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Kadra pedagogiczna stanowi istotny element każdego procesu dydaktycznowychowa- 

wczego. Powodzenie tego procesu jak  również stopień realizacji jego celów zależny jes t więc 
od odpowiedniej ilości dobrze przygotowanych szkoleniowców. Poziom przygotowania kadr 
w organizacjach oferujących usługi z  zakresu kultury fizycznej ma szczególne znaczenie, gdyż 
w nauczaniu czynności ruchowych obowiązuje zasada „primum non nocere” . Z. Jaworski 
o kadrach na potrzeby kultury fizycznej pisze, że „od tych kadr (...) zależy powszechność 
kultury fizycznej i jej wysoki poziom w całym społeczeństwie” [Jaworski 1999, s. 13].

A nalizując dzieje Zrzeszenia LZS w Polsce obserwujem y, że od początków  sw ojego 
istnienia organizacja ta boryka się z  brakiem  doświadczonej kadry szkoleniowej.

W Świętokrzyskim Zrzeszeniu LZS szczególnie doskwiera brak trenerów. Jest to oczywiś-
cie istotny czynnik hamujący rozwój wiejskiej kultury fizycznej. Dlatego też zasadnym wydaje 
się być prowadzenie badań wśród szkoleniowców pracujących z dziećmi i m łodzieżą w  LZS.

Celem poznawczym  badań było rozpoznanie stanu kadry szkoleniowej Świętokrzyskiego 
Zrzeszenia LZS. Realizując powyższy cel badań zgrom adzono m ateriał badaw czy pozwa-
lający uzyskać odpow iedzi na następujące pytania:
- Jakie były motywy podejm ow ania pracy z  dziećm i i m łodzieżą w LZS ?
- Jakie uprawnienia posiada kadra szkoleniowa LZS do prow adzenia zajęć ruchow ych oraz 

czy ta kadra podlega procesowi doskonalenia i podnoszenia poziom u kwalifikacji ?
- Jak kadra szkoleniow a ocenia ofertę program ow ą i zaplecze sportow o-rekreacyjne LZS ? 

Jaki stosunek m ają szkoleniow cy LZS na zajęciach do swoich podopiecznych?
- Czy w ramach pracy w LZS badani podejm ują w spółpracę ze szkołą i rodziną swoich 

wychowanków ?

M e to d y  i te c h n ik i b a d a ń

Badania, które m iały pozwolić na uzyskanie odpowiedzi na postaw ione pytania zostały 
przeprow adzone w  2000 roku w 14 placówkach Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS. 
Przedm iotem  badań było 272 uczestników zajęć, 29 instruktorów , trenerów  oraz 14 pre-
zesów ognisk LZS. Przy zbieraniu m ateriału badaw czego posłużono się m etodą sondażu 
diagnostycznego. W  ram ach tej metody zastosow ano następujące techniki badawcze:
- Ankietę dla uczestników zajęć w sekcjach LZS.
- Ankietę dla prezesów  LZS.
- W ywiad dla instruktorów, trenerów LZS.



- Obserw ację nieuczestn iczącązajęć ruchowych dla dzieci i m łodzieży w sekcjach LZS.
- A nalizę dokum entów Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS.

W ynik i b adań

Dokonując charakterystyki kadry szkoleniowej Świętokrzyskiego Z rzeszenia LZS 
(ta b .l.)  należy stw ierdzić, że w jej szeregach dom inują m ężczyźni (86,2% ) w yw odzący się 
najczęściej z  przedziału wiekowego od 47 do 56 lat. Pom im o, iż średnia wieku badanych 
w yniosła 45,7 lat, to największy odsetek instruktorów i trenerów  (41,3% ) legitym uje się 
stażem  pracy w LZS od 1 do 6 lat. Sporą grupę, bo 34,5%  stanow ią szkoleniow cy 
z w ieloletnim  stażem zawierającym się w przedziale od 21 do 50 lat. Znaczna większość 
badanej kadry szkoleniowej LZS (82,8% ) posiada wykształcenie wyższe. Istotne w pracy 
szkoleniowo-wychowawczej jes t to, że kadra pedagogiczna LZS najczęściej w ykonuje 
zawód nauczyciela wychowania fizycznego (41,4%  badanych). N auczyciele innych 
przedm iotów  stanow ią 37,9% , urzędnicy 13,8%, emeryci 6,9%.

