciągu 

ostatnich 3 lat udział w zorganizowanych zajęciach ruchowych. 21% pierwszoklasistów brało 

już udział w zajęciach w klubach sportowych. 
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Z drugiej strony warstwa komunikacyjna programu często nie sugeruje powszechności, 

tylko podkreśla rolę wyczynu. Dotyczy to zarówno nazwy programu “Mały Mistrz”, która nie 

wydaje się przenośnią, oraz komunikacji w mediach: 

 “Kto wie, może ktoś z nas odda swe serce Królowej Sportu i zostanie Mistrzem Lekkoatletyki... “ 

 

“Wyjątkową okazję treningu pod okiem ‘Profesora Zapasów’ miały dzieci ze Szkoły Podstawowej  

nr.... Kto wie, może wśród nich znajduje się przyszły medalista olimpijski?”.  

 

Innym przykładem braku spójności w komunikacji jest sytuacja, w której w trakcie jednego z 

cyklu zajęć w ramach „Małego Mistrza” “Zapasy w każdej Szkole”, prowadzone są zawody, w 

których wygrywają dzieci trenujące zapasy. Jak opowiedziała jedna z nauczycielek: “pan X. 

(znany zapaśnik) przyjeżdża właściwie po to, aby promować swoją dyscyplinę. W naszym 

regionie jest klub zapaśniczy, którego reprezentanci zebrali w jego zawodach wszystkie 

medale, a szkoła, w której ten klub się znajduje, zgarnęła sprzęt będący nagrodą. Inne dzieci 

muszą w tym uczestniczyć.” 

Podobnie było w trakcie inauguracji programu w niektórych województwach. Były one 

uświetnione występami młodych gimnastyczek i zapaśników z klubów. Przesłaniem 

prowadzących było “zachęcajmy małe dzieci do sportu, a będziemy mieć więcej 

olimpijczyków”. 

Specyficznym pytaniem dotyczącym nauczycieli jest na tym etapie jest: jakie cechy mają 

nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego zaangażowani w projekt? 

W odniesieniu do powszechności udziału dzieci, można zapytać, czy „Mały Mistrz” 

rzeczywiście umożliwia spróbowanie różnych dzieciom różnych dyscyplin? Czy zajęcia WF w 

ramach „Małego Mistrza” są atrakcyjniejsze dla dzieci? Czy realizowane są sprawności 

założone w programie zakładające wykorzystanie sprzętu sportowego? Jak wygląda sytuacja 

zdobywania kolejnych kompetencji w ramach „Małego Mistrza” w biedniejszych gminach? 

 

NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY I TRUDNOŚCI 

 

PERSPEKTYWA OPERATORÓW REGIONALNYCH 
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Pierwszy problem z upowszechnianiem programu wynika z tego, że część samorządów 

niechętnie podchodzi do współfinansowania programu. Co więcej, wiele gmin wycofuje się 

z początkowych deklaracji udziału w programie. W jednym województwie operator 

regionalny stwierdził, że zaledwie 1/3 szkół, które początkowo zgłosiły się do programu 

potwierdziły swój udział. Duży wpływ na tę sytuację miał fakt, że dyrektorzy zgłaszając szkoły 

do  programu nie konsultowali tego ze swoimi nauczycielami, którzy rezygnowali z udziału w 

wymagającym programie (nie chcieli wkładać w zajęcia dodatkowej pracy bez korzyści 

finansowych).  

PERSPEKTYWA SZKÓŁ 

Dla szkół problemem jest brak możliwości wyboru sprzętu sportowego. Elastyczność w 

wyborze ekwipunku umożliwiająca dostosowanie go do posiadanej infrastruktury pomogłaby 

w realizacji założeń programu. 

PERSPEKTYWA NAUCZYCIELI 

To właśnie na tym najniższym szczeblu programu - pracy nauczyciela wychowania 

wczesnoszkolnego  - objawiają się problemy związane z programem. Rola opinii nauczyciela 

w podjęciu programu jest niebagatelna. Na przykład z udziału w Małym Mistrzu 

zrezygnowało kilka szkół z oddziałami integracyjnymi, gdzie w klasach jest dwóch nauczycieli, 

tymczasem program w tym województwie zakłada uczestnictwo tylko jednego nauczyciela z 

jednej klasy i materiały dla jednej osoby (nauczyciele np. nie chcieli dzielić się podręcznikiem, 

oczekiwali że zostaną potraktowani równo).  

