Akademia Wychowania Fizycznego
im. Bronisława Czecha
w Krakowie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
pod honorowym patronatem
J.M. Rektora AWF w Krakowie prof. dr hab. Janusza Zdebskiego
i
Małopolskiego Kuratora Oświaty mgr Józefa Rostworowskiego

AKTUALNE TRENDY
W WYCHOWANIU ZDROWOTNYM

Kraków, 19.06.2006

Komitet Naukowy
Przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej de Tchorzewski
Członkowie:
prof. dr hab. Barbara Woynarowska
prof. dr hab. Zofia Żukowska
dr hab. Ewa Kałamacka
dr hab. Marian Kapica, prof. nadzw.
dr hab. Ewa Mędrela-Kuder

Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca
dr Weronika Wrona - Wolny
Członkowie:
mgr Marta Wdowik - sekretarz
dr Bożena Makowska
mgr Piotr Słomiński

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy Pani dr Kazimierze Ćwiek-Ludwickiej, Redaktor
Naczelnej czasopisma naukowego „Roczniki Państwowego Zakładu Higieny” za
życzliwą pomoc oraz wyrozumiałość w przygotowaniu Suplementu do druku.
Weronika Wrona-Wolny
Marta Wdowik

WPROWADZENIE
Niniejszy Zeszyt poświęcony jest Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„Aktualne trendy w wychowaniu zdrowotnym”. Cykliczne konferencje naukowe
dotyczące problematyki wychowania zdrowotnego, były organizowane w krakowskiej
Akademii Wychowania Fizycznego od 1996 roku. Czwarta konferencja, która odbyła się
19 czerwca br. wiąże się z aktualnymi trendami w wychowaniu zdrowotnym, które
występują w wyniku różnorodnych przemian w naszym kraju. W ciągu ostatnich
kilkunastu lat w Polsce nastąpiło wiele zmian, które mają związek ze zdrowiem. Okres
ten można scharakteryzować jako czas przemian gospodarczo-ekonomicznych. Zaszło
wiele reform społecznych, a szczególnie istotną była reforma systemu edukacji.
Edukacja zdrowotna pojawiła się po raz pierwszy w podstawach programowych
obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących w 1997 roku (Zarządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 1997 r. w sprawie podstaw programowych
obowiązkowych przedmiotów w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - Dz. Urz.
MEN 1997 Nr 5, poz.23). Włączenie w 1999 r. do podstawy programowej kształcenia
ogólnego w szkole podstawowej i gimnazjum zreformowanej szkoły, ścieżki edukacyjnej
„edukacja prozdrowotna” ( Dz.U. 1999 nr 14, poz. 129) oznacza, iż za jej realizację
odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu
włączą odpowiednio treści danej ścieżki. Następnie rozporządzeniami w 2001 r. oraz
2002
r.
wprowadzono
ścieżkę
edukacyjną
„edukacja prozdrowotna” do podstawy programowej wszystkich typów szkół (Dz.U.
2001 r., Nr 61, poz. 625 oraz Dz. U. 2002 r. Nr 51, poz. 458).
Wynikiem przedstawionych zmian są też te, które dotyczą realizacji wychowania
zdrowotnego w uczelniach kształcących nauczycieli i pedagogów , a także stylu życia i
zachowań zdrowotnych, co zostało przedstawione w sesjach tematycznych w trakcie
obrad konferencji.
Prace opublikowane w tym Zeszycie podzielono i uporządkowano w cztery grupy
problemów, które odpowiadały poszczególnym sesjom tematycznym w trakcie obrad
konferencji. Część pierwsza jest wprowadzeniem do tematu i zamieszczono w niej
opracowania prezentujące zagadnienia teoretyczne i metodyczne edukacji zdrowotnej.
W części drugiej i trzeciej omówiono realizację wychowania zdrowotnego w uczelniach
o różnym profilu kształcenia nauczycieli i pedagogów, oraz ukazano doświadczenia
nauczycieli w wykorzystaniu różnych programów z wychowania zdrowotnego w
szkołach. W ostatniej części zaprezentowano charakterystykę zachowań zdrowotnych
młodzieży oraz dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem picia alkoholu a także
aktywności fizycznej.
Serdecznie dziękujemy Recenzentom za dokonanie ocen nadesłanych prac.
Wyrazy podziękowania składamy Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty
mgr Józefowi Rostworowskiemu oraz J. M. Rektorowi Akademii Wychowania

Fizycznego w Krakowie prof. Januszowi Zdebskiemu za objęcie honorowego patronatu
nad konferencją naukową. Patronat ten łączy środowisko szkolne z akademickim w
realizacji edukacji zdrowotnej, uznawanej za najbardziej opłacalną, długofalową
inwestycję w zdrowie społeczeństwa.
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Uczestnikom oraz Autorom,
którzy przyczynili się do opracowania materiałów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
pt. „Aktualne trendy w wychowaniu zdrowotnym”, zachęcając równocześnie do udziału
w następnych spotkaniach, poświęconych problematyce edukacji zdrowotnej.
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Weronika Wrona-Wolny
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ANDRZEJ M. DE TCHORZEWSKI

REFLEKSJE WOKÓ£ AKTUALNEGO ROZUMIENIA WYCHOWANIA
ZDROWOTNEGO JAKO KATEGORII POJÊCIOWEJ W NAUKACH
PEDAGOGICZNYCH
REFLECTIONS ABOUT ACTUAL UNDERSTANDING OF HEALTH EDUCATION
AS A CONCEPTIONAL CATEGORY IN PEDAGOGICAL SCIENCE
Zak³ad Pedagogiki i Wychowania Zdrowotnego
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
31-571 Kraków, Al. Jana Paw³a II 78
Kierownik Zak³adu: prof. zw. dr hab. A. M. de Tchorzewski
Pojêcie wychowanie zdrowotne, które niekiedy uto¿samia siê z takimi pojêciami, jak: edukacja zdrowotna, edukacja prozdrowotna, czy edukacja do zdrowia b¹d promocja zdrowia, okrelane jest w ró¿ny sposób. Na problem ten wskazuj¹ wyranie liczni autorzy publikacji, którzy wychowanie zdrowotne uczynili
przedmiotem swoich zainteresowañ badawczych a tak¿e dzia³añ pedagogicznospo³ecznych. Analiza literatury nale¿¹ca do tego obszaru zagadnieñ pozwala
zauwa¿yæ, ¿e nie ma pe³nej zgodnoci co do przyjêcia jakiej uniwersalnej definicji tej kategorii pojêciowej. Treæ i zakres pojêcia wychowanie zdrowotne
zale¿y w du¿ej mierze od tego, z jakiej perspektywy naukowej nadaje siê jemu
znaczenie oraz w jakim aspekcie nim siê pos³ugujemy. Zadaniem poni¿szego tekstu jest próba ukazania pojêcia wychowanie zdrowotne oraz jego aplikacyjnego charakteru z perspektywy pedagogicznej.

S³owa kluczowe: wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia, pedagogika zdrowia, funkcje pedagogiki zdrowia
Key words: health education, health learning, health promotion, health pedagogic, functions of health pedagogic
Powy¿szy tytu³ sugeruje postawienie nastêpuj¹cego pytania: czym jest, czym mo¿e byæ
i czym powinno byæ wychowanie zdrowotne? Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e ta
kategoria pojêciowa wesz³a na sta³e do jêzyka wielu dziedzin i dyscyplin naukowych. Pos³uguj¹ siê ni¹ zarówno przedstawiciele nauk medycznych i przyrodniczych, nauk o zdrowiu, nauk o ¿ywnoci i ¿ywieniu, nauk o kulturze fizycznej, nauk humanistycznych i spo³ecznych, nauk historycznych i prawnych, a tak¿e nauk filozoficznych i teologicznych.
Wszystkie one wspólnie przyczyniaj¹ siê do tego, ¿e wychowanie zdrowotne jako kategoria pojêciowa wraz z innymi pojêciami pochodnymi stanowi podstawê konstruowania
ró¿nych teorii szczegó³owych bêd¹cych narzêdziami poznawania rzeczywistoci i s³u¿¹cych jej przekszta³caniu.
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Ka¿da z przytoczonych tu nauk czêsto nadaje temu pojêciu ró¿norodn¹ treæ i zakres na
skutek odmiennych podejæ ontologicznych (co to jest/czym jest wychowanie zdrowotne,
jaka jest jego struktura bytowa, w jaki sposób ono istnieje?) epistemologicznych (jak poznawaæ wychowanie zdrowotne, jak zdobywaæ o nim wiedzê potoczn¹, a jak naukow¹,
jak wyznaczaæ pola badawcze, ich granice i przestrzenie), oraz metodologicznych (jakimi
metodami pos³ugiwaæ siê podczas poznawania wychowania zdrowotnego, jakimi metodami poznawaæ relacje zachodz¹ce pomiêdzy wychowaniem zdrowotnym a takimi przestrzeniami spo³ecznymi jak edukacja prozdrowotna, edukacja zdrowotna czy promocja zdrowia oraz innymi).
Dodajmy do tego, ¿e  jak chyba nigdy dot¹d  narasta szczególne zapotrzebowanie
na zdrowie, które coraz bardziej staje siê jedn¹ z wysoko cenionych wartoci zarówno przez
pokolenie dorastaj¹cych, jak i doros³ych a tak¿e ludzi w podesz³ym wieku. Wszyscy oni
uwiadamiaj¹ sobie wyranie, jak wiele czynników  a wród nich zdrowie  decyduje o ich
biologicznej, psychicznej oraz rodowiskowej egzystencji. I chocia¿ liczne sporód tych
czynników wiadcz¹ o nies³ychanym dot¹d postêpie cywilizacyjnym ludzkoci, to jednak
mo¿na upatrywaæ w nich równie¿ szkodliwego, degradacyjnego, czy wrêcz niszczycielskiego wp³ywu na ¿ycie pojedynczego cz³owieka oraz ró¿nych zbiorowoci ludzkich.
Pojêcie wychowanie zdrowotne z pewnoci¹ przynale¿y do siatki pojêciowej nauk
pedagogicznych z racji pierwszego cz³onu tego pojêcia, ale pojawia siê ono tak¿e w jêzyku
medycyny spo³ecznej, psychiatrii, dietetyki, socjologii zdrowia, teorii sportu i licznych innych obszarach wielu szczegó³owych dyscyplin ró¿nych dziedzin nauki.
Natomiast nauki pedagogiczne, z racji traktowania takich pojêæ, jak wychowanie, socjalizacja i edukacja, które s¹ bytami realnymi, wyznaczaj¹cymi ich pola poznawcze
w rzeczywistoci spo³ecznej, uczyni³y obiektem swoich zainteresowañ badawczych problemy zwi¹zane z wychowaniem i edukacj¹ zdrowotn¹ cz³owieka, które nale¿y uznaæ jako
nieodzowne elementy wchodz¹ce w sk³ad wszystkich procesów pedagogicznych. Ich w³aciwoci¹ jest holistyczny, temporalny i dynamiczny charakter.
Z punktu widzenia nauk pedagogicznych wychowanie zdrowotne nale¿y traktowaæ jako
proces holistyczny. Obejmuje on swym zasiêgiem wszystkie najwa¿niejsze wymiary egzystencji cz³owieka zw³aszcza te, które zwi¹zane s¹ z potrzebami popêdowo-biologicznymi,
d¹¿eniami konserwacyjnymi zapewniaj¹cymi organizmowi trwa³oæ, nastêpnie z d¹¿eniami ekspansywnymi zwi¹zanymi z rozwojem i rozmna¿aniem siê, wreszcie z d¹¿eniami identyfikacyjnymi pozwalaj¹cymi cz³owiekowi trwaæ w zbiorowoci spo³ecznej poprzez nabywanie ró¿norodnych umiejêtnoci zachowañ. Holizm wychowania zdrowotnego dotyczy
tak¿e postrzeganych u cz³owieka potrzeb duchowych oraz mistyczno-religijnych, które
pozwalaj¹ przekraczaæ w³asn¹ zwierzêcoæ i wi¹¿¹ siê z ró¿nymi formami i wynikaj¹cymi
z nich zasad higieny ¿ycia nie tylko biologicznego, które na ogó³ dotycz¹ higieny osobistej,
czy higieny od¿ywiania, ale tak¿e tych potrzeb, które dotycz¹ sfery poznawczej, kontemplacyjno-estetycznej oraz etycznej1 .
Wychowanie zdrowotne jest te¿ procesem d³ugotrwa³ym. Oznacza to, ¿e procesem tym
cz³owiek objêty jest przez ca³e swoje jednostkowe ¿ycie, od momentu narodzin do ca³kowitego uwi¹du starczego. Niezale¿nie od kolejnych faz rozwoju i dokonuj¹cych siê w nich
zmian, a tak¿e w ramach ju¿ ukszta³towanych nawyków i umiejêtnoci oraz postaw wobec
1

