
„JAK NAUCZYMY JASIA TO JAN BĘDZIE UMIAŁ
AKTYWNIE WYPOCZYWAĆ’’

Rekreacja fizyczna z dnia na dzień zdobywa sobie uznanie wśród
społeczeństwa, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z pożytku jaki niesie ona
dla organizmu człowieka, zarówno na zdrowie psychiczne jak i fizyczne.
Wachlarz zajęć rekreacyjnych jest bardzo bogaty, niestety w realiach polskiego
społeczeństwa jest jeszcze wciąż trudno dostępny dla zwykłych, zapracowanych
ludzi. Z doświadczeń mojej pracy jako nauczyciela oraz z opinii zebranych od
koleżanek i kolegów w KSOS, stwierdzam,że młodzież nie jest wychowana do
rekreacji, brakuje jej nawyków higienicznego i aktywnegożycia oraz nie potrafi
korzystać z propozycji jej oferowanych np. przez domy kultury czy inne tego
typu ośrodki. Z pewnością łączy się to z brakami w programach nauczania
wychowania do rekreacji.

Kwestia ta jest przedmiotem wielu badań; teoretycy i praktycy
wymieniają się wiadomościami i doświadczeniami w celu uzyskania pewnych
założeń, reguł. Mają one pomóc instruktorom prowadzić zajęcia na wysokim
poziomie, które spełniać będą oczekiwaniaćwiczących a przede wszystkim będą
bezpieczne dla zdrowia.

Wstępne moje słowa mają charakter ogólny a więc posłużę się
opracowaniami teoretyków w interesującym nas zakresie.

Co to jest właściwie rekreacja?
Rekreacja jest to zagospodarowanie wolnego czasu, zatem powstaje pytanie co
to jest czas wolny?. Następuje on po wypełnieniu obowiązków szkolnych,
zawodowych oraz rodzinnych w odniesieniu do własnej osoby.
Nasuwa się dygresja,że czasu wolnego właściwie nie mamy.Życie toczy się
bardzo szybko, dzieci się uczą, rodzice pracują, a później przychodzi czas
wyciszenia. Przez cały ten okres przewija się problem sprawności fizycznej i
psychicznej a co za tym idzie umiejętność zadbania o siebie na tym polu
życiowej działalności. Zgodnie z polskim przysłowiem „Czego Jasiu się nie
nauczy tego Jan nie będzie umiał” całeśrodowisko związane z rekreacją w
różnych formach z bardzo modnym ruchem fitness włącznie, powinno pomyśleć
o ofercie dla ludzi młodych nie dysponujących swoimiśrodkami finansowymi
ani też nie mających wyrobionych priorytetów w zakresie uprawiania jakiejś
dyscypliny.
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Powróćmy teraz do teoretycznych podstaw rekreacji,
które to stanowią punkt wyjściowy do organizacji profesjonalnej działalności w
tym zakresie.

Rekreacja:
- Jest przedmiotem dobrowolnego wyboru /uczy samodzielnie podejmować

decyzje korzystne dla danej jednostki/.
- Jestśrodkiem do realizacji przyjętego celu, zaspokojeniu potrzeb i

samozadowolenia /pozwala zrealizować swoje plany co ma charakter
dowartościowujący, a zadowolenie może przenieś na inne sferyżycia np.
pracę czy dom/.

- Jest celem samym w sobie / daje satysfakcję gdy cel zostanie osiągnięty/.
- Wiąże się z aktywnością, przyjemnością i odprężeniem /człowiek

wypoczęty i zadowolony myśli pozytywnie co ułatwi mu wybór
właściwych drógżyciowych/.

- Pozwala rozładować napięcia, wywołuje pozytywne emocje /w chwilach
przemęczenia pozwala organizmowi szybciej wrócić do równowagi/.

Definicja rekreacji jak widzimy jest bardzo obszerna a do tego
dochodzi jeszcze wiele czynników, które determinują zachowanie człowieka w
czasie wolnym.

Są to następujące czynniki:
- społeczno demograficzne takie jak wiek, płeć, wykształcenie czy zawód,
- gospodarczo ekonomiczne –sytuacja materialna, ilość wolnego czasu,

dostęp do obiektów i urządzeń rekreacyjnych,
- biologiczne – stan zdrowia, poziom sprawności fizycznej, poziom

wydolności, typ budowy somatycznej,
- psychiczne – osobowość, typ temperamentu, poziom inteligencji,

stosunek człowieka dożycia, struktura potrzeb i zachowań.

Do pełni satysfakcji z uprawiania rekreacyjnych form ruchu
potrzebne są środki, które umożliwiają działalność ruchową. Wyróżniamy
środki materialne /dieta, przyrządy, przybory, urządzenia, odnowa biologiczna/,
oraz niematerialne / zestawyćwiczeń/. Dobórśrodków leży przede wszystkim w
gestii instruktora, który powinien dobierać zarówno odpowiedniećwiczenia jak i
sprzęt.

Tak prowadzone zajęcia dadzą ćwiczącym wiele satysfakcji
oraz ogromną korzyść dla zdrowia psychicznego i fizycznego.
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Zagadnienie współczesnej rekreacji obejmuje wiele sferżycia
należy przygotować stronę merytoryczna działalności, gospodarczą oraz sektor
usług. Obecnie w Polsce jest już wiele ośrodków a powstają nowe, które
systematycznie rozszerzają swoją ofertę.

Kluby rekreacyjne dla dorosłych, co się z tym wiąże,
dysponująceśrodkami finansowymi, będą się rozwijać zgodnie z
zapotrzebowaniem, jednak należy pamiętać o młodym, rozwijającym się
pokoleniu ludzi, którym należy w tej kwestii pomóc, ułatwić dostępność,
nie stwarzać barier finansowych. Nauczyciele wychowania fizycznego oraz
wszyscy związani z działalnością rekreacyjną powinni pracować z młodzieżą
nad wychowaniem do rekreacji.

O słuszności podjętych działań w tym kierunku nie trzeba
specjalnie przekonywać, korzyści są po prostu nie podważalne dla
indywidualnych osób oraz dla społeczeństwa. Zdrowe, zadowolone, radosne,
pewne siebie młode pokolenie pozwala na optymistyczne spojrzenie w
przyszłość.

W Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym
przeprowadziłam badania ankietowe wśród młodzieży uczęszczających na
różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Celem było określenie potrzeb tej grupy
społecznej w zakresie rekreacji, oraz przeszkód z jakimi się spotykają chcąc
uczestniczyć w zajęciach.
Na podstawie wyników ankiety określiłam oczekiwania młodzieży w
nurtującym nas problemie:

1. Oferta programowa powinna być bardzo urozmaicona, gdyż młodzież nie
ma wyrobionych priorytetów w zakresie form ruchowych, wynika to z
małej znajomości specyfiki poszczególnych zajęć.

2. Wszyscy z ankietowanych chcieliby, aby kluby były w okolicach miejsca
zamieszkania lub szkoły.

3. Zajęcia powinny się odbywać o różnych porach dnia.
4. Mile widziane byłyby również zajęcia poza harmonogramem, np.

wyjazdy sobotnie na narty, wycieczki, a nawet obozy rekreacyjne.

Stwarzając młodzieży dogodne warunki, dając im szansę
rozwoju budujemy lepszyświat. Inwestycje zazwyczaj przynoszą pozytywne
skutki, procentują w znaczny sposób. Podejmijmy więc to wyzwanie, pomóżmy
sobie i innym.

Anna Czernoch