Mały Mistrz stawia dużo nowych wyzwań przed nauczycielem, zaś wsparcie w wielu 

przypadkach jest wątpliwe. Problemem wydaje się liczba obowiązków nałożonych na 

nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego, bez gratyfikacji finansowej czy pozafinansowej. 

Tymczasem 19,7% nauczycieli jest przekonanych, że musi poświęcić więcej czasu na 

przygotowanie do zajęć, 17,9% że będzie przeznaczać więcej czasu, niż do tej pory, na 

przygotowanie organizacyjne zajęć, a aż 39,3% - iż będzie zmuszona poświęcić więcej czasu 

na komunikację do miejsc zajęć. 

Wykres 15. Dotychczasowa współpraca nauczycieli WF z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej 
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Źródło: badanie ankietowe 

Narzędzia pomocy nauczycielowi realizującego „Małego Mistrza” niestety nie zawsze 

działają. 

Odnosi się to do niskiego zaangażowania nauczycieli wspomagających, którzy nie chcą się 

poświęcać uwagi pomocy nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego. Nie czują się częścią 

„Małego Mistrza”.  

W części szkół w ogóle zaś w ogóle nie funkcjonuje instytucja nauczyciela wspomagającego, 

albo pomaga on nauczycielom wychowania wczesnoszkolnego rzadziej niż przewidywano, 

np. raz na dwa tygodni. Jest to zazwyczaj wynikiem braku finansowania pracy nauczyciela WF 

przez samorząd, lub nieudane zorganizowanie tych godzin już w szkole. 

Nie spełniają swojej roli szkolenia, które są pojedyncze i nie umożliwiają utożsamiania się z 

programem, jak i potraktowania go jako “ścieżki rozwoju” przez nauczyciela wychowania 

wczesnoszkolnego. Szkolenia w obecnej formie często nie adresują prawdziwych potrzeb 

nauczyciela, który wziął udział w programie. Wreszcie: „Mały Mistrz” nie rozwiązuje części 

istotnych problemów, które trapią nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego ograniczając 

jego możliwości uatrakcyjnienia lekcji WF.  
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Prowadzi to do obniżającej się motywacji nauczyciela, który czuje się dodatkowo 

osamotniony z programem. Jeżeli to on będzie decydował o udziale w kolejnej edycji 

„Małego Mistrza”, to może się okazać, że szkoły, w których występuje problem z mało 

interesującymi zajęciami WF, odejdą od programu. 

 

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA 

 
1) Badane dzieci najczęściej ćwiczą przynajmniej raz w tygodniu i uprawiają przede 

wszystkim jazdę na rowerze, piłkę nożną oraz gimnastykę lub taniec. Piłka nożna jest 
ich ulubionym sportem. Dzieci w tym wieku (w porównaniu do nieco starszych) lubią 
też bieganie. Wśród sportów, które chciałyby uprawiać, ale do tej pory tego nie 
robiły, dominują jazda konno, jazda na rolkach i sporty walki. 
 

2) Dzieci często deklarują, że rodzice z nimi w ogóle nie ćwiczą (w przeciwieństwie do 
deklaracji samych rodziców). Osobą, z którą dzieci najczęściej uprawiają aktywność 
ruchową, jest nauczyciel lub trener. Spośród rodziców, zdecydowanie częściej w 
aktywność fizyczną z dzieckiem zaangażowane są matki.  
 

3) Bierność w tym zakresie rodzice przede wszystkim tłumaczą brakiem czasu i licznymi 
obowiązkami zawodowymi, a także brakiem interesującej oferty zajęć sportowych. 
 

4) Stosunkowo duża grupa dzieci boi się wyśmiania przez koleżanki i kolegów, co może 
być czynnikiem utrudniającym rozwój sprawności fizycznej i zniechęcającym do 
aktywności ruchowej. 
 

5) Większość rodziców stwierdza, że dziecko co najmniej w trakcie 4 dni w tygodniu 
spędza czas przed telewizorem lub komputerem (w tym niemal w połowie 
przypadków - codziennie). Niemal 40% rodziców twierdzi, że w ciągu jednego dnia 
dziecko spędza przed komputerem lub telewizorem więcej niż godzinę. 
 

6) Dzieci lubią WF w szkole, zwłaszcza wszelkie gry i zabawy ruchowe, zwłaszcza 
związane ze współzawodnictwem. Najmniej lubią natomiast nużące, powtarzające się 
ćwiczenia gimnastyczne. 
 