Por.: A. Grzegorczyk, Filozofia czasu próby, Pary¿ 1979, s.13-25
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w³asnego zdrowia, cz³owiek podlega ustawicznym wp³ywom maj¹cym na celu ich doskonalenie poprzez samokszta³towanie siê w tym zakresie. Wraz z biegiem ¿ycia jednostki na
skutek w³aciwie pojêtej i przebiegaj¹cej edukacji, cz³owiek staje siê podmiotem procesu
samowychowania zdrowotnego.
Wychowanie zdrowotne jest te¿ procesem dynamicznym, gdy¿ poszerza siê zakres jego
wp³ywów na coraz bardziej wiadome i dobrowolne zachowania prozdrowotne podejmowane przez cz³owieka w ró¿nych fazach i okresach jego ¿ycia, a tak¿e na jego zdolnoæ
odczytywania zdrowia jako kategorii aksjologicznej, która jest ród³em obowi¹zków i powinnoci wzglêdem samego siebie oraz stanowi o zasadach kierowania siê nimi w relacjach
interpersonalnych w z³o¿onej przestrzeni spo³ecznej.
Powy¿szy opis o charakterze wyjaniaj¹cym stanowi podstawê do poszukiwania jednej
z mo¿liwych odpowiedzi na pytanie czym jest wychowanie zdrowotne w rozumieniu nauk
pedagogicznych. Takie podejcie pozwala podj¹æ próbê skonstruowania definicji projektuj¹cej tej kategorii pojêciowej oraz umo¿liwia ukazanie jej zwi¹zków z innymi pojêciami
stosowanymi na ich gruncie, a zarazem wyznaczaj¹cymi specyficzne pola badawcze nierzadko maj¹ce wiele wspólnych styków z innymi naukami, dla których zdrowie i wychowanie zdrowotne s¹ równie wa¿nymi kategoriami jak dla samych nauk o wychowaniu.
To co dot¹d zosta³o powiedziane pozwala przyj¹æ, i¿ wychowanie zdrowotne jest/mo¿e
byæ przedmiotem refleksji nale¿¹cym do obszaru wiedzy nazywanej coraz czêciej pedagogik¹ zdrowia. W obszarze tym wyodrêbnia siê pewien zakres wa¿nych zagadnieñ dotycz¹cych wychowania zdrowotnego. Jednak¿e  w moim osobistym odczuciu  zbyt wczenie
jest traktowaæ pedagogikê zdrowia jako autonomiczn¹ subdyscyplinê nauk pedagogicznych.
Jest ona co najwy¿ej pewn¹ teori¹ o ograniczonym zasiêgu, pewn¹ uporz¹dkowan¹ logicznie refleksj¹ ale tak¿e narzêdziem poznawania praktycznych dzia³añ i ich skutków w sferze
wychowania zdrowotnego zarówno w aspekcie strategicznym jak i programowym. Tak rozumiana pedagogika zdrowia ze wzglêdu na swój inter- i multidyscyplinarny charakter obejmuje swym zasiêgiem poznawczym zagadnienia dotycz¹ce zarówno zdrowia fizycznego
(somatycznego), ale tak¿e w jakim stopniu zdrowia psychicznego oraz szeroko rozumianego zdrowia spo³ecznego w wymiarze moralnym. Takie podejcie pozwala traktowaæ pedagogikê zdrowia w sposób kompatybilny, bowiem wspomniane p³aszczyzny (somatyczna,
psychiczna, spo³eczno-moralna) wzajemnie siê dope³niaj¹, uzupe³niaj¹ i wspó³dzia³aj¹
³¹cznie. Innymi s³owy mówi¹c: podejmuj¹c na przyk³ad jaki w¹tek dotycz¹cy zdrowia
fizycznego w aspekcie pedagogicznym, nie uwalniamy siê od kwestii zdrowia psychicznego oraz zdrowia spo³eczno-moralnego. I odwrotnie, kiedy mówimy o zdrowiu psychicznym
w aspekcie pedagogicznym, nie jestemy wolni od kwestii zdrowia somatycznego, czy
moralnego. Pedagogika zdrowia, mimo i¿ nie do koñca potrafi w sposób jednoznaczny
okreliæ w³asnego przedmiotu poznania, nie dysponuje niezale¿n¹ problematyk¹ badawcz¹,
ani odrêbnymi metodami, technikami i narzêdziami badawczymi, to jednak odgrywa istotn¹
rolê w obszarze nauk pedagogicznych, bowiem jako szczególny obszar wiedzy spe³nia szereg podstawowych funkcji przypisanych naukom pedagogicznym. Dlatego do funkcji pedagogiki zdrowia nale¿y z pewnoci¹ zaliczyæ w pierwszej kolejnoci:
1) funkcjê eksplikacyjn¹, która polega na opisie, porz¹dkowaniu i wyjanianiu podstawowych pojêæ jakimi ona siê pos³uguje (np.: wychowanie zdrowotne, edukacja zdrowotna,
promocja zdrowia) a tak¿e na ustalaniu zachodz¹cych pomiêdzy nimi relacjami, dziêki którym wyznacza siê odpowiednie pola poznawcze;
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2) funkcjê generalizuj¹c¹, która wyra¿a siê w podejmowaniu próby uogólniaj¹cej wiedzê naukow¹ i potoczn¹ o wychowaniu zdrowotnym wed³ug jasnych kryteriów i twierdzeñ
budowanych w oparciu o zasady logiczno-metodologiczne;
3) funkcjê komunikatywn¹, dziêki której zostaj¹ upowszechnione podstawowe treci;
4) dotycz¹ce celów, zadañ, form i metod wychowania zdrowotnego oraz innych procesów bliskoznacznych tej kategorii pojêciowej;
5) funkcjê aplikacyjn¹ polegaj¹c¹ na wyposa¿eniu profesjonalnych i nieprofesjonalnych
6) pedagogów (nauczycieli, wychowawców, rodziców) oraz ogó³u spo³eczeñstwa w zespó³ umiejêtnoci praktycznych s³u¿¹cych optymalizacji procesów wychowania zdrowotnego;
7) funkcjê heurystyczn¹, która polega na ustawicznym poszukiwaniu i stawianiu nowych
problemów badawczych wynikaj¹cych z przedmiotu poznania jakim jest wychowanie zdrowotne, które zdeterminowane jest ustawiczn¹ i dynamiczn¹ zmiennoci¹ warunków ¿ycia
cz³owieka.
Spe³nianie przez pedagogikê zdrowia powy¿szych funkcji stanowi o mo¿liwoci traktowania jej jako szczegó³owej teorii, rozumianej w tym przypadku jako pewien system ogólnych twierdzeñ wyjaniaj¹cych ten obszar rzeczywistoci wychowawczej, który cile wi¹¿e siê ze zdrowiem jednostki i spo³eczeñstwa. St¹d do pedagogiki zdrowia na ogó³ zalicza
siê problematykê, która koncentruje siê na zagadnieniu ochrony, doskonalenia i promocji
zdrowia poprzez dzia³ania os³aniaj¹ce i zapobiegawcze zarówno w odniesieniu do jednostki jak i ró¿nych zbiorowoci ludzkich. Nie obce s¹ jej tak¿e kwestie zwi¹zane na przyk³ad
z higien¹ osobist¹ i otoczenia, ¿ywieniem, edukacj¹ szkoln¹, higien¹ pracy oraz kultur¹
wypoczynku ale tak¿e kwestie dotycz¹ce przeciwdzia³ania na³ogom i wychodzenia z nich
oraz dzia³añ ratowniczych (tzw. pierwsza pomoc).
Pedagogika zdrowia, czyni¹c obiektem swoich zainteresowañ poznawczych i aplikacyjnych wychowanie zdrowotne, w swej istocie nawi¹zuje do uniwersalnych wartoci jakimi
s¹ ¿ycie i zdrowie cz³owieka. Czyni z tych wartoci ideê wychowania oraz wyprowadza
z nich okrelone cele pedagogiczne i normy powinnociowe. Tote¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e
wychowanie zdrowotne jako kategoria pojêciowa w naukach pedagogicznych bywa ujmowana w aspekcie teleologicznym, jak i technologicznym. Z jednej strony wyrasta ona
z szeroko rozumianej filozofii zdrowia, za z drugiej  ma wymiar prakseologiczny. Takie
podejcie pozwala uciliæ to, co czêsto nazywa siê pedagogik¹ zdrowia sprowadzaj¹c j¹
do teorii wychowania zdrowotnego. Przyjmuj¹c postaæ teorii staje siê ona narzêdziem logiczno-metodologicznym przyczyniaj¹cym siê do budowania koncepcji oraz systemu s¹dów orzekaj¹cych o jednym z wa¿niejszych obszarów rzeczywistoci i dzia³alnoci pedagogicznej odnosz¹cych siê do egzystencjalnego i doczesnego wymiaru bytu cz³owieka, do
utrzymania i zachowania jego jakoci w wymiarze tu i teraz.
Wychowanie zdrowotne jest tym co równowa¿y inne wymiary rozwoju cz³owieka i jego
wrastania w zbiorowoæ ludzk¹. Jest ono tak samo wa¿ne jak wychowanie intelektualne,
moralne, czy estetyczne, które odwo³uj¹ siê do takich wartoci, jak prawda, dobro i piêkno.
Jest wreszcie z nimi cile powi¹zane, bowiem w procesie kszta³towania i samokszta³towania osobowoci cz³owieka poznanie prawdy o w³asnym zdrowiu i ¿yciu, uznanie zdrowia
jako dobra i postrzeganie w nim piêkna czyni ten proces bardziej antropocentrycznym,
czyli takim, w którym cz³owiek staje siê orodkiem i celem.
Uwzglêdniaj¹c takie za³o¿enia mo¿na przyj¹æ, ¿e teoria wychowania zdrowotnego 
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w jakim sensie  wchodzi w sk³ad jednej z wa¿niejszych subdyscyplin nauk pedagogicznych, a mianowicie pedagogiki spo³ecznej, której najszerzej ujêtym przedmiotem badañ s¹
wszelkie dzia³ania o charakterze spo³eczno-wychowawczym w rodowisku szkolnym, jak
i pozaszkolnym. Trzeba w tym miejscu dodaæ, ¿e aktualna struktura systemu szkolnego
zatraca charakter zamkniêtego uk³adu. Tradycyjnemu procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, którego centralnym miejscem i zarazem punktem odniesienia by³y i nadal jeszcze s¹
ró¿ne segmenty edukacyjne, towarzysz¹ w coraz wiêkszym stopniu funkcjonuj¹ce pozaszkolne procesy dydaktyczne i wychowawcze.
Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e wychowania zdrowotnego, nie da siê zamkn¹æ
w szkolnym procesie nauczania i uczenia siê, b¹d w jakiej jednej okrelonej pozaszkolnej
instytucji, organizacji, stowarzyszeniu, zwi¹zku, czy klubie. To co nawet tylko intuicyjnie,
b¹d potocznie rozumiemy przez wychowanie zdrowotne rozpoczyna i dokonuje siê z ró¿nym skutkiem w podstawowej wspólnocie ludzkiej, jak¹ jest rodzina oraz we wspomnianych segmentach edukacyjnych, do których w pierwszej kolejnoci zaliczyæ nale¿y przedszkole i szko³ê, ale tak¿e wychowanie zdrowotne niejako dokonuje siê poprzez bezporednie lub porednie dzia³ania, oddzia³ywania i wp³ywy ró¿norodnych lokalnych si³ spo³ecznych, uruchamianych z inicjatywy ró¿nych szczebli administracji pañstwowej, jednostek
pozarz¹dowych czy samorz¹dowych, realizuj¹cych liczne programy uruchamiaj¹ce wiele
akcji i zarazem mechanizmy oraz rodki przeznaczane na ten cel. Wszystkie te zabiegi maj¹
przyczyniaæ siê do podniesienia kultury zdrowotnej spo³eczeñstwa wp³ywaj¹c na jego wiadomoæ, zachowania oraz postawy.
Do wa¿niejszych elementów strukturalnych procesu wychowania zdrowotnego nale¿y
zatem zaliczyæ wielopostaciowe formy edukacji zdrowotnej, edukacji ekologicznej, edukacji sportowej, czy edukacji turystycznej i wielu innych. Ka¿da z przyk³adowo wymienionych form jest splotem wielu sytuacji wychowawczych posiadaj¹cych cechy konstytutywne
przypisywane procesom pedagogicznym, wród których na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹
stawiane im cele i zadania oraz dobierane dla nich typowe zasady i metody kierowania nimi
w ró¿nych warunkach i okolicznociach ¿ycia indywidualnego i spo³ecznego. Wychowanie
zdrowotne swym zasiêgiem obejmuje wszystkie te przestrzenie ¿ycia i aktywnoci cz³owieka, które wi¹¿¹ siê mniej lub bardziej wiadomie z jego stosunkiem do w³asnej kondycji
somatycznej i psychicznej, z jego relacj¹ odnosz¹c¹ siê do naturalnego rodowiska oraz
z jego spe³nianiem siê poprzez uruchamianie potencjalnych mo¿liwoci przyczyniaj¹cych
siê do ustawicznego podnoszenia w³asnej kondycji ¿yciowej.
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e wychowanie zdrowotne jest takim obszarem rzeczywistoci spo³ecznej, w którym zbiegaj¹ siê te wszystkie mniej lub bardziej celowe oddzia³ywania
na wiadomoæ, zachowania i postêpowanie cz³owieka, które dziêki ró¿nym formom, metodom i rodkom przyczyniaæ siê maj¹ do poszanowania ¿ycia i zdrowia jako wartoci autotelicznej, do umacniania rozwoju fizycznego, a tak¿e psychicznego i noetycznego (czyli
rozumowego, daj¹cego siê poj¹æ rozumem) ka¿dej jednostki, bez wzglêdu na jej wiek, w³aciwoci osobnicze oraz uwarunkowania spo³eczno-kulturowe.
Przyjêcie takiego okrelenia wychowania zdrowotnego wskazuje na powi¹zanie tej kategorii pojêciowej z siatk¹ pojêæ i idei ró¿nych nauk oraz ich szczegó³owych dyscyplin.
Wystarczy tu wspomnieæ nauki przyrodnicze i medyczne, które pomagaj¹ g³êbiej dotrzeæ
i lepiej zrozumieæ istotê samego wychowania zdrowotnego. Oprócz nich nie sposób nie
dostrzec roli nauk psychologicznych, czy socjologicznych, ale tak¿e filozoficznych, zw³asz-
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cza aksjologii i etyki. Wszystkie one, a tak¿e wiele innych, stanowi¹ fundament dla w³aciwego rozumienia treci wychowania zdrowotnego i wyznaczania jego zakresu. Nauki pedagogiczne s¹ tymi, które nadaj¹ kategorii pojêciowej wychowanie zdrowotne okrelon¹
rangê i znaczenie przede wszystkim w wymiarze i w odniesieniu do praktycznej dzia³alnoci wychowawczej oraz s³u¿¹ szeroko rozumianej socjalizacji cz³owieka.
Zatem wychowanie zdrowotne jest t¹ kategori¹ pojêciow¹, która z jednej strony posiada
swoje podstawy w ustaleniach pedagogiki spo³ecznej za z drugiej  s³u¿y jej w budowaniu
teorii wychowania zdrowotnego maj¹cej swoje szerokie zastosowanie w naukach zajmuj¹cych siê wspomaganiem wielostronnego rozwoju i ca³o¿yciowej egzystencji cz³owieka.
Z pedagogicznego punktu widzenia istotn¹ rolê odgrywa wywiedzione z kategorii wychowania zdrowotnego pojêcie edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna oznacza wszelkie wiadome i celowe dzia³ania o charakterze dydaktycznym. Innymi s³owy mówi¹c uwyrania siê ona w procesie nauczania-uczenia siê, którego jakoæ zdeterminowana jest odpowiednio dobran¹ do tego procesu technologi¹ dysponuj¹c¹ w³aciwymi zasadami, formami,
metodami oraz rodkami. Edukacja zdrowotna zatem wydaje siê byæ kategori¹ pochodn¹
w stosunku do kategorii wychowania zdrowotnego. Jej treæ i zakres jest najbli¿szy stosowanym naukom pedagogicznym, a wiêc takim, których przedmiotem refleksji teoretycznej
i badañ s³u¿¹cym praktyce jest na przyk³ad nauczanie i wychowanie przedszkolne i propedeutyczne, nauczanie i wychowanie w ró¿nych segmentach owiatowych (gimnazjalnym,
licealnym, czy pomaturalnym ³¹cznie z kszta³ceniem na tak zwanym poziomie wy¿szym).
Edukacja zdrowotna ma tak¿e swoje zastosowanie praktyczne w ró¿norodnych formach
kszta³cenia równoleg³ego i ustawicznego, w których uczestniczy wspó³czesny cz³owiek
z coraz wiêksz¹ intensywnoci¹. Edukacj¹ zdrowotn¹ zajmuj¹ siê zatem nie tylko nauczyciele odpowiadaj¹cy za poziom wykszta³cenia ogólnego, jak i nauczyciele realizuj¹cy jej
programy w postaci cie¿ek dydaktycznych, czy nauczyciele przedmiotów przyrodniczoekologicznych, nauczyciele kultury fizycznej, ale tak¿e wy¿szy i redni personel medyczny,
pracownicy socjalni, pracownicy s³u¿b sanitarnych, weterynaryjnych, porz¹dkowych i wielu innych reprezentantów ró¿nych zawodów i stanowisk pracowniczych.
Kolejnym pojêciem wywiedzionym z kategorii wychowania zdrowotnego jest pojêcie
promocji zdrowia. Oznacza ono w swej istocie wszelkie dzia³ania propaguj¹ce taki styl
¿ycia, który jest oparty na aktywnym stosunku cz³owieka do intersubiektywnie postrzeganych problemów egzystencjalnych w zakresie w³asnego rozwoju i zdrowia oraz zwi¹zanych z nimi dzia³añ profilaktycznych zapobiegaj¹cych zagro¿eniom, których ród³em s¹
ró¿norodne czynniki i uwarunkowania narastaj¹cych zjawisk o charakterze patologicznym.
Promocja zdrowia ma wiêc na celu ukazywaæ skutecznoæ takich form zachowañ, metod
postêpowania oraz rodków, które s³u¿¹ zdrowiu, za jej podstawowym zadaniem jest uwra¿liwianie ka¿dego cz³owieka na potrzebê codziennej dba³oci o zdrowie oraz systematyczne
kszta³towanie osobistego poczucia i brania na siebie odpowiedzialnoci za w³asne zdrowie.
Przyk³adem przywi¹zywania coraz wiêkszej wagi do wychowania zdrowotnego, a tym
samym do edukacji zdrowotnej, jest obligatoryjnie wprowadzony przedmiot o tej nazwie
na kierunku pedagogika oraz na kierunkach studiów nauczycielskich w ró¿nych typach szkó³
wy¿szych. Tak wiêc edukacja zdrowotna nale¿y do kanonu kszta³cenia pedagogów i wchodzi w sk³ad standardów nauczania. Zdarza siê, ¿e w ró¿nych szko³ach wy¿szych wystêpuje
pewna dowolnoæ w zakresie doboru treci i metod realizacji tego przedmiotu a zajêcia
z edukacji zdrowotnej realizuj¹ nauczyciele akademiccy reprezentuj¹cy ró¿ne dziedziny
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i dyscypliny nauki. S¹ wród nich: lekarze, farmaceuci, psychologowie, pedagodzy, biolodzy oraz osoby reprezentuj¹ce nauki o kulturze fizycznej, ale tak¿e filolodzy, a nawet reprezentanci nauk rolniczych, czy lenych. Nic wiêc dziwnego, ¿e ka¿dy z nich prezentuje
swoisty punkt widzenia na treci i sposób realizacji przedmiotu edukacja zdrowotna.
Analiza celów nauczania i treci programowych, zarówno tych, które zosta³y opisane
w tzw. minimach programowych oraz tzw. sylabusy i literatura przypisana do przedmiotu
edukacja zdrowotna opracowane przez prowadz¹cych zajêcia w poszczególnych uczelniach, pozwala dostrzec pewn¹ jaskraw¹ tendencjê w sposobie jego realizacji. Na ogó³
dos³ownie powtarzane (cytowane) s¹ cele kszta³cenia tego przedmiotu, które ograniczaj¹
siê do ogólnikowych stwierdzeñ mówi¹cych, ¿e przedmiot ten ma zwiêkszyæ zainteresowania studentów sprawami zdrowia oraz wspierania ich dzia³añ w zakresie: doskonalenia
w³asnego zdrowia i rozwoju osobistego i spo³ecznego, ochrony zdrowia innych ludzi oraz
tworzenia zdrowego rodowiska fizycznego i spo³ecznego. Przygotowanie przysz³ych nauczycieli i pedagogów do realizacji cie¿ki dydaktycznej o nazwie edukacja zdrowotna.
Nauczyciele akademiccy prowadz¹cy zajêcia z tego przedmiotu nie dokonuj¹ dydaktycznej operacjonalizacji celów nauczania tego przedmiotu. Powtarza siê niemal¿e we wszystkich sylabusach ta sama tematyka zajêæ, odzwierciedlaj¹ca zapisy zawarte w minimach
programowych. To samo dotyczy literatury podstawowej niekiedy podzielonej na obowi¹zkow¹ i zalecan¹, do której odsy³a siê studiuj¹cych. Na ogó³ s¹ to pozycje wydawane lokalnie, przez wiêksze orodki akademickie i niedostêpne w rodowiskach peryferyjnych, za
literatura podstawowa nie znajduje swojego miejsca na pó³kach uczelnianych bibliotek
i czytelni. Zdarza siê, ¿e w sk³ad wspomnianej literatury wprowadza siê pozycje zwarte,
które tylko w jakim niewielkim wymiarze koresponduj¹ z g³ówn¹ ide¹ edukacji zdrowotnej. Znajduj¹ siê w podawanych studentom zestawach prace z epidemiologii i klinik chorób zakanych, pediatrii, immunologii, neurologii, metodyki wychowania fizycznego, pedagogiki czasu wolnego, psychologii osobowoci i temperamentu, gerontologii, transplatologii, alergologii, onkologii, nauki o ¿ywnoci i ¿ywieniu, wreszcie resocjalizacji a nawet
prawa.
PODSUMOWANIE
Przytoczone przyk³ady wiadcz¹ o pilnej potrzebie g³êbokiego namys³u nad sam¹ ide¹
wychowania zdrowotnego i precyzyjnego dookrelenia czym winna byæ i na czym, ma
polegaæ akademicka realizacja wyk³adanego przedmiotu edukacja zdrowotna. Celem jego
nauczania nie jest tylko realizacja narzuconego minimum programowego, ale tak¿e dostrze¿enie w nim treci s³u¿¹cych procesowi formacji osobowociowej i profesjonalnej przysz³ych, a tak¿e czynnych zawodowo pedagogów i nauczycieli.
Na kanwie poczynionej tu refleksji wokó³ idei i pojêcia wychowania zdrowotnego,
mo¿na zauwa¿yæ jak wa¿nym staje siê problem aktualnego kszta³cenia kandydatów na nauczycieli i wychowawców bez wzglêdu na obrany przez nich kierunek studiów, a tak¿e
przysz³ych pedagogów sposobi¹cych siê do ró¿nych specjalnoci i specjalizacji zawodowych. Zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci studiów pedagogicznych s¹ osobami wzajemnie bior¹cymi na siebie nie tylko formaln¹, ale przede wszystkim moraln¹ odpowiedzialnoæ za rozwój m³odego pokolenia i jakoæ jego ¿ycia spo³ecznego, jako przysz³ych doros³ych. Problem ten wymaga jednak oddzielnego potraktowania.
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A . M . d e Tc h o r z e w s k i
REFLECTIONS ABOUT ACTUAL UNDERSTANDING OF HEALTH EDUCATION
AS A CONCEPTIONAL CATEGORY IN PEDAGOGICAL SCIENCE
Summary
Health education is area of social reality, in which all less or more purposeful interactions on
consciousness, behaviour and conduct of human met.
They are meant to be understand as holistic, dynamic and long- term process.
Bases of this process are two elemental values: life and health of the human being, which are the
source of pedagogical and obligatory norms.
In the area of health education we should highline processes of health education and health promotion. From the health pedagogic point of view, which is fulfilling explicational, generalising,
communicative, applicational and heuristic function, they become also needed to describing, explaining and estimating the health education process.
Example of attaching bigger weight to health educational processes is obligatory entering to the
teachers educational programs terms connected with its aims, contents, forms, methods and measures.
PIMIENNICTWO
1. Demel M.: Pedagogika zdrowia, Warszawa, 1990.
2. Gromadzka-Ostrowska J.: Edukacja prozdrowotna, Warszawa, 2003.
3. S³oñska Z., Misiura M.: Promocja zdrowia. S³ownik podstawowych terminów. Warszawa, 2001.
4. Sygit M.: Wychowanie zdrowotne, Szczecin, 1997.
5. Woynarowska B., Soko³owska M.: cie¿ka edukacyjna  edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole, Warszawa, 2001.