T ab e la  1. Charakterystyka badanych
(na podstawie wypowiedzi instruktorów, trenerów, N =  29)

Analizowana zmienna Kategorie zmiennej N %

płeć mężczyźni 25 86,2
kobiety 4 13,8

wiek (w latach) 2 5 -3 5 6 20,7
36 -46 8 27,6
4 7 -5 6 12 41.4
5 9 -7 0 3 10,3

staż pracy w LZS 1 - 6 12 41,3
(w latach) 7 - 1 2 4 13,8

1 3 - 1 8 3 10,4
21 - 5 0 10 34,5

wykształcenie badanych wyższe 24 82,8
średnie 5 17,2

wykonywany zawód nauczyciel 11 37,9
nauczyciel wychowania 12 41,4
fizycznego 4 13,8
urzędnik
emeryt

2 6,9

miejsce stałego zamieszkania wieś 9 31,0
miasto 14 48,3
miasto wojewódzkie 6 20,7

Z analizy dokum entacji Świętokrzyskiego Z rzeszenia LZS wynika, że liczba m łodzieży 
do lat 18 korzystającej z oferty programowej tej organizacji, między rokiem  1996 a 2000 
w zrosła o blisko 42% . Nasuwa się teraz pytanie „czy w raz ze wzrostem  liczby uczestników 
zajęć proporcjonalnie rosła ilość kadry szkoleniowej” ?

B adania w ykazu ją że liczba instruktorów zwiększała się system atycznie, a szczególnie 
tych, którzy pracują społecznie, tzn. nie pobierają wynagrodzeń za sw oją pracę. Natom iast 
liczba instruktorów  zatrudnionych na etatach w LZS w ostatnim  dziesięcioleciu była 
niestabilna (ryc.l.).



— •--------- instruktorzy społeczni —^ ------  instruktorzy etatowi

Ryc. Dynamika wzrostu liczby instruktorów Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS 
w latach 1990-2000

Źródło. Roczne sprawozdania zbiorcze ze stanu organizacyjnego i działalności LZS ogółem za lata 
1990, 1991. 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.

Z  niedostatkiem dobrze przygotowanej kadry szkoleniowej Zrzeszenie LZS borykało się od 
początków swojego istnienia [Jachimczyk 1994], Jak wynika z dokumentacji LZS szczególnie 
znikoma była ilość trenerów (ryc.2.). Ponadto kadrze trenerskiej daleko było do stabilizacji. Po 
roku 1996 obserwujemy ciągły spadek liczby trenerów, zarówno pracujących społecznie jak  
i tych zatrudnionych na etatach w LZS. Jest to niepokojące zjawisko, zważywszy na cytowany 
wcześniej wzrost liczby młodych ludzi w szeregach LZS po roku 1996. Z analizy dokumentacji 
LZS wynika również to, że trenerzy pracują przede wszystkim w dyscyplinach wiodących. Co 
zatem jest przyczyną spadku liczby trenerów i ich koncentracji tylko w wybranych dyscyplinach? 
Próbę odpowiedzi na to pytanie znajdujemy w  „Sprawozdaniu z działalności Wojewódzkiego 
Zrzeszenia LZS za lata 1996-1999”, gdzie czytamy: „Należy stwierdzić, że w  wielu przypadkach 
zatrudnienie przeszkolonej kadry jest niemożliwe ze względu na brak środków finansowych. 
W  wyniku tego ograniczenia swoją uwagę koncentrowaliśmy na zatrudnieniu szkoleniowców 
w dyscyplinach kierunkowych w Ludowych Klubach Sportowych” [W Z LZS 2000, s. 12],

—•-------  trenerzy społeczni —t   trenerzy etatowi

Ryc. Dynamika wzrostu liczby trenerów Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS 
w latach 1990-2000

Źródło. Roczne sprawozdania zbiorcze ze stanu organizacyjnego i działalności LZS ogółem za lata 
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,2000.



O dpow iadając na pytanie o motywy podejm ow ania pracy w LZS badani najczęściej 
wskazywali na: chęć pracy z m łodzieżą (55,2%  badanych), przeszłość zaw odniczą (27,6%  
badanych),chęć upow szechniania sportu na wsi (17,2%  badanych).

R. Żukowski w swoich badaniach pytając trenerów  o motywy wyboru zawodu trenera, 
zam iłow anie do pracy z  m łodzieżą odnotował na poziom ie 7,1% . N atom iast przeszłość 
zaw odnicza w edług wyników badań tego autora stanowi ważne kryterium  doboru do tego 
zaw odu [Żukowski 1992, s. 121].

