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Zastosowanie platformy 
internetowej INDARES 
w programie szkolnego 
wychowania fizycznego



Podstawa programowa 
wychowania fizycznego 
w nowej reformie edukacji



PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Doktryna nowoczesnego wychowania fizycznego jest wynikiem ewolucji 
poglądów, począwszy od takich, w których dominowało przekonanie o 
potrzebie kształtowania jedynie ciała, aż do współcześnie obowiązującego 
wychowania w trosce  o ciało i zdrowie oraz całożyciową aktywność 
fizyczną.

Dzisiejsze wychowanie fizyczne musi wpisywać się w holistyczną edukację 
człowieka, dając mu stabilne i oparte na trwałych wartościach 
przygotowanie do wymagań, jakie stawać będzie przed nim życie w 
dynamicznie rozwijających się społecznościach i różnorodnych warunkach 
socjalno-bytowo-kulturowych.

Założenia nowej podstawy programowej oparte są na personalistycznej 
koncepcji wychowania oraz koncepcji sprawności fizycznej 
ukierunkowanej na zdrowie (ang. health-related fitness).



Cele kształcenia - wymagania ogólne 

I. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania 
i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz sprawności 
fizycznej. 
II. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych 
i sportowych formach aktywności fizycznej. 
III. Poznawanie i stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas 
aktywności fizycznej. 
IV. Kształtowanie umiejętności rozumienia związku 
aktywności fizycznej ze zdrowiem oraz praktykowania 
zachowań prozdrowotnych. 
V. Kształtowanie umiejętności osobistych i społecznych 
sprzyjających całożyciowej aktywności fizycznej. 



Obecna podstawa programowa

BLOKI TEMATYCZNE

• Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna

• Aktywność fizyczna

• Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej

• Edukacja zdrowotna

• Kompetencje społeczne - społeczne sformułowano dla całego etapu 
edukacyjnego, gdyż kształtowanie postaw to proces długotrwały i wymagający 
wielokierunkowych działań.



1. Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna. 
W tym bloku tematycznym zawarto treści związane z diagnozowaniem 
i interpretowaniem rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej. Pomiar 
sprawności fizycznej nie powinien być kryterium oceny z przedmiotu 
wychowanie fizyczne. Powinien służyć do wskazania mocnych i 
słabych przejawów sprawności ucznia w celu planowania dalszego jej 
rozwoju. Podkreśla się znaczenie tych zagadnień w kontekście 
zdrowia, a nie oceny z przedmiotu wychowanie fizyczne. Zwraca się 
uwagę na rozróżnienie pojęć diagnozowanie i ocenianie. 

2. Aktywność fizyczna. 
W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące indywidualnych 
i zespołowych form rekreacyjno-sportowych. Układ treści uwzględnia 
zasadę stopniowania trudności i rozwój psychofizyczny ucznia. Treści 
obszaru wzbogacono o nowoczesne formy ruchu, aktywności fizyczne 

z innych krajów europejskich oraz wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w celu monitorowania i planowania aktywności 
fizycznej. 



3. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej. 
W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące organizacji bezpiecznego 
miejsca ćwiczeń, doboru i wykorzystania sprzętu sportowego, począwszy od 
bezpiecznych działań związanych z własną osobą, przez wspólne formy działania 
do świadomości odpowiedzialności za zdrowie innych.

4. Edukacja zdrowotna. 
W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące zdrowia i jego 
diagnozowania w kontekście przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym. 

Łączenie treści z tego bloku z wdrażaniem kompetencji społecznych sprzyja 
rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi, 
wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości. Treści w tym 
bloku wzmacniają znaczenie aktywnego i zdrowego trybu życia w celu jak 
najdłuższego zachowania sprawności i zdrowia. 

Kompetencje społeczne. 
W tym bloku tematycznym zawarto treści dotyczące rozwijania w toku uczenia się 
zdolności kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i 
odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społecznym, z uwzględnieniem 
etycznego kontekstu własnego postępowania. 