Sesja tematyczna
I
ROCZN.
PZH 2006, 57, Suplement, 17-22
17

Suplement

ZOFIA ¯UKOWSKA

STYL ¯YCIA WOBEC ZAGRO¯EÑ ZDROWIA WSPÓ£CZESNEGO
CZ£OWIEKA I JEGO MIEJSCE W WYCHOWANIU ZDROWOTNYM
STYLE OF LIFE IN VIEW OF HEALTH RISKS OF A CONTEMPORARY MAN
AND ITS PLACE IN HEALTH ORIENTED EDUCATION
Katedra Biologii i Higieny
Wydzia³ Zamiejscowy w Bia³ej Podlaskiej
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
21-500 Bia³a Podlaska, ul. Akademicka 2
Kierownik Katedry: prof. dr hab. G. Raczyñski
e-mail: zofia.zukowska@awf.edu.pl
W artykule przedstawiono teoretyczne rozwa¿ania wokó³ jednego z g³ównych
pojêæ, jakim jest styl ¿ycia. Nale¿y podkreliæ wci¹¿ aktualn¹ jego problematykê
w edukacji zdrowotnej. Na styl ¿ycia sk³adaj¹ siê zachowania (postêpowania),
bêd¹ce rezultatem wp³ywu spo³ecznie zdeterminowanych wzorów zachowañ
i interpretacji sytuacji, tworzonych i wykorzystywanych przez grupê jako mechanizmy umo¿liwiaj¹ce radzenie sobie w ¿yciu. W najwiêkszym stopniu wp³ywa on
na nasze zdrowie.

