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Nale¿y uczyæ ma³ymi dawkami, treci tak programowaæ,
aby ucz¹cy siê szed³ krok po kroku i dowiadcza³ satysfakcji
ze swoich osi¹gniêæ.

Henryk Duda

Skutecznoæ
nauczania programowanego
w opanowywaniu
przez kobiety
techniki gry w pi³kê no¿n¹
Artyku³ omawia zagadnienie skutecznoci nauczania kobiet techniki pi³ki no¿nej.
Zdaniem autora nauczanie programowane jest bardziej skuteczne od innych
metod. Dowodzi tego na podstawie wyników przeprowadzonych przez siebie badañ porównawczych z nauczaniem metod¹ tradycyjn¹.
S£OWA KLUCZOWE: metodyka nauczania  nauczanie programowane
 pi³ka no¿na.

Intelektualizacja szkolenia w pi³ce
no¿nej wydaje siê w obecnej dobie koniecznoci¹. Dotyczy to zw³aszcza sfery nauczania techniki pi³karskiej. Odpowiedni przekaz informacji, które w sposób wiadomy i aktywny s¹ odbierane
Sport Wyczynowy 2006, nr 7-8/499-500

przez zawodnika, anga¿uje w wiêkszym stopniu jego procesy mylowe (7,
13). Podczas opisu æwiczenia nastêpuje mylowe i wyobra¿eniowe tworzenie
oraz scalanie poszczególnych elementów techniki w zamkniêty obraz, który
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w trakcie nastêpuj¹cego po nim æwiczenia jest jakby jego wytyczn¹. Wyobra¿enia motoryczne s¹ kluczem do
sprawnego nauczania lub centralnym ogniwem procesu motorycznego
uczenia siê (18).
Nauczanie programowane rozwinê³o
siê jako praktyczny wyraz pogl¹dów
Skinnera (wed³ug 7 poz. pim.), który
w czasie swoich eksperymentów zauwa¿y³, ¿e uczenie siê przebiega sprawniej,
jeli ucz¹cy siê jest wzmacniany przez
osi¹gane sukcesy (opanowanie kolejnych
sekwencji ruchu prezentowanych na specjalnej karcie). Wynika z tego, ¿e nale¿y siê uczyæ ma³ymi dawkami, a treci uczenia siê tak zaprogramowaæ,
aby ucz¹cy siê szed³ krok po kroku
i dowiadcza³ satysfakcji ze swoich
osi¹gniêæ.
Nauczanie programowane w szkoleniu pi³karskim jest rzadko stosowane ze
wzglêdu na potrzebê wczeniejszego
opracowania przez trenera materia³u dydaktycznego. Jednak w innych dyscyplinach sportu, takich jak gimnastyka
(15, 19) czy p³ywanie (9, 17), jego stosowanie przynosi³o znaczne korzyci.
Coraz szersze uczestnictwo kobiet
w grze w pi³kê no¿n¹ stawia przed nimi
i trenerami nowe wymagania. Chodzi zarówno o kszta³towanie dyspozycji fizycznych (sprawnociowych) pi³karek,
jak i opanowanie techniki. W tej sytuacji
celowe jest korzystanie z wszelkich metod zwiêkszaj¹cych skutecznoæ nauczania. Badania opisane w tej pracy wychodz¹ naprzeciw trudnociom zwi¹zanym
z przyswajaniem specjalnych umiejêtnoci ruchowych.