7) Niemal połowa dzieci biorących udział w programie już wcześniej uczestniczyła w 
pozaszkolnych zajęciach sportowych. 
 

8) Zdecydowanej większości dzieci zajęcia w ramach „Małego Mistrza” podobają się. 
 

9) Rodzice rzadko są włączani w zajęcia w ramach programu. 
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10) Nauczyciele ogólnie oceniają wysoko potencjalny wpływ programu na aktywność 
ruchową i sprawność fizyczną dzieci. 
 

11) Program „Mały Mistrz” z jednej strony wzmacnia przygotowanie praktyczne 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do prowadzenia lekcji WF, a z drugiej strony 
zwiększa świadomość konieczności zdobycia nowej wiedzy teoretycznej. 
 

12) Do programu zwykle entuzjastycznie byli nastawieni nauczyciele młodzi o mniejszym 
doświadczeniu, zwłaszcza będący absolwentami AWF. 
 

13) Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej niejednokrotnie czują się dyskryminowani 
przez nauczycieli WF-u i dyrekcję w dostępie do infrastruktury i sprzętu sportowego. 
Problem z dostępem do infrastruktury jest wg nich najważniejszym problemem w 
ramach programu. Pomimo realizacji zajęć w ramach „Małego Mistrza”, nauczyciele 
wychowania wczesnoszkolnego są “zepchnięci” na lekcjach WF do mniej atrakcyjnych 
lokalizacji zajęć. 
 

14) Utrzymaniu motywacji do uczestnictwa w Małym Mistrzu już w trakcie 
funkcjonowania programu nie pomagał brak dostatecznego wsparcia ze strony 
nauczycieli WF. Jak zasugerował jeden z operatorów jest to wynikiem przeniesienia 
finansowania godzin WF-isty na szkołę i dopuszczenie na realizację programu godzin 
karcianych, z których nauczyciele WF nie chcą korzystać pomagając nauczycielom klas 
I-III. 
 

15) Nauczyciele pozytywnie oceniali szkolenia, w których uczestniczyli. Do ich 
największych zalet zaliczają uczestnictwo w ćwiczeniach praktycznych oraz 
przedstawione przykłady konkretnych, praktycznych ćwiczeń, do wykorzystania 
podczas zajęć. Wskazywanymi najczęściej wadami szkoleń są natomiast zbyt krótki 
czas zajęć praktycznych (ruchowych) oraz zbyt mało informacji na temat samego 
programu. 
 

16) Podręcznik jest przez większość nauczycieli uznawany za szansę uporządkowania 
„Małego Mistrza”. W opinii nauczycieli jest on jednak przeważnie zbyt obszerny i 
brakuje w nim gotowych do wykorzystania scenariuszy lekcji. 
 

17) Wprowadzenie odznak podnosi zdaniem nauczycieli atrakcyjność lekcji WF, jednak 
problemem jest fakt, że w pierwszej kolejności realizowane są sprawności najłatwiej 
dostępne lub w dyscyplinach dobrze znanych nauczycielom. 
 

18) Wielokrotnie badacze spotykali się też z tym większym zapotrzebowaniem na 
wsparcie ze strony nauczyciela WF. Kwestia ta jest szczególnie istotna w świetle 
faktu, że duża część badanych nauczycieli WF wskazała, że wcześniej w ogóle nie 
współpracowali z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. 
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19) Do najważniejszych problemów i trudności związanych z realizacją projektu należą: 
a. Niechęć do współfinansowania programu po stronie gmin; 
b. Zgłaszanie szkół do programu niekonsultowane przez dyrektorów z 

nauczycielami; 
c. Brak możliwości wyboru sprzętu sportowego przez szkoły; 
d. Niewystarczające wsparcie i gratyfikacja dla nauczyciela wychowania 

wczesnoszkolnego. 

Podczas warsztatu podsumowującego ewaluację stworzono zestawienie najważniejszych 

zalet i wad programu. Przedstawia je poniższa tabela. 