S³owa kluczowe: wychowanie zdrowotne, styl ¿ycia, zdrowie
Key words: health education, lifestyle, health
Styl ¿ycia jako przedmiot badañ
Od pocz¹tków XX wieku styl ¿ycia by³ przedmiotem badañ socjologii [15] i psychologii
[1]. Pierwsze ujêcie stylu ¿ycia nazywamy ekonomiczno-spo³ecznym, drugie za psychologicznym. Te dwa ujêcia wiadcz¹ o z³o¿onoci koncepcji stylu ¿ycia oraz wzajemnym przenikaniu siê cech grupowych i indywidualnych. W socjologii polskiej Ossowski [7] wi¹¿e
styl ¿ycia ze zró¿nicowaniem spo³ecznym, a Tyszka [14] nie traktuje kategorii stylu ¿ycia
jako trwa³ej cechy przypisywanej jednej klasie. Traktuje go jako jakociowy wyró¿nik indywidualnego usytuowania, ujmowany w sposób dynamiczny, podlegaj¹cy zmianom pokoleniowym, zwi¹zany z uczestnictwem w kulturze. W latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku rozgorza³y dyskusje nad kategori¹ pojêciow¹ i treci¹ stylu ¿ycia, które zaowocowa³y wieloma wartociowymi opracowaniami teoretycznymi i empirycznymi. Styl ¿ycia sta³
siê przedmiotem badañ interdyscyplinarnych, m.in. socjologii, psychologii, pedagogiki spo³ecznej, pedagogiki zdrowia, pedagogiki kultury fizycznej. Wiele z tych prac powsta³o pod
kierunkiem Siciñskiego, który jest twórc¹ szko³y naukowej, do której do dzi odwo³ujemy
siê w rozwa¿aniach nad stylem ¿ycia jednostek i grup spo³ecznych. W pogl¹dach Siciñskie-
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go obserwujemy ewolucjê, która dokona³a siê miêdzy rokiem 1976 a 2002. W pierwszych
swych pracach pod pojêciem stylu ¿ycia rozumie zakres i formy codziennych zachowañ
jednostek i grup, specyficznych dla ich usytuowania spo³ecznego, aby w 1988 roku mówiæ
ju¿ o ich zró¿nicowaniu co do treci i formy, ich motywacji oraz funkcji [9, 10, 12, 13].
Najciekawsze  z punktu widzenia omawianej problematyki  jest spojrzenie na problematykê stylu ¿ycia z perspektywy wyborów dokonywanych przez ludzi w ich codziennym
¿yciu [10]. Jest to mylenie bliskie pedagogowi. Perspektywê tê nazwa³ perspektyw¹ homo
eligens (cz³owiek dokonuj¹cy wyborów). Za³o¿enia tej koncepcji dowodz¹ oryginalnoci
propozycji teoretycznej. Styl ¿ycia jest przejawem wyboru codziennego postêpowania sporód zachowañ mo¿liwych w danej kulturze. St¹d badania obejmuj¹ w tym wietle wzory
spo³eczne, kulturowe i standardy zachowañ. Zmiennoæ zakresu zachowañ wyznaczanych
przez wzory kulturowe i standardy jest jednym z aspektów przemian stylu ¿ycia.
Cz³owiek wobec wspó³czesnych zagro¿eñ. Wród wielu zagro¿eñ i wyzwañ wspó³czesnej cywilizacji jednymi z bardziej niebezpiecznych, w szczególnoci dla populacji dzieci
i m³odzie¿y, s¹ zagro¿enia ekologiczne, zmursza³e i stare instytucje spo³eczne, w tym
i owiatowe, lekcewa¿one choroby spo³eczne, w tym wiele na³ogów, siedz¹cy tryb ¿ycia
i bierne zachowanie ludzi, brak tolerancji dla innoci, g³êbokie tkwienie w starych przyzwyczajeniach i sposobie ¿ycia, nie dopuszczaj¹cym zmian w dotychczasowym stylu ¿ycia,
zamykanie siê w skorupie izoluj¹cej od dooko³a szerz¹cych siê niesprawiedliwoci, egoizmu i zmaterializowanego ¿ycia. Rodzi to patologie, jak alienacja, apatia, narkomania,
bunty, agresja, terroryzm, tortury, a nawet zbrodnie. Konsekwencj¹ dotychczasowego rozwoju cywilizacyjnego jest g³êboki kryzys obejmuj¹cy wiat we wszystkich jego dziedzinach: egzystencjalnej, ekonomicznej, spo³ecznej, politycznej, wiadomociowej. Zapominamy przy tym o g³êbokiej prawdzie, ¿e inwestowanie w ludzi jest du¿o wa¿niejsze ni¿
inwestowanie w maszyny. A inwestowanie w ludzi to przede wszystkim inwestowanie
w ich wiadomoæ i w ich wszechstronny rozwój, a tym samym inwestowanie w ich zdrowie. Zdrowie nie jest celem samym w sobie. Promowanie zdrowia jest procesem ci¹g³ym,
adresowanym do ludzi, którzy uznali potrzebê zmiany swego sposobu ¿ycia w trosce m.in.
o przeciwdzia³anie zagro¿eniom cywilizacyjnym. Aby ukszta³towa³y siê te potrzeby, do wiadomoci ludzi musz¹ dotrzeæ braki w zakresie ich warunków ¿ycia i narastaj¹cych zagro¿eñ. Oni musz¹ je dostrzec i odnieæ równie¿ do siebie. Promowanie zdrowia musi siê
odbywaæ w atmosferze osobistego wyboru i spo³ecznej odpowiedzialnoci. W procesie tym
ludzie powinni dojrzewaæ do kontroli nad stanem w³asnego zdrowia, tzn. uwiadamiaæ sobie zagro¿enia, podejmowaæ decyzje przeciwdzia³aj¹ce im i dzia³aæ w myl tych ustaleñ
[18-20].
Prozdrowotny styl ¿ycia. W wietle wyników badañ nad stylem ¿ycia, niezale¿nie od
statusu spo³ecznego grupy, wa¿ne s¹ równie¿ zachowania zwi¹zane ze zdrowiem (sposób
od¿ywiania, aktywnoæ fizyczna, stosowanie u¿ywek, praktyki seksualne), które s³u¿¹ identyfikacji stylu ¿ycia okrelonych grup lub zbiorowoci [8].
Ograniczenia w dokonywaniu wyborów w dziedzinie stylu ¿ycia dotycz¹ nie tylko uwarunkowañ spo³ecznych i kulturowych, ale tak¿e zale¿¹ od stanu organizmu i jego funkcjonowania. Kategoriê styl ¿ycia rozwa¿aæ nale¿y w odniesieniu do kultury i jej wzorów oraz ze
wzglêdu na zdrowie i stan psychofizyczny cz³owieka. Wydaje siê, ¿e taki sposób rozumienia swobody wyboru w obrêbie stylu ¿ycia jest komplementarny do wszelkich analiz. Zwraca siê równie¿ uwagê na koniecznoæ stosowania indywidualnej i dynamicznej oceny zdro-
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wia. Przy ocenie zdrowia nie nale¿y mówiæ o dobrym samopoczuciu psychofizycznym jako
o stanie trwa³ym, lecz o odpornoci na wysi³ki poch³aniaj¹ce energiê, a prowadz¹ce nieuchronnie do pogarszania samopoczucia, i o zdolnoci do wzglêdnie szybkiego odzyskiwania dobrego samopoczucia, czyli o prawid³owym procesie regeneracji si³. Przy tym rytm,
w jakim ten proces utraty i regeneracji si³ przebiega, musi siê ró¿nicowaæ w zale¿noci od
cech osobniczych. W takim ujêciu aspektów zdrowia stwarza siê miejsce dla aktywnoci
ruchowej, której celem jest m.in. zwiêkszenie mo¿liwoci wysi³kowych organizmu, szybka
regeneracja si³ oraz dobre samopoczucie psychofizyczne.
Zmierzaj¹c do okrelenia prozdrowotnych stylów ¿ycia konieczne jest doprecyzowanie
okreleñ zwi¹zanych z t¹ problematyk¹, gdy¿ terminologia u¿ywana w odniesieniu do zachowañ zwi¹zanych ze zdrowiem jest zró¿nicowana i u¿ywana w nieco dowolnych znaczeniach. W pracy u¿ywaæ bêdziemy pojêæ: zachowania zdrowotne i zachowania zwi¹zane ze
zdrowiem. Wed³ug okrelenia Mazurkiewicza [6]  zachowania zdrowotne obejmuj¹ wszelkie
zachowania w dziedzinie zdrowia (nawyki, postawy, zwyczaje, uznawane wartoci przez
jednostkê i grupê spo³eczn¹). Zachowania zwi¹zane ze zdrowiem mog¹ mieæ ró¿ny wp³yw
na zdrowie: pozytywny lub negatywny. Pisz¹c o zachowaniach zdrowotnych dzieci i m³odzie¿y Woynarowska i in. [16, 17] wyró¿niaj¹ zachowania sprzyjaj¹ce zdrowiu (w³aciwe
od¿ywianie, aktywnoæ fizyczna, w³aciwe stosunki miêdzyludzkie, umiejêtnoæ radzenia
sobie ze stresem, czystoæ cia³a i otoczenia, zachowanie bezpieczeñstwa) oraz zachowania
szkodliwe dla zdrowia (palenie tytoniu, nadmierne picie alkoholu, nadu¿ywanie leków),
a ponadto  wed³ug Nieman (1986)  brak zabezpieczenia w kontaktach z substancjami
toksycznymi i ochrony przed nadmiernym nas³onecznieniem.
Szczegó³owe opracowanie elementów prozdrowotnego stylu ¿ycia zawiera praca Ostrowskiej [8]. Najczêciej bierze siê pod uwagê nastêpuj¹ce klasyczne zachowania zwi¹zane ze
zdrowiem: dietê, aktywnoæ fizyczn¹, palenie tytoniu, konsumpcjê alkoholu (Blaxter, 1995,
za: [8]). W ustaleniu hierarchii wa¿noci tych zachowañ nie znaleziono consensusu. Taka
lista zachowañ pokrywa siê z koncepcj¹ prozdrowotnego stylu ¿ycia przyjêtego przez wiatow¹ Organizacjê Zdrowia [6]. Najwiêksz¹ liczbê zachowañ zwi¹zanych z realizacj¹ prozdrowotnego stylu ¿ycia wymieniono w badaniach europejskich [4]. Zaliczono do nich: niepalenie tytoniu, ograniczone spo¿ywanie alkoholu, aktywnoæ fizyczn¹, zdrow¹ dietê (ze
szczególnym uwzglêdnieniem w³aciwego niadania i niejedzenie miêdzy posi³kami), bezpieczne zachowania seksualne, unikanie stresu i umiejêtnoæ jego roz³adowania, umiarkowan¹ ekspozycjê na s³oñce, stosowanie siê do zasad bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
wykonywanie okrelonych badañ profilaktycznych oraz samokontrolê cia³a, np. piersi
u kobiet.
Cendrowski [2], zaproponowa³ dziesiêæ g³ównych zasad zachowania i wzbogacenia zdrowia, nazywaj¹c j¹ Dekalogiem zdrowego stylu ¿ycia: zdobywanie wiedzy o samym sobie,
utrzymywanie si³ obronnych organizmu w sta³ej gotowoci, nienadu¿ywanie leków, utrzymywanie wszechstronnej aktywnoci fizycznej, prawid³owe od¿ywianie siê, hartowanie siê,
rozwijanie umiejêtnoci walki ze stresem, eliminowanie na³ogów, ¿yczliwoæ dla innych,
zachowanie i demonstrowanie postawy radzenia sobie w ¿yciu. Objête dekalogiem zachowania s¹ przejawem holistycznej koncepcji cz³owieka.
Z punktu widzenia promocji zdrowia wa¿ny jest nie tylko wp³yw stylów ¿ycia na zdrowie, ale tak¿e mo¿liwoæ dokonywania siê zmian w stylach ¿ycia. Zmierzaj¹c do poprawy
stanu zdrowia przez dokonywanie zmian w stylach ¿ycia musimy oddzia³ywaæ zarówno na
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jednostkê, jak i na czynniki zwi¹zane ze rodowiskiem [10]. Skomplikowany charakter
kszta³towania zachowañ prozdrowotnych podkrela równie¿ S³oñska [11]. W koncepcji
promocji zdrowia niezbêdne jest wspó³dzia³anie polityki spo³ecznej z instytucjami ¿ycia
spo³ecznego i gospodarczego w tworzeniu warunków umo¿liwiaj¹cych dokonywanie wyborów ¿yciowych.
Jaki styl ¿ycia mo¿e skutecznie stawiæ czo³a zagro¿eniom cywilizacyjnym zdrowia wspó³czesnego cz³owieka i u³atwiæ radzenie sobie ze stresem? Zak³adamy, ¿e styl który ma wpisany w swój system wartoci aktywnoæ ruchow¹, uwzglêdnia nowoczesnoæ, a nie tylko
tradycjonalizm, aktywnoæ kulturaln¹ a nie tylko konsumpcjê kulturaln¹, a oprócz posiadania ceni siê w nim szansê na samorealizowanie siê. Nie tylko mieæ (aczkolwiek i to jest
wa¿ne), ale byæ cz³owiekiem umiej¹cym dokonywaæ osobistych wyborów w trosce o swoje
zdrowie, z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹ spo³eczn¹ za ten wybór. W takim rozumieniu aktywnoæ ruchowa wnosi zupe³nie nowe wartoci do oczekiwanych stylów ¿ycia w warunkach
wspó³czesnych, tzw. stylów samorealizacyjnych.
Okrelaj¹c perspektywy przemian stylu ¿ycia w umownym roku 2000, Siciñski stwierdza, i¿ aktywnoci¹ która ma szanse szybkiego rozwoju jest aktywnoæ ruchowa. O tym
rodzaju aktywnoci, która mo¿e staæ siê istotnym elementem ró¿nych stylów ¿ycia przysz³oci  mówi autor w powi¹zaniu z problemami zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i sposobów przeciwdzia³ania patologii spo³ecznej, a tym samym z problemami radzenia sobie ze
stresem [13].
Analizuj¹c funkcje stylu ¿ycia  zaproponowane przez Siciñskiego [13]  samoidentyfikacji jednostek, ich przynale¿noci spo³ecznej, wyró¿nika grupy z szerszej zbiorowoci
i ekspresji osobowoci, nale¿y stwierdziæ, i¿ aktywnoæ ruchowa wa¿y w sposób znacz¹cy
na odgrywanej przez ka¿dego roli w ró¿nych sytuacjach jego ¿ycia.
Uwzglêdniaj¹c ró¿ne warianty stylu ¿ycia Siciñski [13] wyró¿ni³ jego trzy wymiary: dominuj¹cego uk³adu odniesienia (styl jednostkowy, przyjacielsko-rodzinny, publiczny), dominuj¹cej orientacji ¿yciowej (styl bierny i czynny) i dominuj¹cej perspektywy czasowej (styl konserwatywny, innowacyjny i dnia dzisiejszego).
Rzadko wystêpuj¹ one w czystej formie, mo¿emy mówiæ jedynie o dominacji w poszczególnych stylach takiego lub innego wymiaru. Interesuje nas natomiast dynamika przemian
wymienionych stylów ¿ycia.
W ¿yciu chodzi o to, aby cz³owiek umia³ ró¿nicowaæ pojêcie pracy i aktywnych form
wypoczynku i traktowaæ czas powiêcany na te dwie ró¿ne dziedziny aktywnoci jako swój
problem i swój osobisty wybór. Zdrowie moje i innych, troska o jego zachowanie  to
równie¿ mój problem i mój wybór. Szko³a i rodzina winna uczyæ tego wyboru zachowañ
w trosce o w³asne zdrowie. Od tego, na ile jestem zdrowy i od tego, czy umiem aktywnie
wypoczywaæ, zale¿y efektywnoæ mojej pracy, a nawet mój sukces zawodowy oraz u³o¿enie sobie ¿ycia osobistego
Coraz czêciej mówi siê i pisze o edukacji dla rozwoju. Te warunki spe³nia  jak siê nam
wydaje  uczestnictwo w kulturze fizycznej, rozumiane jako edukacja dla rozwoju psychofizycznego i kulturowego jednostki, jak i edukacja przez ruch do kszta³towania potrzeb
zmiany osobistego ¿ycia z biernego na aktywny, twórczy, samorealizacyjny, z wpisanym
dobrostanem zdrowia fizycznego, psychicznego i spo³ecznego w rozwój ka¿dej jednostki.
Uczestnictwo w kulturze fizycznej traktowaæ mo¿emy metaforycznie jako jednoæ w ró¿norodnoci, jednoæ zdrowego i twórczego ¿ycia w harmonii z przyrod¹ (jak g³osi Dekla-
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racja z Rio), budowana tak¿e przez edukacjê oraz ró¿norodnoci, która w³anie dla edukacji jest tym samym, czym zachowanie ró¿norodnoci biologicznej dla przyrody. A przecie¿
uczestnictwo w kulturze fizycznej wi¹¿e siê nie tylko z przyrod¹, ale szerzej z ekorozwojem, a edukacja zdrowotna  tak cile zwi¹zana z tym uczestnictwem  stanowi podstawê
promocji zdrowia.
Miejsce aktywnoci fizycznej w stylu ¿ycia m³odzie¿y
i ludzi doros³ych
Szczególnie wa¿na rola w zakresie kszta³towania zachowañ prozdrowotnych przypada
aktywnoci fizycznej, która wed³ug Demela [3] ma byæ fabryk¹ zdrowia, a jej produktami  sprawnoæ i wydolnoæ organizmu. Autor Pedagogiki zdrowia widzi pole wzajemnego przenikania wychowania fizycznego i zdrowotnego w obejmowaniu tego wszystkiego,
co wi¹¿e siê ze wiadomoci¹ ceny zdrowia, pozytywnym zainteresowaniem siê w³asnym
organizmem, rozumieniem zdrowotnych walorów æwiczeñ ruchowych, a tak¿e formowaniem przyzwyczajeñ rekreacyjnych. W takim ujêciu uznaje siê nadrzêdnoæ pedagogiki
zdrowia, która staje siê transmisj¹ biologii cz³owieka na teren pedagogiki [3].
Aktywnoæ fizyczna jest skutecznym nonikiem imperatywu pracy nad sob¹, co stanowi
przecie¿ istotê samokszta³cenia i samowychowania. Wychowanie fizyczne stawia do dyspozycji wychowania zdrowotnego obfity arsena³ rodków, które umo¿liwiaj¹ osi¹ganie finalnych jego celów, a mianowicie samych realiów zdrowia.
Wobec tych wyzwañ cywilizacyjnych szczególnego znaczenia nabiera rekreacja fizyczna w promocji zdrowia i w wyborze stylu ¿ycia. Rekreacja fizyczna przeobrazi³a siê
w ci¹gu ostatniego wieku (XX) z elitarnej formy spêdzania czasu wolnego w dziedzinê
aktywnoci popularn¹, a w niektórych krajach wrêcz masow¹. Tempo tego procesu pozostaje w cis³ym zwi¹zku z poziomem cywilizacyjnego zaawansowania i zamo¿noci¹ spo³eczeñstwa. Pod tym wzglêdem sytuacja Polski, jakkolwiek lepsza ni¿ w innych krajach, odbiega wyranie od standardów pañstw wysoko rozwiniêtych. Wychowanie m³odzie¿y do
rekreacji fizycznej jest jedyn¹ nadziej¹ na nobilitacjê jej wartoci w rozwijaj¹cej siê cywilizacji, która oprócz licznych dobrodziejstw niesie z sob¹ powa¿ne zagro¿enia. Wynikaj¹
one szczególnie z degeneracji rodowiska przyrodniczego, nadmiernej eksploatacji systemu nerwowego cz³owieka, atrofii ¿ycia spo³ecznego, ale równie¿ z wydatnego ograniczenia wysi³ku fizycznego, sedenteryjnego trybu ¿ycia, ograniczonej aktywnoci ruchowej;
a wszystko to sprzyja chorobom cywilizacyjnym, obni¿aniu siê naturalnej odpornoci organizmu, trudnociom adaptacyjnym. Obok zdrowotnych walorów rekreacji fizycznej, które
s¹ niepodwa¿alne, u³atwia radzenie sobie ze stresem, zapewnia ludziom niezbêdny komfort
psychiczny, skutecznie partycypuje w kszta³towaniu osobowoci i zapobiega patologiom,
mo¿e byæ katalizatorem wiêzi spo³ecznych, czynnikiem integruj¹cym grupy oraz przeciwdzia³aj¹cym izolacji cz³owieka. Jest tylko kwesti¹ czasu  pisa³ Kunicki [5]  kiedy aktywnoæ ruchowa  rodek o tak wszechstronnych walorach, tak ma³o kosztowny, a ³atwo dostêpny  stanie siê trwa³ym i nieodzownym elementem stylu ¿ycia wspó³czesnego cz³owieka. W³anie w jego interesie jest, aby dosz³o do tego jak najszybciej.
Powy¿sza problematyka  z koniecznoci tylko zasygnalizowana  winna znaleæ siê
obligatoryjnie w programach edukacji zdrowotnej realizowanych w kszta³ceniu nauczycieli
wszystkich kierunków i specjalnoci.
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Z. ¯ukowska
STYLE OF LIFE IN VIEW OF HEALTH RISKS OF A CONTEMPORARY MAN
AND ITS PLACE IN HEALTH ORIENTED EDUCATION
Summary
The subject of our presentation is the style of life looked into as an issue of interdisciplinary
research and its health oriented values in the contemporary world full of hazards to human health.
Hence, the need to educate youth and the entire society to health oriented life style. When analysing
the function and variations of the life style we define its pro-health values with particular focus on
mans participation in physical culture. In view of the challenges of civilisation, physical recreation
assumes particular importance in the promotion of health and in the choice of a life style.
The above problem should be recognised in the health education of youth, however, it is not
always included in the programmes of teachers education.
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INTERAKTYWNE UCZENIE SIÊ I NAUCZANIE JAKO REMEDIUM
NA IMPAS EDUKACJI ZDROWOTNEJ
INTERACTIVE LEARNING AND TEACHING AS A REMEDY
FOR THE DEADLOCK OF HEALTH EDUCATION
Zak³ad Podstaw Wychowania Zdrowotnego
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
60-352 Poznañ, ul. Grunwaldzka 55
Kierownik: dr hab. prof. A Krawañski
email: eduzdrow@awf.ponan.pl
Dysonans pomiêdzy posiadan¹ przez wspó³czesnego cz³owieka wiedz¹ o zdrowiu a prezentowanymi zachowaniami zdrowotnymi wymaga podjêcia bardziej
efektywnych metod edukacji. Przedstawione za³o¿enia interaktywnego sposobu
uczenia siê i nauczania pozwalaj¹ pokonaæ obserwowany impas edukacji zdrowotnej.

S³owa kluczowe: edukacja zdrowotna, umiejêtnoci ¿yciowe, interaktywne uczenie siê
i nauczanie
Key words: health education, life skills, interactive learning and teaching
WSTÊP
Edukacja zdrowotna1 staje siê coraz bardziej popularnym has³em w odbiorze spo³ecznym jak i w nastêpstwie przedmiotem rozlicznych inicjatyw podejmowanych przez pedagogów czy tradycyjnie lekarzy, a tak¿e higienistów, niekiedy dietetyków, psychologów itp.
Mo¿na wobec tego zapytaæ: na czym polega impas ?, skoro:
l przyrasta iloæ wiedzy o istocie zdrowia i jego determinantach,
l znaczna czêæ tej wiedzy jest dostêpna w rodkach masowego przekazu,
l cz³owiek zdobywa coraz wiêcej wiedzy o zdrowiu w trakcie edukacji szkolnej lub
w placówce medycznej,
l nale¿y oczekiwaæ coraz korzystniejszego, bardziej aktywnego stosunku cz³owieka do
w³asnego zdrowia.