Henryk Duda

Za³o¿enia i cel pracy
Celem pracy by³a empiryczna weryfikacja skutecznoci dzia³añ nauczyciela-trenera zmierzaj¹cych  poprzez
odpowiednie sposoby przekazu informacji za pomoc¹ obrazu, do kszta³towania wyobra¿eñ motorycznych o nauczanym ruchu u pocz¹tkuj¹cych pi³karek. Pytania badawcze by³y nastêpuj¹ce:
1. W jakim stopniu przekazywanie
wiadomoci o dzia³aniu ruchowym
rodkami audiowizualnymi wp³ywa
na efektywnoæ nauczania techniki
gry?
2. Czy wiedza o dzia³aniach ruchowych pi³karza ma wp³yw na skutecznoæ uczenia siê techniki?
W badaniach wykorzystano metodê
eksperymentu naturalnego, wychodz¹c
z za³o¿enia, i¿ osi¹gniête wyniki mog¹
mieæ charakter utylitarny. Wykorzystano technikê grup równoleg³ych: eksperymentalnej (E) i kontrolnej (K) (6).
Zmienn¹ niezale¿n¹ by³ sposób opracowania i przekazu informacji metod¹
opart¹ na nauczaniu programowanym,
zmienne zale¿ne stanowi³y: poziom
wiedzy specjalistycznej o dzia³aniach
ruchowych oraz praktyczne opanowanie dzia³añ technicznych, oceniane testami sprawnoci specjalnej.
Eksperymentalne nauczanie i badania prowadzono przez okres 5 miesiêcy
w latach 2004-2005 wród 30 studentek II roku AWF w Krakowie (kierunek
wychowanie fizyczne), uczestnicz¹cych w zajêciach programowych z pi³ki no¿nej. Utworzono z nich dwie rów-
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ne ilociowo grupy, z których jedna
bra³a udzia³ raz w tygodniu w eksperymentalnej jednostce szkoleniowej  zajêciach teoretyczno-praktycznych trwaj¹cych 90 minut. W sumie przeprowadzono 14 takich jednostek lekcyjnych.
W drugiej grupie  kontrolnej  proces
nauczania realizowano metodami tradycyjnymi, gdzie wiadomoci o dzia³aniach ruchowych pi³karek by³y przekazywane w trakcie æwiczeñ w formie
instrukta¿u.
W pierwszym etapie badañ wybrano
dwie identyczne w zakresie poziomu
wiedzy specjalistycznej oraz sprawnoci
ruchowej podgrupy badawcze (ró¿nica
statystycznie nieistotna). Dobór grup
oparty by³ na doborze losowym  randomizacji (2), badane klasyfikowano za
pomoc¹ tablicy liczb losowych. W drugim etapie ponownie okrelono poziom
wiedzy specjalistycznej oraz sprawnoci
ruchowej.
W obu grupach cele nauczania realizowane na lekcjach by³y identyczne,
liczba oraz czas trwania zajêæ (90 minut)
by³y takie same. Odmienny by³ sposób
przekazywania wiedzy o dzia³aniu ruchowym. Ponadto w trakcie trwania eksperymentu w obu grupach (E i K) zak³adano realizacjê takiego samego programu, prowadzenie zajêæ przez tych samych szkoleniowców, udzia³ w zajêciach
tych samych uczniów-graczy (frekwencja 92%).
W grupie eksperymentalnej zastosowano nauczanie programowane (3, 4, 7),
w którym wykorzystano kolorowe plansze z sekwencjami techniki pi³ki no¿nej, z krótkim instrukta¿em opisowym
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 ryc. 1. Plansze opracowano w taki sposób (7, 14), aby wyobra¿enie czynnoci
mia³o charakter ca³ociowy i uwzglêdnia³o jej charakterystyczn¹ strukturê
(18, 23). Pamiêtano przy tym, ¿e wyobra¿enie z³o¿onej czynnoci wymaga
uproszczeñ  cz³owiek jest w stanie zapamiêtaæ i odtworzyæ 2-7 elementów
(16), eksponowanych s³uchowo lub
wzrokowo (23).
Zastosowane karty uwzglêdnia³y 9
elementów techniki specjalnej pi³karza
(oprócz techniki gry bramkarza) i zawiera³y od 5 do 7 sekwencji (kroków)  algorytmu sekwencji jednego cyklu ruchowego (12). By³y to sekwencje wêz³owe
(22), takie które nale¿y dostrzec i wiadomie zarejestrowaæ w pamiêci (zaprogramowaæ).
Przewidziano ponadto: a) dok³adne
zapoznanie ucz¹cych siê z zasadami programowanego nauczania, b) dostosowanie
liczby kart do liczby ucz¹cych siê, c) dostêpnoæ kart w czasie lekcji, d) mo¿liwoæ porozumiewania siê uczniów (wymianê informacji), e) dowolnoæ w pos³ugiwaniu siê kart¹. Nauczanie by³o wspomagane filmem dydaktycznym z wykorzystaniem technik komputerowych, umo¿liwiaj¹cych analizê w zwolnionym tempie
oraz przybli¿anie detalu prezentowanej
techniki ruchu
Do sprawdzenia poziomu wiadomoci o dzia³aniu ruchowym zastosowano
test wiedzy (8), zawieraj¹cy pytania zamkniête, otwarte i pogl¹dowe o charakterze problemowym, dotycz¹ce alternatywnego wyboru przy rozwi¹zaniu
danej czynnoci ruchowej. Do oceny
sprawnoci ruchowej studentek zastoso-
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Ryc. 1. Karta programowana  technika uderzenia pi³ki prostym podbiciem (wg 3. i 4. poz. pim.).
1. Rozbieg do uderzenia  na wprost pi³ki.
2. O pod³u¿na stopy nogi postawnej skierowana w stronê uderzenia.
3. Noga uderzaj¹ca zgiêta w kolanie, ruch w p³aszczynie strza³kowej (zamach).
4. Uderzenie pi³ki (ruch nogi w przód), stopa usztywniona, tu³ów pochylony do przodu, praca ramion naprzemianstronna.
5. Noga uderzaj¹ca kontynuuje ruch do przodu w kierunku uderzonej pi³ki.
6. W koñcowej fazie wymachu noga uderzaj¹ca zgiêta w stawie kolanowym.