B adając upraw nienia kadry szkoleniowej Świętokrzyskiego Z rzeszenia do prow adzenia 
zajęć ruchowych z  dziećmi i m łodzieżą uzyskano następujące wyniki:
- uprawnienia instruktorskie posiadało 37,9%  badanej kadry
- tytułem m agistra wychowania fizycznego legitymowało się 34,5%  badanych
- upraw nienia trenerskie posiadało 24,1 % badanych
- 3,5%  badanych szkoleniowców nie potrafiło wskazać żadnych uprawnień.

Niezwykle istotnym elementem decydującym o efektywności kształcenia i wychowania 
m łodych ludzi je s t proces ustawicznego podnoszenia kw alifikacji kadry pedagogicznej. 
W „Białej K siędze” czytamy, że „społeczeństw o przyszłości będzie społeczeństwem  
uczącym  się” [ 1, s. 16 ]. N atom iast J. Delors podkreśla, iż „koncepcja edukacji przez całe 
życie jaw i się jak o  klucz do bram XXI wieku (...), je s t odpow iedzią na w yzwania szybko 
zm ieniającego się św iata...” [Delors 1998, s. 17], N a konieczność ustaw icznego kształcenia 
kadry pedagogicznej naszą uwagę zw raca Cz. Kupisiew icz [K upisiew icz 1999, s. 172]. A jak  
przedstaw ia się problem  podnoszenia kwalifikacji kadry szkoleniowej Świętokrzyskiego 
Zrzeszenia LZS? Okazuje się, że 89,7%  badanych szkoleniow ców  podnosiło swoje 
kwalifikacje w związku z podjęciem  pracy w LZS. Kursy instruktorskie ukończyło 58,6%  
badanych, kursy trenerskie 17,2%, w konferencjach uczestniczyło 13,8% badanych. Ponadto 
96,6%  badanych czyta czasopism a z dziedziny kultury fizycznej. W edług oceny prezesów  
ognisk LZS 57,2%  placówek kieruje swoich instruktorów i trenerów  na szkolenia 
podnoszące uprawnienia do organizow ania i prow adzenia zajęć ruchowych. N atom iast 
42 ,8%  placów ek nie kieruje kadry szkoleniowej na dokształcanie. Poziom  przygotow ania 
instruktorów  i trenerów  do pracy z  dziećmi i m łodzieżą w edług oceny prezesów  LZS 
przedstaw ia tabela 2.

Tabela 2. Poziom  przygotow ania kadry szkoleniowej Św iętokrzyskiego Zrzeszenia 
w ocenie prezesów ognisk LZS 
(wg ankiety prezesów, N  =  14)

Poziom
przygotowania

Instruktor Trener

N % N %

wysoki 8 57.2 9 64,4
przeciętny 5 35,7 4 28,5
niski 1 7,1 1 7.1

N iepokojącym  je s t fakt, iż 41,4%  badanych instruktorów  i trenerów  nie w idzi potrzeby 
podnoszenia poziom u swoich uprawnień. N atom iast 17,2% badanych chciałoby w  przy-
szłości ukończyć kursy instruktorskie a 41 ,4%  deklaruje chęć zdobycia uprawnień 
trenerskich. W ychodząc naprzeciw  oczekiw aniom  części kadry szkoleniow ej Świętokrzyskie 
Zrzeszenie LZS w latach 1996-1999 zorganizow ało następujące rodzaje kursów:



- organizatorów  sportu i rekreacji, na których stopień organizatora sportu otrzym ało 
110 osób,
organizatorów  turystyki wiejskiej, na których przeszkolono 160 osób,
sędziowskich w łucznictwie, na których stopień sędziego w tej dyscyplinie sportu
uzyskały 64 osoby.

Ponadto szkoleniowcy uczestniczyli w kursach instruktorskich, organizowanych przez 
Radę G łów ną Zrzeszenia LZS. Były nimi: kursy instruktorskie w lekkiej atletyce, tenisie 
stołowym , piłce nożnej, zapasach [W Z LZS 2000, s. 12 ].

Ofertę program ow ą LZS skierow aną do dzieci i m łodzieży 31,0%  badanych 
szkoleniow ców  oceniło jako  w ystarczającą 48,3%  jak o  słabą i 20,7%  badanych uznało tą  
ofertę za niewystarczającą. W edług 13,8% badanej kadry ta oferta pozw ala zaspokoić 
potrzeby ruchow e dzieci i m łodzieży; 65,5%  było zdania, że tylko częściowo, a 17,2% 
badanej kadry szkoleniowej LZS określiło, iż oferta nie zaspokaja tych potrzeb.