Zalety programu Wady programu 

• rozpoczęcie współpracy między 
nauczycielami edukacji 
wczesnoszkolnej 

• dostarczenie nauczycielom narzędzi 
do budowy kompetencji 

• poświęcający się, zaagażowani, 
kreatywni nauczyciele chcą nabywać 
nowych kompetencji 

• otrzymanie sprzętu sportowego 
przez szkoły 

• olbrzymi potencjał komunikacyjny 

(spotkania regionalne jako miejsce 

przepływu informacji) 

• poczucie niedocenienia wśród 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i 
ich brak pełnej identyfikacji z 
programem 

• przemodelowanie programu w trakcie 
jego realizacji 

• konieczność prowadzenia osobnego 
dziennika 

• sprzęt nie zawsze jest dostosowany do 
potrzeb szkoły 

• stosowana jest umowa użyczenia 
sprzętu zamiast umowy przekazania 

• podpisywane są trzy umowy na jedno 
zadanie 

 

REKOMENDACJE NA PRZYSZŁOŚĆ 

 

Należy zastanowić się, jak wynagrodzić nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego za trud 

realizowania „Małego Mistrza”. W naszych rekomendacjach zamieściliśmy sugestie, jak 

zrobić to za pomocą wsparcia pozafinansowego. 

Nauczyciele oceniają, że „Mały Mistrz” rozbija się o brak dostępu do infrastruktury szkolnej. 

Uregulowanie tej kwestii w zgłoszeniu szkoły do programu i jasny przekaz, że klasa 

uczestnicząca w Małym Mistrzu musi przynajmniej raz tygodniu mieć dostęp do wybranej 
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przez nauczyciela szkolnej infrastruktury (np. sali gimnastycznej), podniosłaby prestiż 

nauczyciela wychowania wczesnoszkolnego, jak i możliwości realizowania ciekawych zajęć w 

ramach „Małego Mistrza”. Zalecamy wpisanie w umowę podjęcia „Małego Mistrza” przez 

szkołę punktu, że przynajmniej raz w tygodniu z daną grupą nauczyciel wychowania 

wczesnoszkolnego będzie mógł poprowadzić zajęcia na najatrakcyjniejszej (z jego 

perspektywy) infrastrukturze szkolnej. Dyrektorzy szkół zgłaszających się do programu 

powinni również zapewnić o udostępnieniu nauczycielowi dostępu do szkolnego sprzętu 

sportowego, potrzebnego w prowadzeniu zajęć. Sugerujemy, aby taki punkt zwracający 

uwagę na istotność tego procesu znalazł się już we wstępnych badaniach zainteresowania 

szkół Małym Mistrzem. 

W trakcie badania zainteresowania programem należy umieścić sugestię, aby dyrektorzy i 

samorządowcy włączyli do tego procesu nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego. 

Podstawowe informacje o programie powinny też zawierać scharakteryzowane korzyści z 

uczesnictwa w Małym Mistrzu dla tej grupy zawodowej. Obecne badanie zainteresowania 

wydaje się nie zapewniać dostatecznych informacji dyrektorom, co jest jednym z czynników 

decydujących o rezygnacji z uczestnictwa w programie pomimo wstępnych deklaracji w 

szkołach. 

Trudno jednoznacznie zaadresować decyzje gmin, które wstępnie deklarują chęć 

uczestnictwa w programie, a następnie z niego rezygnują. Wydaje się jednak, że inne zmiany 

w programie, jak elastyczność w dobrze sprzętu dla szkół (sprzęt odpowiadający potrzebom 

szkoły) i wzrost kompetencji kadry szkoły (praca z nauczycielem WF jako szkolenie i 

nabywanie kompetencji u nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego) komunikowane 

pracownikom samorządu, powinny podnieść istotność „Małego Mistrza” w ich oczach.  

Za mało uwagi poświęca się utrzymaniu motywacji nauczycieli wychowania 

wczesnoszkolnego. Należy się zastanowić nad narzędziami, które ułatwią im prowadzenie 

programu i utożsamianie sie z jego ideą. Rozwiązaniem mogą być częstsze szkolenia dla 

nauczycieli, które będą na bieżąco podtrzymywać ich zainteresowanie tematem. Zalecamy 

praktyczne szkolenia, odbywające się w regularnie  w województwie, na przykład co 2 

miesiące. Nauczyciele narzekają na fakt, że po szkoleniu wprowadzającym do programu 

czują się z nim zostawieni. Szkolenia ułatwiłyby im utrzymanie motywacji do programu, oraz 

naukę praktycznych umiejętności do zastosowania do pracy z dziećmi w ramach „Małego 

Mistrza”.  