wano test (21) oceniaj¹cy poprawnoæ
wykonania elementów techniki pi³karskiej w wystandaryzowanej skali punktowej (tabele).

W ocenie badanych grup pod uwagê
wziêto wskanik wiedzy technicznej oraz
sprawnoæ ruchow¹ studentek w specjalistycznym tecie. Zastosowano pod-
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stawowe parametry statystyczne: odchylenie standardowe, redni¹ arytmetyczn¹ oraz z testu t-Studenta okrelono poziom istotnoci ró¿nic oraz korelacjê (1).
Eksperymentalne nauczanie prowadzone by³o przy udziale i kontroli pracowników Zak³adu Pi³ki No¿nej AWF w Krakowie.

Omówienie wyników badañ
W hipotezie badawczej za³o¿ono, ¿e
pomiêdzy badanymi grupami mog¹ istnieæ ró¿nice w posiadanej wiedzy o dzia³aniach ruchowych pi³karza na korzyæ
studentek, które uczestniczy³y w procesie nauczania programowanego. Analizuj¹c wyniki, jakie uzyska³y studentki
z obu grup podczas drugiego badania,
po zastosowaniu 5-miesiêcznego naucza-

nia, zauwa¿ono znaczne zmiany, zarówno w zakresie poziomu wiedzy o dzia³aniach ruchowych, jak i sprawnoci specjalnej. Nauczanie programowane znacznie wp³ynê³o na zwiêkszenie wartoci
wskanika wiedzy technicznej (WWT).
Ró¿nica WWT w drugim badaniu pomiêdzy grupami by³a bardzo istotna statystycznie (poziom istotnoci = = 0,001)
(tab. 1). Podobn¹ zale¿noæ mo¿na równie¿ zauwa¿yæ w przypadku poziomu
sprawnoci specjalnej, która dla grupy eksperymentalnej by³a wy¿sza 
istotnoæ ró¿nic na poziomie = = 0,05
(tab. 2). Wysokie wartoci istotnoci
ró¿nic pomiêdzy wynikami w pierwszym i drugim badaniu w grupie kontrolnej i eksperymentalnej wiadcz¹ o du¿ym postêpie w szkoleniu. W grupie
eksperymentalnej zauwa¿ono wiêksz¹
Tabela 1

Wskaniki wiedzy technicznej (WWT)
w grupach kobiet ucz¹cych siê gry w pi³kê no¿n¹.
Wskanik