Istotnym czynnikiem, obok oferty program owej, je s t  jakość pracy wychowawczej 
[Dąbrow ski 1997, s. 98], W  innej pracy czytamy, że „trener winien być dla wychow anków  
wzorem  osobow ym ” [Sozański 1993, s. 214], Jakie zatem 'postaw y i styl prow adzenia zajęć 
preferu ją szkoleniow cy LZS? O bserw acje 14 zajęć pozw alają stw ierdzić, iż prow adzący 
zajęcia postępow ali zgodnie z  założeniam i pedagogiki hum anistycznej. Instruktorzy 
i trenerzy z życzliw ością odnosili się do swoich podopiecznych, um iejętnie m otywowali 
i zachęcali do aktywności ruchowej na zajęciach i poza nimi. W iększość badanych 
szkoleniow ców  LZS (62,1% ) opow iedziało się za zasadą partnerstw a na zajęciach. 
N atom iast 37,9%  kadry było zdania, że należy zachow yw ać dystans w obec uczestników  
zajęć. W ydaje się, że uczestnicy zajęć powinni m ieć nieco większy w pływ na program 
oferow any przez LZS. Badania dow odzą że tylko 17,2%  badanych szkoleniow ców  
opracow uje program  z uwzględnieniem  propozycji dzieci i m łodzieży a 20 ,7%  kadry 
dopuszcza zm iany w program ie zajęć podyktowane inną koncepcją uczestników. Istotnym 
elem entem  oferty LZS je s t zaplecze sportow o-rekreacyjne, które było oceniane przez kadię 
najczęściej (27,6% ) jako  złe. Ponadto w popraw ie w arunków  lokalowych i sprzętowych 
65,5%  szkoleniow ców  upatrywało zwiększenia efektów swojej pracy dydaktyczno- 
w ychowaw czej z  dziećm i i m łodzieżą. Potw ierdzeniem  tego są wyniki ankiety 
przeprow adzonej wśród prezesów  ognisk LZS, w edług których (64,3%  badanych) złe 
warunki lokalow e podległych im jednostek  LZS nie pozw alają spełniać w ym ogów  państw 
Unii Europejskiej w zakresie kultury fizycznej.

Praw idłow o planowany i realizow any proces szkolenia sportow ego dzieci i młodzieży 
powinien uwzględniać system atyczną w spółpracę ze szkołą i rodziną. W literaturze 
poświęconej teorii sportu czytamy: „Szczególny wpływ na właściwy przebieg szkolenia 
sportow ego m łodocianych ma ścisła w spółpraca między sz k o łą  klubem  i rodzicam i. 
U podstaw tych działań pow inna leżeć troska o efekty w nauce, wychowaniu i zaspokajaniu 
bieżących potrzeb ucznia -  zaw odnika” [Sozański 1993, s. 212]. S. W ołoszyn [W ołoszyn 
1984] zalicza w spółpracę z  rodzicam i i szkolą do ważnych czynników  efektywności pracy 
trenera. Tabela 3 przedstaw ia najczęściej wym ieniane przez szkoleniow ców  LZS formy 
w spółpracy ze szkołą i rodziną uczestników zajęć.