1
Has³o edukacja zdrowotna rozumie siê w tym tekcie w¹sko, ograniczaj¹c siê do procesu wychowawczego podejmowanego w placówce szkolnej czy s³u¿by zdrowia. Oznacza to, ¿e pominiêta
zostanie kwestia roli systemu spo³ecznego jako edukatora zdrowia.
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Jaka jest jednak rzeczywistoæ  obraz zachowañ zdrowotnych? Prezentowane style ¿ycia
nie s¹ adekwatne do posiadanej przez cz³owieka wiedzy o zdrowiu (dowodem s¹ liczne
wyniki badañ oraz potoczne obserwacje). Jak zatem zmniejszyæ dysonans pomiêdzy dostêpnym masowo du¿ym zasobem informacji o zdrowiu a jego wykorzystaniem przez cz³owieka? Trudno w bardzo krótkim tekcie udzieliæ wyczerpuj¹cej odpowiedzi. Niemniej
jednak mo¿na okreliæ potencjalne kierunki niezbêdnej korekty mylenia pedagogicznego
oraz wynikaj¹cych st¹d zasad dzia³añ wychowawczych.
Lepsze wykorzystanie teorii pedagogicznej jako warunek
wstêpny
Tradycyjne procedury postêpowania dydaktycznego, oparte na próbach unifikacji potrzeb cz³owieka w zakresie cia³a i zdrowia, koncentruj¹ siê wokó³ uzyskania, okrelonych
z góry, wzorców (standardów) zachowañ. Zak³ada siê, ¿e wystarczaj¹cym warunkiem osi¹gniêcia zak³adanych celów edukacyjnych jest posiadanie niezbêdnej wiedzy i cis³e wykonywanie przez ucznia, pacjenta poleceñ nauczyciela, terapeuty. Nie uwzglêdnia siê szerzej
stosunku osoby edukowanej do proponowanych dzia³añ. Efekty tego rodzaju edukacji s¹
ograniczone, sprowadzaj¹ siê do  wyró¿nionej wy¿ej  dysproporcji pomiêdzy posiadan¹
wiedz¹ a demonstrowanymi przez cz³owieka zachowaniami. Coraz wiêcej wiem o zdrowiu,
zwiêksza siê moje poczucie bezradnoci wobec zalewu informacji, a w efekcie narasta poczucie winy z powodu zaniechanych dzia³añ. Jest to wiêc sytuacja okrelana przez socjologów jako tzw. pu³apka spo³eczna (social trap)2 .
Punktem wyjcia dla przyjêcia odmiennej, wobec tradycji, strategii postêpowania pedagogicznego jest odwo³anie siê do niedyrektywnych (antyautorytarnych) teorii wychowania,
tych pedagogii u pod³o¿a których le¿y za³o¿enie, ¿e celem wychowania jest promowanie
szeroko pojêtej zmiany cz³owieka wobec siebie i wobec wiata, a wiêc emancypacja, uwolnienie siê od zastanego obrazu rzeczywistoci. Oznacza to, ¿e w analizowanym przypadku
zasadniczym zadaniem edukatora bêdzie wspieranie swobodnego rozwoju wychowanka
w kierunku samodzielnej realizacji potrzeb w³asnego cia³a i zdrowia. Wyzwaniem dla tak
rozumianej pedagogiki zdrowia staj¹ siê poni¿sze dyrektywy. Pomóc cz³owiekowi w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: Jak ¿yæ, aby zachowaæ sprawne cia³o? Jak ¿yæ, aby
zachowaæ zdrowie? Jak ¿yæ, aby wykorzystaæ cia³o i zdrowie dla utrzymania i/lub podniesienia jakoci ¿ycia. £atwo dostrzec, ¿e w kontekcie tak postawionego problemu wiedza
medyczna bêdzie jedynie elementem wyjciowym. Wspó³czesna wyk³adnia zdrowia cz³owieka i podobnie rozumienie roli cia³a daleko wykraczaj¹ poza refleksjê biologiczno 
medyczn¹ i wynikaj¹cy st¹d zbiór rad i zaleceñ. Biopsychospo³eczny model zdrowia i choroby, bli¿sza charakterystyka pojêcia Capra [4] Bishop [2] zderza medyczn¹ wiedzê o zdrowiu (tzw. model biomedyczny) z holistyczn¹ wizj¹ cz³owieka i wiata. W efekcie powstaje
dynamiczny obraz zdrowia, który tworzy wiele wzajemnie z sob¹ powi¹zanych czynników
o wielu stopniach swobody. Ka¿dy cz³owiek realizuje swoj¹ w³asn¹ cie¿kê zdrowia bêd¹c¹ wynikiem interakcji zachodz¹cych pomiêdzy w³aciwociami biologicznymi cia³a
i mentalnymi umys³u a czynnikami przyrodniczymi i spo³ecznym procesem socjalizacji.
Ten wieloaspektowy proces tworzenia siê potencja³u zdrowia cz³owieka powinien byæ wspo2
Social trap (pu³apka spo³eczna)  sytuacja, w której ludzie zdaj¹c sobie z tego sprawê zachowuj¹ siê w sposób, który na dalsz¹ metê bêdzie dla nich szkodliwy, lecz w danej chwili nie wiedz¹
jak przerwaæ to zachowanie, ani jak nad nim zapanowaæ  S³ownik pojêæ socjologicznych. M.Pacholski, A.S³aboñ, wyd.AE, Kraków 1997, s.147.
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magany (wrêcz optymalizowany) poprzez proces wychowawczy. Autorytarny proces dydaktyczny oparty na unifikacji potrzeb zdrowotnych nie tylko nie wspomaga, lecz bardzo
czêsto jest czynnikiem ograniczaj¹cym, lub nawet zak³ócaj¹cym potencjalny rozwój cz³owieka w obszarze jego zdrowia.
Antyautorytarny proces dydaktyczny wymaga zastosowania odmiennych wobec tradycji
metod uczenia siê i nauczania, tj. takich które wyzwol¹ kreatywnoæ ucz¹cego siê, zdolnoæ
aktywnego dzia³ania na rzecz utrzymania b¹d podniesienia potencja³u zdrowia, a wiêc
pozwol¹ na realizacjê hase³ promocji zdrowia: moje zdrowie w moich rêkach, jestem
odpowiedzialny za swoje zdrowie. Szerokie omówienie tej kwestii zawarto w pracach
w³asnych m.in. Krawañskiego [7, 8].
Aktywizuj¹ce procedury uczenia siê i nauczania jako podstawa dydaktyki
Has³o aktywne uczenie siê i nauczanie rozumiane intuicyjnie oznacza, ¿e zadaniem edukatora jest doprowadzenie do sytuacji aby uczeñ aktywnie s³ucha³, aby wykonywa³ aktywnie polecenia nauczyciela z pe³n¹ wiadomoci¹ sensu kierowanych do niego uwag i spostrze¿eñ. Taka refleksja ma niewiele wspólnego z pojêciem aktywne uczenie siê. Nie wystarczy aktywne czytanie, pisanie, s³uchanie, robienie notatek, mechaniczne, choæ aktywne
wykonywanie æwiczeñ fizycznych. Chodzi o to aby ucz¹cy siê by³ bezporednio i aktywnie
w³¹czony w proces uczenia siê. Aktywne uczenie siê to nie tylko udzia³ w rozwi¹zywaniu
postawionego przez nauczyciela zadania, lecz g³êbsze emocjonalne zaanga¿owanie ucz¹cego siê poprzez robienie czego co powinno pomagaæ w wykorzystaniu (zastosowaniu)
treci przekazu na w³asne potrzeby. Jak stwierdzaj¹ Bonwell i Eison [3] ¿eby byæ aktywnie
zaanga¿owanym ucz¹cy siê musi uruchomiæ wy¿sze procesy mylowe, dokonaæ analizy,
syntezy i ewaluacji zadañ. Ten proces nie zachodzi w wystarczaj¹cym stopniu samoistnie
(bez zastosowania okrelonego postêpowania przez nauczyciela). St¹d aktywne nauczanie
mo¿na zdefiniowaæ jako pomoc udzielana ucz¹cemu siê w tworzeniu nie tylko rzeczy
i stanów, ale przede wszystkim jako pomoc ze strony edukatora w uwiadomieniu sobie
przez ucz¹cego siê dlaczego wykonuje okrelone zadania, polecenia. Aktywne nauczanie
wymaga umiejêtnego po³¹czenia form dialogu, obserwacji i dzia³ania. Tego rodzaju interakcje zwiêkszaj¹ efekt edukacyjny.
Aktywne uczenie siê ma zapewniæ ucz¹cemu siê mo¿liwoæ interaktywnego udzia³u
w poszukiwaniu swoich zwi¹zków z podjêtym tematem, ma zachêciæ do generowania (przetwarzania), a nie prostego przyswajania (gromadzenia) wiedzy. Ucz¹cy siê powinni byæ
zaanga¿owani w temat poprzez rozmowê (aktywny udzia³ w debacie), s³uchanie siê nawzajem lub poprzez aktywne, indywidualnie ukierunkowan¹ refleksjê zwi¹zan¹ z pisaniem,
czytaniem tekstu, lub podobnie, z wykonywaniem æwiczeñ czy zabiegów hartuj¹cych wobec cia³a3 . Oznacza to, ¿e powinni wyraziæ swój stosunek do tematu, jak i zastanowiæ siê,
jak wykorzystaæ uzyskane informacje b¹d umiejêtnoci na w³asne potrzeby. W procesie
Przygotowuj¹c ten fragment jako inspiracjê wykorzystano teksty: Active Learning: Creating
Excitement in the Classroom. The Nattional Teaching & Learning Forum. Available from: http://
www.ntlf.com/html/lib/bib/91-9dig.htm [3], tekst opublikowany przez Stanford University Newsletter
on Teaching (1993) Active Learning: Getting Students to Work and Think in the Classroom [1] oraz
tekst Wilberta J.McKeachie http://courses.science.fau.edu/~rjordan/active_learning.htm [11] W tym
ostatnim przypadku autor wykorzystuje w³asne dowiadczenia i treci zawarte w monografii R.M.Feldera i R.Brenta [5].
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Ryc. 1.

Cykl uczenia siê wed³ug Kolba
Kolb learning cycle

dydaktycznym nale¿y zatem, wykorzystuj¹c dotychczasowe dowiadczenia cz³owieka, jego
wiedzê, umiejêtnoci zderzyæ je z nowymi elementami wiedzy, lub przetworzyæ istniej¹ce
dowiadczenia w kierunku nowych potrzeb, celów zwi¹zanych z dalszym rozwojem, doskonaleniem siê. Tego rodzaju interaktywna koncepcja uczenia siê i nauczania posiada swoje
podstawy naukowe (konstruktywizm) jak i opracowane w nastêpstwie procedury postêpowania dydaktycznego. Najbardziej znan¹ procedur¹ dydaktyczn¹ jest tzw. cykl uczenia siê
wed³ug Kolba [6].
Dydaktyka aktywnego nauczania wymaga równoczenie od edukatora znajomoci ró¿norodnych aktywizuj¹cych technik i metod uczenia siê i nauczania. W kontekcie edukacji
zdrowotnej przedstawiono taki zbiór technik w pracy w³asnej [7].
Dlaczego taki sposób postêpowania pedagogicznego jest konieczny w przypadku edukacji zdrowotnej?
Tylko w ten sposób mo¿emy po³¹czyæ interdyscyplinarny obszar informacji zawieraj¹cy
treci biologiczno  medyczne o zdrowiu z wiedz¹ psychologiczno  socjologiczn¹ o zachowaniach cz³owieka z jednej a naszymi dotychczasowymi dowiadczeniami ¿yciowymi,
tradycj¹ rodziny, rodowiska zamieszkania i wreszcie ograniczeniami cia³a i umys³u wynikaj¹cymi z genetyki z drugiej. Nie mo¿na wyznaczyæ zunifikowanego zbioru zasad zdrowotnych w takim stopniu szczegó³owych, aby ka¿dy z nas móg³ wykorzystaæ to dla siebie.
Ka¿dy z wyró¿nionych czynników z natury rzeczy posiada wiele stopni swobody (czyli
istnieje mo¿liwoæ wyboru alternatywnych rozwi¹zañ). Mo¿na natomiast w procesie dydaktycznym uzyskaæ aktywny stosunek cz³owieka do w³asnego zdrowia. Nale¿y tê wiedzê
o zdrowiu i jego determinantach wykorzystaæ w taki sposób aby zwiêkszyæ umiejêtnoci
cz³owieka w zakresie dokonywania wiadomych wyborów, podejmowania samodzielnych
decyzji w obrêbie codziennych zdarzeñ, sytuacji ¿yciowych. To trzeba wykorzystaæ w ca³ym procesie socjalizacji zdrowotnej, jak i w szczególnoci w procesie ukierunkowanej
edukacji. Wiedza o zdrowiu musi zostaæ przetworzona, przet³umaczona na potrzeby ka¿dego cz³owieka. Nie mo¿na jednak tego dokonaæ bez aktywnego udzia³u osoby zaintereso-

Suplement

Sesja tematyczna I

27

wanej. W ostatecznym bilansie ka¿dy cz³owiek sam decyduje o swoich wyborach wzglêdem zdrowia, niezale¿nie od tego jak¹ przyjmiemy strategiê wychowawcz¹. Proponowane
postêpowanie jest jedynie bardziej efektywne, gdy¿ pozwala na elastyczne dostosowanie
siê do indywidualnych potrzeb i zwiêksza samodzielnoæ ucz¹cego siê.
W ten sposób umiejêtnoæ dbania o zdrowie mo¿na traktowaæ w podobny sposób jak
wszelkie inne umiejêtnoci niezbêdne dla aktywnego ¿ycia. Zak³ada siê, ¿e istot¹ wspó³czesnej edukacji powinno byæ rozwiniêcie dyspozycji psychicznych okrelonych jako umiejêtnoci ¿yciowe (life skills). Termin ten w znaczeniu proponowanym przez WHO odnosi siê
do rozlicznych cech i w³aciwoci psychicznych, tych które s¹ pod³o¿em kszta³towania siê
osobowoci cz³owieka. Mangrulkar, Whitman, Posner [9] opieraj¹c siê na teoriach i badaniach dotycz¹cych rozwoju cz³owieka zidentyfikowali trzy kategorie umiejêtnoci ¿yciowych: a) spo³eczne i interpersonalne umiejêtnoci takie jak: umiejêtnoæ komunikowania
siê, negocjacji, umiejêtnoæ odmowy, asertywnoæ, wspó³praca, empatia, b) umiejêtnoci
poznawcze: rozwi¹zywanie problemów, rozumienie konsekwencji, podejmowanie decyzji,
krytyczne mylenie, samoocena, c) umiejêtnoæ przyjmowania postawy copingowej: dawanie sobie rady z stresem, uczuciami, samoocena, samoorganizacja. Posiadanie takiego zbioru
umiejêtnoci decyduje o mo¿liwociach dokonywania wyborów w zakresie zdrowia przez
cz³owieka, gdy¿ jak zaznaczono nie ma mo¿liwoci, ani potrzeby, przygotowania cz³owieka z góry w zakresie wszystkich decyzji niezbêdnych dla utrzymania b¹d podnoszenia
potencja³u zdrowia.
PODSUMOWANIE
Interaktywny sposób uczenia siê i nauczania przetwarzaj¹c wiedzê o zdrowiu na potrzeby jednostki pozwala efektywniej wype³niæ ró¿norodne wymogi zdrowotne nie ograniczaj¹c naszych wyborów (indywidualnej chêci odró¿nienia siê stylem ¿ycia, poszukiwania
w³asnej cie¿ki rozwoju).
Interaktywne uczenie siê stosunku do zdrowia odwo³uje siê do tych samych umiejêtnoci
które s¹ niezbêdne dla uzyskania efektywnoci w podejmowanych przez cz³owieka dzia³aniach w wszelkich innych sferach egzystencji (pracy, umiejêtnoci wypoczynku, korzystania z zdobyczy cywilizacji itd.). W ten sposób edukacja zdrowotna staje siê nie tylko efektywnym narzêdziem dla budowy potencja³u zdrowotnego, lecz tak¿e funkcjonalnym elementem nowoczesnego systemu wychowania i kszta³cenia.
A. Krawañski
INTERACTIVE LEARNING AND TEACHING AS A REMEDY FOR THE DEADLOCK
OF HEALTH EDUCATION
Summary
The goal of the research is the attempt to answer the question: how to decrease the disparity
between the knowledge on health acquired by people and its usage? It has been assumed that the
principle condition is to take advantage of the pedagogic theory to the greater extent and to invoke
the non-directive (antiauthoritarian) concepts of education. That means that in the analyzed case the
principle task of the educator will be to support independent development of the student in self-
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realisation of the needs of his body and health. Profound emotional involvement of the student is
necessary. This can be achieved through activities which will led to using and applying the content of
the medium for own needs. It requires the application of learning and teaching methods which differ
from traditional ones. Those methods can encourage the students creativity and ability of active
involvement in maintaining or increasing the health potential, so they will allow to realize the catchphrases of health promotion: My health is in my hands or I am in charge of my health. Active
teaching requires a skilful combination of the dialogue, observation and action. The pursuit of own
connections with raised issues is to encourage generating, not only simple gathering of knowledge.
The adequate to those assumptions didactic procedure  Kolbs cycle  has been presented.
In the conclusion, referring to the notion of live skills it has been indicated that the interactive
method of learning and teaching which can process the knowledge on health for the needs of the
individual allows to meet various health requirements more effectively and does not put limits to our
choices (individual willingness of being distinguished because of lifestyle or a pursuit of own development path).
PIMIENNICTWO
1. Active Learning: Getting Students to Work and Think in the Classroom: http://ctl.stanford.edu/
teach/speakmenu.html
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E-learning jest now¹ form¹ uczenia siê i nauczania. Jest ona przede wszystkim form¹ organizacji zajêæ, a nie jedynie rodkiem komunikacji. Specyfik¹ tego
kszta³cenia jest to, ¿e ka¿dy ucz¹cy staje siê odpowiedzialny za swoj¹ naukê.
Forma ta przy odpowiednio dobranych metodach aktywizuj¹cych mo¿e byæ dobrym uzupe³nieniem zajêæ prowadzonych w formie stacjonarnej.