TREŚCI KSZTAŁCENIA
szkoła podstawowa     szkoła ponadpodstawowa

(IV-VIII)                     (LO, Technikum, Branżowa I i II stopnia)

Wzbogacono o zagadnienia:

1. nowoczesne formy aktywności fizycznej;

2. formy aktywności fizycznej pochodzące                                                     
z regionu zamieszkania, innych krajów europejskich oraz 
pozaeuropejskich;

3. monitorowania poziomu aktywności fizycznej                                         
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.



Obszar aktywność fizyczna – przykład: 

KLASY VII–VIII

W zakresie wiedzy. Uczeń: 

wskazuje możliwości wykorzystania 
nowoczesnych technologii do 
oceny dziennej aktywności 
fizycznej, 

W zakresie umiejętności. Uczeń: 

diagnozuje własną, dzienną 
aktywność fizyczną, wykorzystując 
nowoczesne technologie (np. 
urządzenia monitorujące, aplikacje 
internetowe). 

LO, Technikum, Branżowa

W zakresie wiedzy. Uczeń: 

omawia zalecenia dotyczące aktywności 
fizycznej w zależności od płci, okresu 
życia,  rodzaju pracy zawodowej, pory 
roku, środowiska;

W zakresie umiejętności. Uczeń: 

diagnozuje, planuje i organizuje własną, 
tygodniową aktywność fizyczną, z 
uwzględnieniem sportów całego życia 
przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii (urządzenia monitorujące, 
aplikacje internetowe) i rekomendacji 
zdrowotnych (np. WHO lub UE).



REKOMENDACJE 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ



Wytyczne UE z 2008 roku: młodzież wieku szkolnego 
powinna wykonywać codzienną aktywność fizyczną o 
intensywności od umiarkowanej do wysokiej przez 60 
minut lub dłużej, w formach odpowiednio dostosowanych 
do wieku, przyjemnych oraz obejmujących zróżnicowane 
ćwiczenia. 
Szczególny nacisk powinien być położony na rozwój 
zdolności motorycznych osób młodych. Należy stosować 
określone rodzaje aktywności odpowiadające potrzebom 
grupy wiekowej: aerobik, ćwiczenia siłowe i 
koordynacyjne, gibkość.

European Commission (2008). EU Physical Activity Guidelines: Recommended Policy Actions in Support of Health-Enhancing

Physical Activity. Brussel: Education and Culture DG 



Dzienna liczba kroków:

- dorośli: 10000-11000 kroków/dziennie

- dzieci 8 - 10 lat: 12000 – 16000 kroków/dziennie 

- młodzież: 11000-12000 kroków/dziennie
Tudor-Locke, C., & Bassett, D. R. (2004). How many steps/day 
are enough? Preliminary pedometer indices for public health. 
Sports Medicine, 34, 1-8





Runkeeper

Runkeeper / fot. www.runkeeper.com

RunKeeper to

Garmin Connect
Workout Trainer

Endomondo 

http://www.activemaniak.pl/17546/najlepsze-aplikacje-i-platformy-spolecznosciowe-dla-aktywnych/attachment/runkeeper-collage/
http://tofo.pl/yPF
http://www.activemaniak.pl/17546/najlepsze-aplikacje-i-platformy-spolecznosciowe-dla-aktywnych/attachment/runkeeper-collage/
http://www.activemaniak.pl/17546/najlepsze-aplikacje-i-platformy-spolecznosciowe-dla-aktywnych/attachment/connect-screen/
http://www.activemaniak.pl/17546/najlepsze-aplikacje-i-platformy-spolecznosciowe-dla-aktywnych/attachment/10-best-fitness-apps-workout-trainer1/
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WWW.INDARES.COM
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Co to jest INDARES?

INDARES jest kompleksowym systemem on-line 
ukierunkowanym na rejestrowanie, analizowanie 
oraz porównywanie aktywności fizycznej 
użytkownika.

Celem projektu INDARES.COM jest wspomaganie 
rozpowszechniania i badania aktywności fizycznej. 

































33





Dziękuję Państwu za uwagę