Forma współpracy
Tak Nie

n % n %

Wymiana informacji o wynikach 
sportowych i ocenach szkolnych 13 44,8 16 55,2

Wspólna selekcja młodzieży do sekcji 
LZS U 37,9 18 62,1

Udostępnianie przez szkolę sprzętu 
i obiektów sportowych 
dla LZS

8 27,6 21 72,4

Współpraca kadry LZS 
z nauczycielami wych. fiz. uczestników 
zajęć

6 20,7 23 79,3

Współorganizowanie ze szkołą 
zawodów sportowych 4 13,8 25 86.2

Jak w skazują dane zawarte w powyższej tabeli szkoleniow cy LZS częściej przyznają 
że nie stosują wym ienionych form współpracy. Najczęściej stosow aną form ą współpracy 
przez kadrę LZS (44,8%  badanych tak odpow iedziało) je s t wym iana inform acji ze szkolą
0 wynikach sportowych i ocenach szkolnych uczestników zajęć. N ie najlepiej przedstaw ia 
się w spółpraca instruktorów , trenerów  LZS z nauczycielam i w ychow ania fizycznego dzieci
1 m łodzieży ćwiczącej w sekcjach. Aż 79,3%  badanych nie prowadzi takiej współpracy. 
Częstymi wśród szkoleniowców LZS podczas badań były opinie, że szkoły nie są  z reguły 
zainteresow ane współpracą. W badaniach R. Żukow skiego [Żukowski 1989, s. 84] czytamy 
o w spółpracy trenerów  ze środowiskiem  szkoły na poziom ie 74,0% . Potw ierdzeniem  niedo-
statecznej w spółpracy szkoły z organizacjami pozaszkolnym i oferującymi usługi z zakresu 
kultury fizycznej są  w cześniejsze badania R. Przewędy [1988] i A. D ąbrow skiego [1997],

W nioski

1. Brak środków  finansowych, zdaniem  działaczy Świętokrzyskiego Z rzeszenia LZS, jes t 
przyczyną kłopotów  z naborem  wykwalifikowanej kadry szkoleniowej.

2. N ajczęściej wym ieniany motyw podejm ow ania pracy z dziećm i i m łodzieżą według 
badanych szkoleniow ców  to chęć pracy z  m łodzieżą (55,2%  w ypowiedzi kadry).

3. W badanym  okresie szkoleniow cy Świętokrzyskiego Zrzeszenia posiadali najczęściej 
uprawnienia instruktorskie do prow adzenia zajęć ruchowych (37,9%  badanych). Aż 
41,4%  badanych nie widzi potrzeby podnoszenia poziom u swoich uprawnień.

4. W yniki badań w skazu ją  że oferta program ow a LZS tylko częściowo zaspokaja potrzeby 
ruchow e dzieci i m łodzieży (65,5%  wypowiedzi kadry), a zaplecze sportowo-rekreacyjne 
ci sami badani oceniali najczęściej jako  zle (27,6%  w ypowiedzi szkoleniowców).

5. Postawy i stosunek do podopiecznych kadry szkoleniowej Świętokrzyskiego Zrzeszenia 
LZS są  zgodne z  założeniam i pedagogiki hum anistycznej.

6. N ajczęściej stosow aną form ą w spółpracy ze szkolą przez kadrę LZS je s t wymiana 
inform acji o wynikach sportowych i ocenach szkolnych uczestników zajęć (44,8%  
wypowiedzi kadry).
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T h e  S ta ff  o f  In s tru c to rs  o f  Ś w iętokrzysk ie  Z rzeszen ie  LZS

K ey w ords: LZS in s tru c to rs , L ZS  coaches, sp o r t  am ong  young  people

In tro d u c tio n

The pedagogical staff is an essential elem ent o f  every didactic -  educational process. The 
success o f this process depends on suitable num ber o f well -  prepared instructors. The aim of 
our research is the recognition o f  condition o f  Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS training staff.

M a te ria l a n d  m ethods

In our investigations we used the method o f  diagnostic sounding and subordinated 
investigative techniques -  the questionnaires o f inquiries for the participants o f  training, the 
questionnaires o f inquiries for LZS presidents, the questionnaires o f interview for LZS 
instructors and coaches, not participating observation with the use o f the sheet of 
observation, the analysis o f Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS docum ents. The research was 
carried out in 2000 14 LZS institutions. Together the investigation effected 272 people 
(children and young people) -  profiting from  LZS offers, 29 mem bers o f  the training staff 
and 14 LZS presidents.

T h e  re su lts  o f  th e  re sea rch

The results o f the investigations show that the growing num ber o f  participants o f 
activities organized by Świętokrzyskie Z rzeszenie LZS was not always accom panied by the 
growing number o f  training staff. It appears from  the LZS docum ents that especially slender 
was the num ber o f coaches. The reason of insufficient num ber o f  training staff -  as the 
people actively engaged in LZS work maintain -  is the lack o f  financial means.

The m ost essential in the training -  educational work is that the m em bers o f  LZS training 
staff generally work as the teachers o f physical education (41,4%  of investigated people). 
M ost often m entioned m otive o f  undertaking work with children and young people in the 
opinion o f  investigated instructors is the wish to work with young people (52,2%  opinions). 
The alarm ing fact is that 41,4%  of instructors doesn’t see the need o f rising the level of 
qualifications. However the results o f  observations show that the attitude o f the training staff 
towards people being under charge does not rouse any reservations.