Należy też pokreślić, że praktyczne warsztaty w swojej obecnej formie wykluczały z ruchu 

większość nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego. Szkolenia powinny być dostępne dla 

osoby o niskiej/średniej sprawności fizycznej, nie mogą uwzględniać przewrotów, springów 

czy zeskoków ze skrzyni. Przy ich planowaniu trzeba brać pod uwagę, że docelowym 
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klientem jest niekoniecznie aktywna kobieta w wieku 50 lat. Nasza sugestia: mało 

wymagające fizycznie warsztaty, podkreślenie tego faktu w broszurze adresowanej do 

nauczycieli, jak i zasugerowanie, że na miejscu będą dobre warunki do umycia się i 

przebrania. 

Proponowanym materiałem wsparcia pozafinansowego dla nauczycieli „Małego Mistrza” 

byłyby materiały wideo na stronie „Małego Mistrza”. Miałyby one przedstawiać, w formie 

krótkich (3-5 minutowych) filmów, całe scenariusze lekcji, charakteryzujące zdobywanie 

konkretnej sprawności. Nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego nie zawsze radzą sobie 

ze specjalistycznym językiem podręcznika, pochodzącym z gimnastyki. Sugerujemy również 

nagrywanie materiałów z warsztatów dla nauczycieli (bez edycji, po prostu umieścić 

możliwie blisko kamerę) i umieszczanie ich na Youtube i na platformie „Małego Mistrza”. 

Mogą służyć za bazę pomysłów i przypomnienie przerobionego materiału w trakcie szkoleń. 

Problemem, który obniża wartość sprzętu otrzymanego w ramach projektu przez szkoły jest 

fakt, że nie mogą go same wybierać. Obecnie zdarza się, że zakupiony sprzęt dubluje już 

obecny w szkole ekwipunek. Oby rozwiązać ten problem sygnalizujemy, że operatorzy 

regionalni powinni przygotować pulę sprzętu w jej wycenami, a po etapie rekrutacji do 

projektu to nauczyciele „Małego Mistrza” powinni móc wybrać, co chcieliby zakupić do 

wyznaczonej odgórnie kwoty.  

Problem z faktycznym brakiem nauczycieli wspomagających w niektórych szkołach 

rozwiązałoby jasne rozstrzygnięcie zasad finansowania pracy nauczyciela WF. Sugerujemy, 

zostało jasno określone i spisane w umowie już na etapie rekrutacji, w jaki sposób będzie 

finansowana praca nauczyciela WF. 

W klasach 1-3 rodzice są zaangażowani w proces edukacji dziecka. Aby wykorzystać to 

zaangażowanie w Małym Mistrzu i nawiązać kontakt sugerujemy, utrzymanie kontaktu 

mailowego pomiędzy nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego a rodzicami, 

informując ich w krótkich treściach o postępie „Małego Mistrza” (“dziecko zdobyło 

sprawność Turysty-Rowerzysty”, “dziecko będzie uczestniczyć w zawodach międzyszkolnych 

w ramach programu”). Po drugie, przeniesienie zdobywania sprawności Turysty na 

początek roku szkolnego i włącznie w część tego procesu rodziców. Wydaje się to 

naturalne, że rodzice pomogą w zadaniu (czy imprezie będącej podsumowaniem zdobywania 

sprawności) odbywającym się częściowo poza szkołą. Może być to szansa, aby dowiedzieli się 

o programie i zaangażowali w niego w przyszłości. 

Ważnym aspektem „Małego Mistrza” jest jego elastyczność. W podręczniku należy zawrzeć 

informacje, jak nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego ma poradzić sobie z sytuacjami 

nietypowymi, jak i pracą w specjalnej grupie. Dotyczy to na przykład oceniania dzieci z 

niepełnsprawnościami fizycznymi, intelektualnymi. Trzeba też wyjaśnić, jak zachowywać się 
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w przypadku dzieci, które poprzez choroby nie uczestniczą w znacznej części zajęć. Sugestia 

to podkreślanie w komunikacji elastyczności w realizowaniu programu przez nauczyciela, 

ale również opracowanie porad i konkretnych modyfikacji zdobywania odznak oraz 

realizacji programu w przypadku pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach. 

Ponadto w ramach programu należałoby: 

• zamienić stosowaną dotąd umowę użyczenia sprzętu na umowę przekazania; 

• stworzyć jednolity wzór pojedynczej umowy na zadanie; 

• zapewnić środki w budżecie dla operatora wojewódzkiego. 

 

 

 

 

 

 