S³owa kluczowe: edukacja zdrowotna, elektroniczna edukacja (e-edukacja)
Key words: health education, e-learning
WSTÊP
Cz³owiek stworzy³ wiat wirtualny, w który zacz¹³ wprowadzaæ funkcjonuj¹ce w realnym wiecie instytucje. Pojawi³ siê w nim e-Business, e-Medicine, e-Education [9]. Kolejnym etapem by³ rozwój e-learningu jako formy kszta³cenia za pomoc¹ sieci informatycznej.
W literaturze spotykamy siê równie¿ z pojêciem kszta³cenia telematycznego (tele  z greckiego daleko, matyczne  skrót od informatyczne, realizowane za pomoc¹ rodków informatycznych). Niedawno rozpoczê³a siê dyskusja na temat wykorzystania (e-health) do promocji zdrowia na wiecie [3]. Zdaj¹c sobie sprawê z zalet i wad tej formy kszta³cenia wydaje siê celowe zastanowienie siê nad wykorzystaniem e-learningu w kszta³ceniu studentów
i nauczycieli zagadnieñ dotycz¹cych edukacji zdrowotnej.
Celem pracy jest:
1) wyjanienie podstawowych pojêæ, dotycz¹cych e-learningu,
2) uwiadomienie znaczenia Internetu w ¿yciu wspó³czesnej m³odzie¿y,
3) wskazanie mo¿liwoci wykorzystania formy e-learningu w kszta³ceniu studentów
i nauczycieli w ramach zagadnieñ dotycz¹cych edukacji zdrowotnej.
Podstawowe pojêcia
Polskim odpowiednikiem terminu e-learning mo¿e byæ elektroniczna edukacja (e-edukacja). Przez e-edukacjê rozumiemy taki system edukacyjny, czyli ca³oæ instytucji, osób
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czynnoci  a wiêc instytucje, prawo, metodykê nauczania, proces nauczania oraz jego
organizacjê i wreszcie relacje miêdzy uczestnikami tego procesu które prowadz¹ do zdobycia przez studenta nowej wiedzy, umiejêtnoci i kompetencji przy u¿yciu nowoczesnych
technologii informatycznych [5].
Przez nauczanie tradycyjne rozumieæ bêdziemy wszelkiego typu procesy dydaktyczne,
w których wystêpuje jednoæ miejsca i czasu uczestników procesu, prowadzone klasycznymi metodami dydaktycznymi z zachowaniem obowi¹zuj¹cych regu³ instytucji, która taki
proces organizuje.
Przez kszta³cenie rozumiemy za proces zarówno przekazywania wiedzy przez nauczyciela, jak i proces przyswajania jej przez studenta oraz samodzielnego zdobywania przez
niego nowych umiejêtnoci [8].
Internet a edukacja i zdrowie
Z amerykañskiego raportu Pew Internet & American Life Project w rozdziale the
Internet and Education zamieszczonego na stronie http://www.pewinternet.org. [7]. Wynika, ¿e 78% m³odzie¿y w wieku 12-17 lat, korzysta³o z Internetu przy odrabianiu pracy
domowej, 41% kontaktowa³o siê ze swoim nauczycielem, przekazywa³o mu swoje prace
domowe, dzieli³o siê swoimi przemyleniami za pomoc¹ elektronicznej poczty. Jednoczenie w rozdziale Internet Heath Resources podano, ¿e 80% doros³ych w amerykañskim
spo³eczeñstwie (w grupie osób z wy¿szym wykszta³ceniem stanowili oni 86%) szuka³o informacji i zasiêga³o opinii na tematy zdrowotne drog¹ internetow¹. G³ównie informacje
dotyczy³y chorób i specyficznych problemów zdrowotnych (63%); diet (44%); problemów
zdrowia psychicznego (25%) kondycji fizycznej i odpowiednich æwiczeñ (36%); problemów seksualnych (10%) i problemów zwi¹zanych z uzale¿nieniami od alkoholu i narkotyków (8%).
Z badañ przeprowadzonych w Polsce nad zachowaniami zdrowotnymi m³odzie¿y szkolnej wynika, ¿e ju¿ w wieku 11 lat 70% ch³opców i 43% dziewcz¹t w czasie wolnym od
zajêæ korzysta z komputera [11].
Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e liczba studentów korzystaj¹cych z Internetu bêdzie siê systematycznie zwiêkszaæ, a komputer bêdzie wygodnym narzêdziem nauki. W zwi¹zku z tym
nie mo¿na dzisiaj zrezygnowaæ z zajêæ prowadzonych w sieci internetowej, trzeba jednak
wypracowaæ i korzystaæ z nich w sposób m¹dry i przemylany tak by wspomaga³y a nie
zaburza³y one rozwoju cz³owieka. Wymaga to równie¿ nowej organizacji procesu kszta³cenia.
Forma e-learningu a kszta³cenie studentów i nauczycieli w ramach zagadnieñ dotycz¹cych edukacji zdrowotnej
W procesie kszta³cenia nauczania istotn¹ rolê odgrywa uczeñ, nauczyciel oraz instytucja
edukacyjna, której zadaniem jest zorganizowanie dwóm pierwszym wspó³pracy (5). Na
Uniwersytecie Warszawskim projekty e-learningowe koordynuje Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji (COME UW) [6]. W ci¹gu kilkuletniej pracy przygotowa³o platformê
edukacyjn¹, model dydaktyczny, zebra³o dowiadczenia dydaktyczne. Organizatorzy podkrelaj¹, ¿e e-learning jest przede wszystkim form¹ organizacji zajêæ, a nie jedynie rodkiem komunikacji. W kszta³ceniu niezale¿nie od medium, formy kszta³cenia i pomocy naukowych nale¿y sobie uwiadomiæ czym jest kszta³cenie, nauczanie [4]. Jakie formy, metody, modele kszta³cenia stosujemy w pracy ze studentami? Tak jak w uczeniu stacjonarnym
istotne jest ustalenie celów prowadzonych przez nas zajêæ, sposobów w jaki chcemy tê
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wiedzê przekazaæ, Jak¹ wiedzê i po co chcê ja przekazaæ? Czy student ma uczestniczyæ
w nich aktywnie, czy chcemy mu tylko przekazaæ informacje?
Zajêcia e-learningu mog¹ byæ prowadzone tylko drog¹ internetow¹, jednak zgodnie z
modelem dydaktycznym COME UW, preferowane jest ³¹czenie edukacji stacjonarnej z internetow¹ (blended learning) [6].
W obecnym roku akademickim forma e-lerningu by³a w naszej Katedrze wykorzystana
do prowadzenia czêci zajêæ z biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania dla studentów studiów niestacjonarnych. Dotychczasowe dowiadczenia pozwalaj¹ przypuszczaæ,
¿e forma ta mo¿e byæ równie¿ przydatna w czêciowej realizacji programu edukacji zdrowotnej. Metodyczne za³o¿enia zarówno programu edukacji zdrowotnej oraz kszta³cenia
przez Internet wykazuj¹ wiele wspólnych punktów. Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê godzin zajêæ z edukacji zdrowotnej konieczne jest dostosowanie programu zgodnie z ich oczekiwaniami, zainteresowaniami i motywacj¹ [2, 4, 5, 10]. Przy u¿yciu e-learningu konieczne
jest równie¿ zaplanowanie i dostosowanie zajêæ do potrzeb uczestników. Plusem prowadzenia zajêæ przez Internet jest mo¿liwoæ indywidualizacji nauczania. Ka¿dy student mo¿e
uczyæ siê we w³asnym stylu i tempie. Plusem prowadzenia zajêæ przez Internet jest mo¿liwoæ indywidualizacji nauczania. Istotn¹ zalet¹ stosowania informatycznych rodków dydaktycznych jest ich: polisensorycznoæ, multimedialnoæ, interaktywnoæ, symulacyjnoæ,
oraz anga¿owanie sfery emocjonalnej [9]. Stosowanie metod aktywizuj¹cych i interaktywnych rozwijaj¹cych aktywnoæ studenta i jego kreatywnoæ nale¿y równie¿ do charakterystycznych cech nowoczesnej edukacji zdrowotnej. Wspóln¹ cech¹ jest równie¿ zmiana kompetencji nauczyciela, którego g³ównym zadaniem jest taka organizacja dzia³añ ucznia, aby
przygotowaæ go do samouczenia [1, 10].
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e kszta³cenie na odleg³oæ ma swoje wady, które ze wzglêdu
na rozleg³oæ tego tematu nie zostan¹ w tej pracy opisane. Jednak i uczenie stacjonarne
napotyka na pewne trudnoci i ograniczenia. Na podstawie badañ przeprowadzonych
w 2003 r. wiadomo, ¿e najczêstszymi trudnociami w realizacji edukacji zdrowotnej zdaniem osób realizuj¹cych ten przedmiot by³y: zbyt ma³a liczba godzin przeznaczonych na
realizacjê przedmiotu [12]. Du¿a liczebnoæ grup, ma³a dostêpnoæ literatury, brak podrêcznika, niedostatek funduszy na pomoce dydaktyczne i materia³y przy stosowaniu metod
aktywizuj¹cych. Problemem jest równie¿ zró¿nicowany poziom wiedzy biomedycznej studentów, oraz brak u studentów umiejêtnoci samodzielnej pracy, analizy i syntezy informacji. Jednoczenie wród dobrych pomys³ów na prowadzenie zajêæ z edukacji zdrowotnej
wymienia siê opracowywanie przez studentów, scenariuszy zajêæ, dokonywanie przez studentów samooceny w³asnych zachowañ zdrowotnych.
1. Wydaje siê, ¿e prowadzenie zajêæ drog¹ e-learningu mo¿e pomóc w rozwi¹zaniu niektórych problemów, które pojawiaj¹ siê przy prowadzeniu zajêæ w formie stacjonarnej.
2. Mo¿liwoæ realizacji procesu nauczania i uczenia siê w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Sieæ umo¿liwia sprawdzanie scenariuszy, przekazywanie pewnych treci,
wykonywanie niektórych æwiczeñ poza zajêciami w szkole w dogodnym dla ucznia terminie.
3. Mo¿liwe jest siêganie do zbiorów bibliotek, zasiêgniêcie opinii specjalisty w odleg³ych miejscach, co jest zalet¹ zarówno dla studentów jak i nauczycieli akademickich.
4. Sieæ umo¿liwia rozmowy z innymi uczestnikami i nauczycielem znajduj¹cymi siê
w ró¿nych miejscach. Studenci maj¹ mo¿liwoæ, przy u¿yciu odpowiednich narzêdzi infor-
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matycznych, opracowywaæ wspólne np. scenariusze zajêæ, które mog¹ zrealizowaæ na zajêciach stacjonarnych. W przypadku ocenianych prac mog¹ one byæ oceniane zarówno przez
studenta jaki ca³¹ grupê.
5. U¿ycie takich narzêdzi jak ankiety, g³osowania, fora dyskusyjne, czaty pozwalaj¹ na
poznanie opinii na temat omawianych zagadnieñ jak i sposobu prowadzenia zajêæ
6. Materia³y, dyskusje, zadania do realizacji mog¹ byæ utrwalone w formie pisemnej,
graficznej, s³ownej, muzycznej, a nastêpnie odtworzone, powielane, modyfikowane i uzupe³niane, przez co podniesie siê skutecznoæ nauczania, zrozumienie tekstu, dostosowanie
uczenia do stylu i tempa uczenia.
7. Odpowiednio dobrane metody aktywne (dyskusja, portfolio, projekt, scenariusz) przyczyni¹ siê do wzmacniania umiejêtnoci osobistych i spo³ecznych studenta.
WNIOSEK
Przedstawione powy¿ej informacje wskazuj¹, ¿e edukacja zdrowotna prowadzona w formie e-learningu mo¿e dostarczyæ rodków, które u³atwi¹ eliminowanie trudnoci w realizacji programu w formie stacjonarnej. Wzbogaci metody procesu nauczania  uczenia siê
i pozwoli przystosowaæ realizowany program do potrzeb osobowych i spo³ecznych.
A. Kowalewska
THE POSSIBILITIES OF USING E-LEARNING IN STUDENTS TRAINING
IN THE FIELD OF HEALTH EDUCATION
Summary
E-learning is a new form of studing and teaching. This paper aims at: [1] Explaining basic definitions refering to e-learning; [2] Informing about the meaning of Internet in contemporary students
life; [3] Pointing out the possibilities of usining e-learning in training of students and teachers in the
field of health education. The paper presents limitations and advantages of conducting courses by
e-learning method. The possibilities of conducting courses by Internet on the COME UE education
platform are shown. The author indicates the common methodical instructions for realizing health
education programme and courses conducted by Internet. The paper indicates that e-learning is an
education form which might be a good complement to the courses conducted in stationary form.
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MIROS£AWA CYLKOWSKA-NOWAK

OPÓR ZDROWOTNY I JEGO KONSEKWENCJE
DLA EDUKACJI I PROMOCJI ZDROWIA
HEALTH RESISTANCE AND ITS CONSEQUENCES FOR HEALTH
EDUCATION AND PROMOTION
Zak³ad Edukacji
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
61-701 Poznañ, ul. Fredry 10
p.o. Kierownika Zak³adu: dr n. hum. M. Cylkowska-Nowak
Artyku³ stanowi próbê przybli¿enia ma³o znanego w Polsce problemu oporu
zdrowotnego oraz jego znaczenia dla edukacji i promocji zdrowia. Odwo³ania
do koncepcji reaktancji psychologicznej Jacka Brehma pozwalaj¹ na lepsze
i pe³niejsze wyjanienie przyczyn omawianego zjawiska oraz stanowiæ mog¹ podstawê poszukiwania sposobów radzenia sobie edukatorów i promotorów zdrowia z oporem zdrowotnym przejawianym przez pacjentów.

S³owa kluczowe: opór zdrowotny, reaktancja psychologiczna, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia
Key words: health resistance, psychological reactance, health education, health promotion
WSTÊP
Badania ostatnich dekad nad dzia³aniami w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wskazuj¹, i¿ nie zawsze s¹ one w pe³ni efektywne. Czêæ populacji poddawanej
rozmaitym formom oddzia³ywania edukacyjnego i promocyjnego nie dokonuje bowiem
oczekiwanych zmian zachowañ, pomimo pe³nego uczestnictwa w programach 1 . Zdaniem
Rofesa, wysi³ki edukatorów i promotorów zdrowia mog¹ wywo³ywaæ nieoczekiwane efekty, gdy¿ dra¿ni¹ ludzi powtarzanym wielokrotnie przes³aniem o zdrowiu, samodoskonaleniu i w³aciwym postêpowaniu [9]. Rozwijaj¹c to sformu³owanie stwierdziæ nale¿y, ¿e
we wspó³czesnych spo³eczeñstwach zachodnich d¹¿enie do dobrego zdrowia oraz zachowania, s³u¿¹ce jego osi¹ganiu, zaczê³y spe³niaæ szczególn¹ funkcjê kulturow¹. Edukatorzy
Por. np. T. Kottke, R. Battista, G. DeFriese, M. Brekke, Attributes of successful smoking cessation intervention in medical practice: a meta-analysis of 39 controlled trials, Journal of the American Medical Association 1988, t. 259, s. 2882-2889; F. Rhodewalt, J. Davison: Reactance and the
coronary-prone behavior pattern: the role of self-attrbution in responses to reduced behavioral
freedom, Journal of Personality and Social Psychology 1983, nr 15, s. 403-411.
1
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i promotorzy zdrowia próbuj¹ bowiem powszechnie propagowaæ wzór osoby  kogo, kto
reprezentuje wspó³czesne dobro moralne, jest uparty, niezale¿ny, zdeterminowany, konsekwentny, zorientowany na podejmowanie w³aciwych decyzji w d¹¿eniu do bycia zdrowym. Zdrowie staje siê zatem synonimem moralnego dobra. Jednak niekiedy osoby
poddawane oddzia³ywaniu edukacyjnemu lub promocyjnemu wytwarzaj¹ wobec tak skonstruowanych wzorów pewien potencja³ sprzeciwu lub oporu. Zjawisko to okrela siê obecnie terminem oporu zdrowotnego. Dla edukatorów i promotorów zdrowia zaczyna stanowiæ ono ogromny problem [4].
Niewielu profesjonalistów medycznych bierze pod uwagê, i¿ osoby uczestnicz¹ce w ró¿norodnych programach zdrowotnych mog¹ nie chcieæ, aby postrzegaæ je jako dobre,
moralne lub poprawne w sposób proponowany przez edukatorów i promotorów zdrowia  mo¿e to wydawaæ siê im zbyt konformistyczne, zbyt niedzisiejsze lub niemodne. St¹d zachowaniom niezdrowym, ryzykownym lub niew³aciwym zaczyna byæ
przypisywane pewne znaczenie, wartoæ i sens. Zachowania antyzdrowotne staj¹ siê ca³kowitym przeciwieñstwem dobra moralnego, propagowanego przez edukacjê i promocjê
zdrowia i wi¹¿¹cego siê z zachowaniami prozdrowotnymi.
Ma tutaj miejsce nastêpuj¹ca prawid³owoæ: mimo ¿e zachowania antyzdrowotne symbolizuj¹ brak kontroli, niemoralnoæ, nieodpowiedzialnoæ, to w pewien sposób zaczynaj¹ równie¿ byæ one swoist¹ oznak¹ symbolicznego presti¿u, wartoci, przynale¿noci do specyficznej grupy.
Wiedza o potencjalnej mierciononoci lub szkodliwoci zachowañ antyzdrowotnych
stanowi w rzeczywistoci podstawow¹ motywacjê do ich podejmowania. Zachowania ryzykowne nabieraj¹ w tym kontekcie znaczenia symbolicznych wykroczeñ i buntu, skierowanych przeciwko dominuj¹cym wartociom spo³ecznym i kulturowym 2 . Z tego punktu widzenia nietrudno przewidzieæ problemy, jakie edukatorzy i promotorzy zdrowia napotkaj¹,
gdy w dalszym ci¹gu bêd¹ podkrelaæ szkodliwoæ tych zachowañ. Komunikaty takie mog¹
po prostu wzmacniaæ zachowania antyzdrowotne, osi¹gaj¹c skutek odwrotny od za³o¿onego w programach edukacyjnych i promocyjnych.
MATERIA£ I METODA
W pracy przeprowadzono metaanalizê wybranych brytyjskich i amerykañskich prac badawczych
(które ukaza³y siê w ostatnim dziesiêcioleciu) podejmuj¹cych próbê wyjanienia zjawiska oporu
zdrowotnego.