Grupa
kontrolna

eksperymentalna

I badanie
rednia arytmetyczna

31,60

32,10

Odchylenie standardowe

02,72

03,78

Istotnoæ ró¿nic

1,03
II badanie

rednia arytmetyczna

40,20

46,30

Odchylenie standardowe

03,61

04,02

Istotnoæ ró¿nic
Istotnoæ ró¿nic miêdzy I a II badaniem

4,46***
06,93***

Istotnoæ ró¿nic: ***  poziom wysoki, **  redni, *  niski

09,38***
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Tabela 2

Sprawnoæ techniczna grup kobiet ucz¹cych siê gry w pi³kê no¿n¹ (pkt).
Grupa

Wskanik

kontrolna

eksperymentalna

I badanie
rednia arytmetyczna

52,61

52,98

Odchylenie standardowe

07,15

10,41

Istotnoæ ró¿nic miêdzy grupami

00,82
II badanie

rednia arytmetyczna

57,31

64,18

Odchylenie standardowe

06,73

11,96

Istotnoæ ró¿nic miedzy grupami
Istotnoæ ró¿nic miêdzy I a II badaniem

02,28*
02,15*

03,01**

Istotnoæ ró¿nic: ***  poziom wysoki, **  redni, *  niski

wartoæ wskanika istotnoci ró¿nic
miêdzy I a II badaniem w zakresie poziomu wiedzy o dzia³aniach ruchowych
(WWT), który wynosi³ 9,38*** > 6,93***
(tab. 1), co wskazuje na wiêksz¹ dynamikê zmian w grupie, w której zastosowano nauczanie programowane. Podobne zmiany zanotowano w przypadku
sprawnoci specjalnej. Grupa eksperymentalna uzyska³a wiêksz¹ wartoæ
wskanika poziomu istotnoci ró¿nic
(3,01** > 2,15 *)  tab. 2.
Uzyskane wyniki mog¹ wiadczyæ o
du¿ych walorach informacji wizualnej,
zawartej w nauczaniu programowanym.
Fakt ten potwierdza stanowisko Bogena
(5), Dylaka (10), Falkowskiego (11),
wskazuj¹cych na znacz¹c¹ skutecznoæ
informacji spostrze¿eniowych w kszta³towaniu wiedzy i przyswajaniu umiejêtnoci ruchowych.

Nauczanie programowane zak³ada
uczenie siê przez zrozumienie. Wydaje
siê, ¿e jest to mo¿liwe dziêki informacji
wizualnej, która poprzez zmys³y (g³ównie receptory wzrokowe) rejestrowana
jest w pamiêci wizualnej. Wed³ug Richaudeu (20) pamiêæ ta jest najbardziej
efektywn¹ form¹ dla pamiêci krótkotrwa³ej i d³ugotrwa³ej, co warunkuje
wykonanie zadania ruchowego. Uzyskane wyniki badañ oraz spostrze¿enia innych autorów (4, 9, 15, 17, 19) potwierdzaj¹ tê prawid³owoæ.
W naszym eksperymencie sprawdzalimy, czy wiedza specjalistyczna
ma wp³yw na skutecznoæ techniki ruchu. Dane tab. 3 wskazuj¹, ¿e istnieje
zale¿noæ miêdzy poziomem wiadomoci a skutecznoci¹ dzia³añ ruchowych
gracza. Zarówno w grupie eksperymentalnej (r = 0,895***) jak i kontrol-
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Tabela 3

Zale¿noæ pomiêdzy wiedz¹ o dzia³aniach ruchowych
a wynikami testu technicznego w grupie kontrolnej i eksperymentalnej
Wskanik

Wiedza o dzia³aniach ruchowych (pkt.)

Sprawnoæ ruchowa (pkt.)

Grupa kontrolna
rednia arytmetyczna

40,20

57,31

3,61

6,73

Odchylenie standardowe
Korelacja

0,813***
Grupa eksperymentalna

rednia arytmetyczna

46,30

64,18

4,02

11,96

Odchylenie standardowe
Korelacja

0,895***

***  wysoki poziom korelacji

nej r = 0,813***) stwierdzono wysok¹
korelacjê tych parametrów. Mo¿na wiêc
stwierdziæ, ¿e poziom wiedzy o grze ma
znaczny wp³yw na sprawnoæ wykonania dzia³añ ruchowych pi³karki. Im lepiej zna ona dzia³ania, ich nazwy, znaczenie i zastosowanie, tym lepiej postrzega i rozumie zasady rozwi¹zywania
zadañ ruchowych.
Zastosowanie wzmocnienia dydaktycznego, jakim by³o nauczanie programowane, mog³o wiêc przyczyniæ siê do
efektywniejszego nauczania dzia³añ ruchowych.

Wnioski
1. Postêpowanie metodyczne oparte
na wspomaganiu procesu nauczania i doskonalenia dzia³añ ruchowych informacj¹ wizualn¹ przypiesza opanowanie elementów
techniki.

2. Karty programowane wspomagaj¹ kszta³towanie poprawnych wyobra¿eñ o nauczanej czynnoci ruchowej.
3. Wiadomoci o dzia³aniu ruchowym
mog¹ mieæ znaczny wp³yw na osi¹gany wynik sportowy.
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