Opór zdrowotny  zwi¹zki z koncepcj¹ reaktancji psychologicznej
Próba teoretycznego wyjanienia zjawiska oporu zdrowotnego wymaga odwo³ania siê
do koncepcji reaktancji psychologicznej Brehma [1,2]. Zak³ada ona, ¿e podstawê zaspokojenia potrzeb jednostki stanowi realizacja jej potrzeby wolnoci. Z kolei stan, w którym
cz³owiek postrzega siebie jako jednostkê z zaspokojon¹ potrzeb¹ wolnoci wi¹¿e siê z przekonaniem, i¿ mo¿liwe jest podjêcie przez niego ró¿norodnych dzia³añ (nieograniczonych

2
Zagadnienie zachowañ ryzykownych i ich znaczenia dla wspó³czesnego cz³owieka podejmowane jest tak¿e w polskich pracach  por. Z. Melosik: M³odzie¿ i styl ¿ycia  paradoksy pop-to¿samoci,
[w:] M³odzie¿, styl ¿ycia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje red. Z. Melosik, Wydawnictwo Wolumin, Poznañ 2001, s. 34-36.
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przez kogokolwiek lub cokolwiek) w okrelonej sytuacji. Brak mo¿liwoci dzia³ania wywo³uje stan deprywacji potrzeby wolnoci. Jednostka dowiadcza reaktancji czyli rodzaju
oporu psychologicznego definiowanego, jako nieprzyjemny stan motywacyjny polegaj¹cy na presji w kierunku odzyskania zagro¿onej lub utraconej wolnoci. Im wa¿niejsza jest
dla jednostki wolnoæ, tym wiêkszy opór siê ujawni, gdy zostanie ona zagro¿ona lub odebrana [7].
Jednym ze sposobów odzyskiwania wolnoci jest anga¿owanie siê w zakazane zachowanie. St¹d próby wywierania wp³ywu (takie jak edukacja i promocja zdrowia) mog¹ odnosiæ
odwrotny skutek. Zjawisko to okrelane jest efektem bumerangu. Dlatego te¿ jeli wysi³ki realizatorów edukacji i promocji zdrowia postrzegane bêd¹ jako próba narzucenia lub
cenzurowania to zgodnie z teori¹ reaktancji jej przekaz w rzeczywistoci podwy¿szy
motywacjê do podejmowania zachowañ antyzdrowotnych lub ryzykownych [4].
Dalej próbowano ustaliæ, czy zjawisko reaktancji determinowane jest przez psychologiczne ró¿nice indywidualne, czy przez ró¿norodne czynniki spo³eczno-kulturowe lub sytuacyjne. We wczesnych latach dziewiêædziesi¹tych Dowd i jego wspó³pracownicy opracowali skalê pomiaru indywidualnego potencja³u reaktancji (Terapeutyczna Skala Reaktancji, TRS). Skalê tê oparli o teoriê reaktancji psychologicznej Brehma. Pierwsza czêæ skali
sk³ada³a siê z 28 pytañ kwestionariuszowych, takich jak: Nie znoszê osób posiadaj¹cych
w³adzê, które próbuj¹ narzucaæ mi co mam robiæ; Mam silne pragnienie utrzymania wolnoci osobistej; Gdy kto mi mówi co mam robiæ, czêsto robiê co wrêcz przeciwnego.
Zespó³ badawczy Dowda za³o¿y³, i¿ niektóre jednostki przejawiaj¹ wiêksz¹ tendencjê
do bycia w opozycji ni¿ inne. Wyniki badañ przeprowadzonych przy u¿yciu przygotowanej skali wykaza³y, ¿e reaktancja jest konsekwencj¹ ró¿nic indywidualnych, zwi¹zanych w
znacz¹cy sposób z niektórymi wymiarami osobowoci. Dowd stwierdzi³, ¿e jednostki wykazuj¹ce reaktancjê przejawiaj¹ tendencjê do bycia autonomicznymi, dominuj¹cymi, niezbyt tolerancyjnymi, brakuje im samokontroli i socjalizacji (...) s¹ niezadowolone z siebie,
choæ posiadaj¹ pozytywny obraz samego siebie (...) mniej troszcz¹ siê o wywieranie dobrego wra¿enia (...) nie s¹ opiekuñcze wobec innych, ale te¿ nie chc¹, aby kto siê nimi opiekowa³ (...) To¿samoæ ludzi wykazuj¹cych reaktancjê, a szczególnie ich niezale¿noæ zosta³y
zbudowane przede wszystkim na zaufaniu i bliskoci [6]. Ten rodzaj zachowañ okrelany
jest w psychologii wzorcem zachowañ A.
Wy b r a n e p r ó b y b a d a w c z e w o k ó ³  o p o r u z d r o w o t n e g o 
Analizuj¹c prace badawcze prowadzone wokó³ oporu zdrowotnego, zauwa¿yæ nale¿y, i¿
zapocz¹tkowano je w latach dziewiêædziesi¹tych, lecz w³aciwy ich rozwój nast¹pi³ po roku
2000. Szczególnie interesuj¹ce s¹ odkrycia dotycz¹ce zwi¹zków pomiêdzy reaktancj¹ psychologiczn¹ a zjawiskami zdrowotnymi. Badania Dowda wykaza³y, i¿ istnieje zale¿noæ
pomiêdzy reaktancj¹, wzorcem zachowania typu A, a nieprzestrzeganiem zaleceñ zdrowotnych. Badacz ten uwa¿a, ¿e jednostka wykazuj¹ca reaktancjê z powodu swojej potrzeby
utrzymania poczucia kontroli i wolnoci osobistej buntuje siê przeciwko poradom medycznym lub zdrowotnym i nie poddaje siê zaleceniom [7].
Crossley prowadzi³ badania przy zastosowaniu w³asnej Skali Oporu Zdrowotnego (HR)
oraz zmodyfikowanej Terapeutycznej Skali Reaktancji (TRS) Dowda. W badaniu tym okaza³o siê, i¿ osoby (losowa próba populacji w miecie Manchester) uzyskuj¹ce wysok¹ punktacjê w skali HR otrzymywali podobnie wysok¹ równie¿ w skali TRS. Zwi¹zek pomiêdzy
pomiarami oporu zdrowotnego i reaktancji psychologicznej wskazywa³ zatem, ¿e pojêcie
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oporu zdrowotnego, tak jak pojêcie reaktancji mo¿e zostaæ uznane za zmienn¹ ró¿nic indywidualnych. Pocz¹tkowo nie znaleziono znacz¹cego zró¿nicowania pomiêdzy ca³kowit¹
punktacj¹ HR a ró¿norodnymi zmiennymi spo³eczno-kulturowymi takimi, jak p³eæ, klasa
spo³eczna, dochód, religia i pochodzenie etniczne.
W póniejszych badaniach studentów Crossley sformowa³ nieco inne wnioski. Poziom
oporu zdrowotnego studentów zmienia³ siê w zale¿noci od wydzia³u, na którym studiowali. Na przyk³ad studenci wydzia³u stomatologii uzyskali znacz¹co ni¿sz¹ punktacjê w skali
badaj¹cej opór ni¿ studenci z wydzia³ów humanistycznego lub ekonomicznego. Poziom
zdolnoci do i potrzeby kwestionowania autorytetu lekarzy i zaleceñ medycznych, jak równie¿ upominania siê o wolnoæ osobist¹ i cenienia jej wy¿ej ni¿ tradycyjne ród³a autorytetu
zmienia siê wraz z wartociami i ideologiami zwi¹zanymi z ró¿nymi instytucjonalnymi formami kszta³cenia wy¿szego.
W badaniu studentów Crossley opisa³ tak¿e zwi¹zki pomiêdzy poziomem oporu zdrowotnego a p³ci¹. Na przyk³ad w podskalach takich jak sceptycyzm i wolnoæ/opór studenci p³ci mêskiej otrzymali wy¿sze wyniki ni¿ kobiety wskazuj¹c na tendencjê do bycia
sceptycznymi w stosunku do przekazywanych im komunikatów o treci zdrowotnej oraz na
ujawnienie siê zwiêkszonej tendencji mê¿czyzn do przeciwstawiania siê im [4].
Wspomniane wyniki potwierdzaj¹ zatem za³o¿enie, ¿e potencja³ oporu zdrowotnego wi¹¿e
siê z czynnikami spo³ecznymi i kulturowymi.
Nieco innym czynnikom wp³ywaj¹cym na przejawianie oporu zdrowotnego przygl¹da³
siê Crossley. Badacz próbowa³ bowiem rozstrzygn¹æ czy opór zdrowotny jest zjawiskiem
indywidualnym czy zbiorowym. Dla celów badawczych skonstruowa³ kontinuum pomiêdzy jednostkowymi i zbiorowymi wymiarami oporu zdrowotnego. Twierdzi³ on, ¿e rozró¿nienie to jest w oczywisty sposób pragmatyczne zwa¿ywszy na to, ¿e jednostka i zbiorowoæ s¹ z sob¹ nierozerwalnie zwi¹zane. Uwa¿a³ jednak za zasadne rozró¿nienie pomiêdzy
pozornie jednostkowymi aktami oporu (np. dzia³anie pacjenta, który potajemnie wyrzuca
tabletki do toalety; palacza, który w tajemnicy przed innymi ludmi pali papierosy; osoby
oty³ej nie redukuj¹cej iloci zjadanych produktów) od tego co nazywa subkultur¹ (przyjmuj¹cych narkotyki lub pijaków). Zdaniem Crossleya, opór praktykowany jest zbiorowo,
na przyk³ad podczas raveu lub w pubie oraz mo¿e byæ regulowany i kszta³towany zestawem ró¿nych subkulturowych norm, wartoci i przekonañ [4].
Badania Crossleya koncentrowa³y siê wokó³ oporu znajduj¹cego po zbiorowej stronie kontinuum oraz dotyczy³y zdrowia psychicznego. Twierdzi on, ¿e akty oporu w stosunku do interwencji psychiatrycznych zawsze by³y praktykowane przez pojedynczych pacjentów psychiatrycznych. Opór zbiorowy, w formie zorganizowanego ruchu spo³ecznego zacz¹³ powstawaæ w latach szeædziesi¹tych. Wy³oni³ on równie¿ warunki konieczne
do przekszta³cenia indywidualnych aktów oporu w opór zorganizowany, zbiorowy [4].
W ten sposób opór stanowiæ mo¿e element opozycyjnego ruchu zdrowotnego, którego
uczestnicy rozpoznali problem, zwykle jak¹ formê interwencji medycznej, edukacyjnej
czy prewencyjnej. Dochodzi tu do bezporedniego kwestionowania autorytetu medycznego
na drodze krytyki oraz rozmaitych form akcji i protestów politycznych. Sprzeciw ten czêsto
polega na rozwijaniu alternatywnych form interwencji zdrowotnych takich, jak grupy samopomocowe [4].
Rozstrzygniêcia o jednostkowym i zbiorowym charakterze oporu zdrowotnego próbowa³ dokonaæ cytowany ju¿ wczeniej Rofes. Badaj¹c gejów, próbowa³ okreliæ czy istnieje

Suplement

Sesja tematyczna I

39

ró¿nica pomiêdzy zachowaniem gejów anga¿uj¹cych siê indywidualnie w akt niebezpiecznego seksu a bardziej upolitycznion¹ koncepcj¹ stosunku analnego bez prezerwatywy.
Niektóre grupy zajmuj¹ce siê prewencj¹ HIV interpretuj¹ te zachowania jako agresywny
opór wobec kolonizacji seksualnoci spo³ecznoci, co stanowi podstawow¹ przyczynê braku
skutecznoci edukacji zdrowotnej prowadzonej wród homoseksualistów [9, 10].
Ryzykowne zachowania seksualne gejów by³y tak¿e przedmiotem badañ innych badaczy. Np. Dodds i wspó³autorzy, badaj¹c 6 tysiêcy mê¿czyzn mieszkaj¹cych w centrum Londynu, zaobserwowali wzrost liczby mê¿czyzn przyznaj¹cych siê do podejmowania stosunków analnych bez zabezpieczenia (zw³aszcza wród m³odych mê¿czyzn  przed 25 rokiem
¿ycia) [5].
Opór zdrowotny by³ diagnozowany tak¿e w kontekcie innych problemów zdrowotnych.
Przyk³adami mog¹ byæ badania: Foxa nad za¿ywaj¹cymi ekstazê; czy Joffe  wokó³ kwestii
nieprzestrzegania zaleceñ ekspertów w stosunku do palenia tytoniu i szczepieñ przeciwko
odrze, wince i ró¿yczce [4].
Joffe podnosi³a kwestiê intersubiektywnego charakteru reakcji ludzi na edukacjê i promocjê zdrowia oraz ró¿norodne interwencje medyczne. Badaczka wystêpuje z krytyk¹ g³ównego nurtu kognitywnych teorii i modeli postrzegania ryzyka, które  jak twierdzi  nie
pozwalaj¹ odpowiedzieæ na pytanie, w jaki sposób indywidualne postrzeganie ryzyka kszta³towane jest przez innych ludzi, wp³ywy kulturowe i instytucjonalne. Uwa¿a ona, ¿e wiêksz¹
uwagê nale¿y zwróciæ na znaczenie nauki i mass mediów w ewolucji rodowiska normatywnego, które to z kolei kszta³tuje wspó³czesne postrzeganie ryzyka [4].
Opór zdrowotny w edukacji i promocji zdrowia  wybrane konteksty
Zdaniem Crossleya w badaniach oporu zdrowotnego nale¿y dokonaæ rozstrzygniêcia
kilku wa¿nych kwestii. Po pierwsze, wa¿ne jest, aby nie uwa¿aæ, i¿ potencja³ oporu jest
wy³¹cznie bytem wewnêtrznym i stanowi czêæ osobowoci danej osoby, lub przeciwnie
 wy³¹cznie bytem zewnêtrznym, czêci¹ zjawisk pozostaj¹cych pod wp³ywem uwarunkowañ spo³eczno-kulturowych. Jak podkrela Crosley, opór ujawniany jest czêsto tylko
w kontekcie szczególnej sytuacji.
Po drugie, opór zdrowotny nale¿y badaæ w kontekcie spo³ecznym i historycznym. Na
przyk³ad istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e zarówno rodzicielski opór wobec zaleceñ ekspertów dotycz¹cych szczepieñ ochronnych u dzieci, jak równie¿ anga¿owanie siê
gejów w praktyki niebezpiecznego seksu rozpoczynaj¹ siê od indywidualnych decyzji lub
dzia³añ  mniej lub bardziej zamierzonych, kierowanych przeciwko zaleceniom naukowym.
Zdaniem Crossleya kwestia szczepieñ stanowi tu dobry przyk³ad. To, co rozpoczê³o siê
jako indywidualny opór kilkorga rodziców z klasy redniej w stosunku do zaleceñ medycznych, bardzo szybko (w ci¹gu kilku tygodni) zosta³o wyolbrzymione medialnie do rozmiarów, jak to ujê³a jedna z gazet, regularnej wojny rodziców przeciwko ekspertom.
W ten sposób w bardzo krótkim czasie opór zosta³ przekszta³cony z indywidualnego
w zbiorowy i polityczny.
Po trzecie, nawet jeli badacze czy praktycy edukacji zdrowotnej uwiadomi¹ sobie potrzebê uznania oporu zdrowotnego za zjawisko spo³eczne i zwi¹zane z dialogiem, to jednak
wiele pytañ pozostaje bez odpowiedzi. Próba przeprowadzenia pomiaru oporu zdrowotnego nie jest przedsiêwziêciem daremnym. Jednak nale¿y za³o¿yæ, ¿e chocia¿ pewne wydarzenia i okolicznoci podnosz¹ ogólny poziom oporu zdrowotnego w konkretnej kulturze
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lub subkulturze, to niektóre jednostki nadal wykazuj¹ wy¿szy poziom oporu ni¿ inne. Kwestiê tê próbuje wyjaniæ Dowd. Uwa¿a on, ¿e prawdopodobnie w³aciwsze jest postrzeganie reaktancji jako zmiennej odnosz¹cej siê do osoby w danej sytuacji, gdzie wp³yw maj¹
obie strony zale¿noci. Niektóre sytuacje wydaj¹ siê same w sobie wzbudzaæ wiêksz¹ reaktancjê ni¿ inne, ale te¿ niektórzy ludzie wydaj¹ siê byæ bardziej podatni na reaktancjê ni¿
inni [4].
PODSUMOWANIE
Po analizie wybranych prac badawczych przeprowadzonych wokó³ problemu oporu zdrowotnego nasuwa siê pytanie: w jaki sposób rozwi¹zywaæ problemy zwi¹zane z oporem
zdrowotnym? Ró¿ni autorzy przedstawiaj¹ nam ró¿norodne sugestie w tym zakresie.
Propozycja Dowda wydaje siê mieæ charakter interwencjonistyczny i biomedyczny 
nale¿y dokonywaæ diagnozy poziomu reaktancji u pacjenta, z którym pracuje profesjonalista medyczny. Zdaniem tego teoretyka, badanie poziomu reaktancji powinno stanowiæ czêæ
ogólnego wywiadu prowadzonego z pacjentem. To z kolei pozwoli³oby zastosowaæ ró¿norodne techniki zmniejszaj¹ce opór zdrowotny takie, jak np. stosowanie du¿ej liczby powtórzeñ przekazywanej informacji, przy czym nie powinna byæ ona zbyt obszerna oraz podawana w najprostszy sposób [8].
Podobne do propozycji Dowda wskazania wysuwa Crossley. Badacz ten twierdzi, ¿e
istnieje niebezpieczeñstwo uznania oporu zdrowotnego za zwyk³¹ przeszkodê, któr¹ nale¿y
pokonaæ lub zneutralizowaæ jak opornego na leczenie raka [4]. Jednak radykalizm tych
stwierdzeñ nie zachêca do stosowania tego typu rozwi¹zañ.
Z kolei bior¹c pod uwagê opór o charakterze zbiorowym, jedn¹ z podnoszonych kwestii
jest sugerowane przez osoby przejawiaj¹ce opór zdrowotny naruszanie praw lub autonomii. W takich okolicznociach konieczny wydaje siê dialog, pozwalaj¹cy ujawniæ stanowiska obu stron.
Podobne postêpowanie wskazuje Fox  lecz w nieco innym kontekcie. Badacz uwa¿a
bowiem, i¿ ludzie ci¹gle eksperymentuj¹ i testuj¹ granice swoich mo¿liwoci. Mimo, ¿e
mo¿na to uznaæ za opór wobec norm zachowania to u¿yteczniejsze jest uwa¿aæ je jako
zachowania afirmatywne wywieraj¹ce nacisk na spo³ecznie ustalone granice, które same
<<opieraj¹>> siê temu naciskowi. Odnosz¹c to do promocji i edukacji zdrowotnej, Fox
twierdzi, ¿e wspó³czenie próba ograniczenia akceptowanego z punktu widzenia prawa do
<<eksperymentowania z ¿yciem>>, obowi¹zuj¹cego w spo³eczeñstwie, nie jest ani w³aciwe, ani mo¿liwe. Nale¿y przyznaæ, jak dalej kontynuuje ten autor, ¿e pomiêdzy wiedz¹
niefachow¹ a profesjonaln¹ istnieje konflikt  tak uznaæ nale¿y, ¿e nie istniej¹ jakiekolwiek niepodwa¿alne podstawy do wymagania by laicy akceptowali wiedzê naukow¹.
Zdaniem Foxa, jeli laicy i naukowcy maj¹ rozmawiaæ ze sob¹ ( ) to trzeba znaleæ
wspólny grunt pomiêdzy tymi ró¿nymi rodzajami wiedzy [7].
Zbyt czêsto wysi³ki promotorów i edukatorów w zakresie kwestii zwi¹zanych ze zdrowiem opieraj¹ siê na uproszczonych modelach, które zachêcaj¹ nas do postrzegania zdrowia i ryzyka jako zjawisk skrajnie ró¿nych i przeciwstawianych sobie (czarnych albo
bia³ych). W tym kontekcie spo³eczeñstwo uto¿samiane bywa z pasywn¹ mas¹, czekaj¹c¹
na dyrektywê lub kategoryczne zalecenie umo¿liwiaj¹ce mu prowadzenie bezpiecznego
¿ycia, zgodnego z prawdami odkrytymi przez naukê. Wiedza odnosz¹ca siê do problematy-
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ki zdrowia jest bardzo rzadko tak oczywista, jak oczekiwaliby tego promotorzy i edukatorzy zdrowotni  bywa czêsto niejednoznaczna oraz niepewna. Aby zapewniæ ludziom szansê na podejmowanie opartych na wiedzy, jasnych, wiadomych decyzji dotycz¹cych ich
zachowania, dyskusja nad problemami zwi¹zanymi ze zdrowiem musi pozostaæ otwarta.
Personel medyczny i promotorzy zdrowotni nie maj¹ w odniesieniu do tych kwestii monopolu na prawdê. W rzeczywistoci odpowiedzi na te pytania mog¹ bardzo ró¿niæ siê od
tego, co promotorzy zdrowia chc¹ us³yszeæ od pacjenta. Oczywicie istnieje równie¿ wiele
innych implikacji (zwi¹zanych z rozwi¹zywaniem problemów pacjenta i pokonywaniem
oporu zdrowotnego), szczególnie finansowych. Na przyk³ad jeli ludzie aktywnie decyduj¹
siê na opór wobec zaleceñ edukacji i promocji zdrowia, wyranie nadaj¹c priorytet pogoni za osobist¹ przyjemnoci¹ i wolnoci¹ w stosunku do zdrowia fizycznego, to w jakim
stopniu rodki publiczne maj¹ byæ wykorzystywane do finansowania takiej wolnoci, oraz
jej ewentualnych negatywnych dla zdrowia konsekwencji? W jakim stopniu ludzie powinni
byæ obarczani odpowiedzialnoci¹ za swoje, zwi¹zane ze zdrowiem zachowania? Na ile
wiadomi s¹ swoich motywacji do dzia³ania w taki, a nie inny sposób?
Konkluduj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ przekaz edukacyjny i promocyjny powinien stanowiæ
przedmiot otwartej i krytycznej dyskusji. Ludzie powinni byæ zachêcani do zastanawiania
siê nad powodami i motywacjami swoich zachowañ jak równie¿ dyskutowania nad s³usznoci¹ i zasadnoci¹ swoich dzia³añ.
Jak ukazano w artykule reakcje oporu wobec edukacji i promocji zdrowia w rzeczywistoci s¹ rozpowszechnione w ca³ej populacji w odniesieniu do zachowañ zdrowotnych
takich, jak np. palenie, jedzenie czy picie. Wiele takich przyk³adów mo¿na znaleæ na stronach internetowych. Na przyk³ad wyszukiwanie stron zawieraj¹cych sformu³owanie przeciwko niepaleniu (anti-anti-smoking) daje w rezultacie kilkadziesi¹t adresów, z których
wiêkszoæ odnosi siê do kampanii przeciwko niepaleniu. Na stronach tych autorzy tekstów czêsto odwo³uj¹ siê do tyranii zdrowia publicznego lub fanatyzmu niepalenia.
Podobnie w odniesieniu do niezdrowego jedzenia, na stronie internetowej Book News
reklamowana jest nowa ksi¹¿ka kucharska Eat Dangerously: The Blow Health Out Your
Ass Cookbook. We wprowadzeniu do tej ksi¹¿ki autor stwierdza, ¿e garstka silnych i odwa¿nych, smakoszy dysydentów oraz krn¹brnych ludzi renesansu z pokolenia x, to uparci
partyzanci w cichej ideologicznej wojnie przeciwko bezmylnej cenzurze wojowników
na rzecz zdrowia. Ci kulinarni supermani, jak przekonuje nas autor reklamy tej ksi¹¿ki,
jedz¹ niebezpiecznie w celu obrony swoich przekonañ. W tym przypadku niezdrowa dieta jest czym wiêcej ni¿ manifestacj¹. Jest postaw¹, stylem ¿ycia, credo umo¿liwiaj¹cym
ka¿demu z nas dowiadczaæ przyjemnoci na co dzieñ (...) pierwszym krokiem do wyzwolenia, który pozwala zwolennikom takiego postêpowania wyzwoliæ siê od niepotrzebnej
ascezy, któr¹ spo³eczeñstwo chcia³oby im narzuciæ [3].
Cytowane teksty ujawniaj¹ ogromny sceptycyzm i niechêæ do przyjmowania uproszczonych komunikatów edukacji i promocji zdrowia. Wspó³czeni edukatorzy i promotorzy nie
mog¹ pomijaæ ujawnianego oporu zdrowotnego oraz spo³ecznej i kulturowej reakcji na
oddzia³ywania edukacyjne lub promocyjne. Nale¿y w tym miejscu stwierdziæ, i¿ prowadzone dotychczas badania nie okreli³y stopnia rozpowszechnienia zjawiska oporu zdrowotnego. Artyku³ ten mia³ jedynie charakter analityczny i teoretyczny, otwiera³ dyskusjê nad t¹
problematyk¹. Wydaje siê, i¿ istnieje potrzeba przeprowadzenia szczegó³owych empirycznych badañ ilociowych i jakociowych zjawiska oporu zdrowotnego.
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M. Cylkowska-Nowak
HEALTH RESISTANCE AND ITS CONSEQUENCE FOR HEALTH EDUCATION
AND PROMOTION
Summary
This paper presents analyses and discusses the phenomenon of health resistance in health education and health promotion settings. The metaanalysis was used. British and American articles and
books, published in the last ten years, were the materials.
In particular, the concept of health resistance is defined and its affinity with the psychological
reactance theory is described. Finally, strategies and methods of reducing health resistance in health education and health promotion are presented.
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BARBARA WILK

OPINIE STUDENTÓW AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
I SPORTU W GDAÑSKU O SWOIM PRZYGOTOWANIU DO REALIZACJI
PROGRAMU EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W SZKOLE
OPINIONS OF ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
STUDENTS FROM GDAÑSK ON THEIR PREPARATION FOR PROHEALTH
EDUCATION PROGRAM AT SCHOOL
Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku
80-336 Gdañsk, ul. Wiejska 1
Kierownik Katedry: dr hab. J. Mas³owski
W badaniach ankietowych, przeprowadzonych w roku akademickim 2002/2003
oraz 2003/2004 wród 234 studentów koñcz¹cych studia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku, starano siê poznaæ ich opinie na temat przygotowania do realizacji problematyki prozdrowotnej w szkole.

S³owa kluczowe: studenci, edukacja prozdrowotna, szko³a
Key words: students, pro-health education, school
WSTÊP
Edukacja prozdrowotna jest obowi¹zkiem ka¿dego nauczyciela pracuj¹cego z dzieæmi
i m³odzie¿¹ w placówkach owiatowo-wychowawczych. Pomimo, i¿ efekty pracy pedagogicznej nauczyciela wychowania fizycznego kszta³tuj¹ siê w toku konkretnego dzia³ania, to
jednak ich podstawê stanowi m.in. rozleg³a wiedza teoretyczna [1, 3]. Tymczasem, osobliwoci¹ ewolucji w kszta³ceniu nauczycieli, jak zauwa¿a Grabowski [4], jest wzrost wymagañ dotycz¹cych poziomu wykszta³cenia nauczycieli wraz z malej¹cym w nich udzia³em
kompetencji zawodowych.
Celem badañ by³o zatem poznanie opinii studentów IV roku studiów dziennych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku na temat ich przygotowania do realizacji
problematyki prozdrowotnej.
MATERIA£ I METODA BADAÑ
W badaniach zastosowano metodê sonda¿u diagnostycznego, wykorzystuj¹c, opracowany w tym
celu, kwestionariusz anonimowej ankiety, w którym zawarto pytania o charakterze otwartym, umo¿liwiaj¹c studentom udzielenie szerszej wypowiedzi na temat ich przygotowania do realizacji po-
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szczególnych treci bloków tematycznych programu edukacji prozdrowotnej w szkole. Badania przeprowadzono w roku akademickim 2002/2003 oraz 2003/2004 wród 234 studentów ostatniego roku
studiów o specjalnociach: trenerska, rekreacja ruchowa i odnowa biologiczna.

WYNIKI BADAÑ
Wiêkszoæ badanych, w tym 89% studentów specjalnoci rekreacja ruchowa, wszyscy
studenci odnowy biologicznej oraz 94% ze specjalnoci trenerskiej, wskazywa³a na nauczyciela wf jako animatora problematyki prozdrowotnej w szkole.
Jednak relatywnie du¿a grupa studentów koñcz¹cych studia ocenia swoje przygotowanie, m.in. w oparciu o dowiadczenia z praktyk pedagogicznych, za niewystarczaj¹ce do
realizacji treci Edukacji prozdrowotnej (ryc. 1).
Analiza zebranego materia³u umo¿liwi³a wyodrêbnienie przyczyn wp³ywaj¹cych na niepe³ne przygotowanie studentów do realizacji problematyki prozdrowotnej w szkole. Wed³ug badanych s¹ to: brak przygotowania praktycznego (42% ogó³u wypowiedzi respondentów), zbyt ma³a liczba godzin powiêconych konfrontacji teorii z praktyk¹  36%, ma³o
interesuj¹cy sposób przekazu wiadomoci  22%.
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Ryc. 1.

Samoocena przygotowania studentów o ró¿nych kierunkach specjalizacji do realizacji treci
Edukacji prozdrowotnej
Self-evaluation of students preparations for realization prohealth education programs

O zró¿nicowanym przygotowaniu studentów wiadczy równie¿ preferowanie w ramach
praktyk pedagogicznych niektórych treci bloków programowych edukacji prozdrowotnej.
Studenci rekreacji ruchowej, najczêciej realizowali treci bloku: Aktywnoæ ruchowa,
praca i wypoczynek, czas wolny, a studenci specjalnoci: odnowa biologiczna oraz trenerska treci bloku Higiena osobista i otoczenia(ryc. 2).
Jedynie 13% ogó³u badanych uzna³o, ¿e realizacja programu studiów wychowania fizycznego w wystarczaj¹cym stopniu przygotowuje ich do pe³nienia roli nauczyciela zdrowia.
Studenci odnowy biologicznej (51%), rekreacji ruchowej (56%) oraz trenerskiej (61%)
postulowali: zwiêkszenie wymiaru zajêæ praktycznych w zakresie edukacji prozdrowotnej,
wdro¿enie form zajêæ i sposobów przekazu, bardziej anga¿uj¹cych studentów, wiêkszy nacisk na edukacjê prozdrowotn¹ ni¿ przygotowanie techniczne i sportowe studentów.
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Bloki tematyczne edukacji prozdrowotnej poruszane przez studentów w ramach praktyk
pedagogicznych (dane w %)
Contents of thematic blocks on prohealth education preferred by students during teacher
training courses (data in %)

DYSKUSJA
Nauczyciel dzi i jutra, to humanista, pedagog i specjalista, posiadaj¹cy umiejêtnoæ
wi¹zania trzech kierunków kszta³cenia i wychowania: ogólnohumanistycznego, pedagogicznego i profesjonalnego. Taki nauczyciel wie, ¿e istota wspó³czesnego wychowania fizycznego obejmuje kszta³towanie wszystkich sfer osobowoci wychowanka, wyposa¿aj¹c go
w dyspozycje instrumentalne oraz kierunkowe [2].
Na uczelniach wychowania fizycznego spoczywa zatem obowi¹zek wykszta³cenia absolwentów o takim zakresie kompetencji, który w dzia³alnoci zawodowej umo¿liwi efektywne doskonalenie i promowanie zdrowia dzieci i m³odzie¿y.
Wiêkszoæ studentów wskaza³a na nauczyciela wychowania fizycznego, jako animatora
i koordynatora edukacji prozdrowotnej i wielostronnego rozwoju osobowoci ucznia, wyranie podkrelaj¹c chêæ wspó³pracy w realizacji programów zawieraj¹cych treci prozdrowotne z nauczycielami innych przedmiotów w szkole. Jednoczenie prawie po³owa przysz³ych nauczycieli zdrowia nie czuje siê przygotowana do swojej roli pod wzglêdem nie
tyle teoretycznym, co praktycznym. Rezultaty badañ autorki potwierdzaj¹ opinie innych
autorów [4, 5, 7] przekonanych, ¿e nauczyciel wychowania fizycznego nie jest odpowiednio przygotowywany do realizacji zadañ zwi¹zanych z trosk¹ o zdrowie wychowanka.
Z kolei sonda¿ przeprowadzony w 1998 roku w szko³ach województwa gdañskiego wska-
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zywa³, wed³ug samooceny pracuj¹cych nauczycieli wf, na dobre przygotowanie 67% respondentów do realizacji ca³oci programu edukacji prozdrowotnej [6].
WNIOSKI
1. Prawie po³owa studentów deklaruje niezadowalaj¹ce przygotowanie do pe³nienia funkcji animatora i koordynatora edukacji prozdrowotnej w szkole.
2. Jedynie 13% ogó³u badanych uzna³o, ¿e realizacja programu studiów wychowania
fizycznego w wystarczaj¹cym stopniu przygotowuje ich do pe³nienia roli nauczyciela zdrowia.
3. Wiêkszoæ badanych studentów postulowa³a: wprowadzenie wiêkszego wymiaru zajêæ praktycznych w zakresie edukacji prozdrowotnej oraz wprowadzenie form zajêæ i sposobów przekazu wiedzy, bardziej anga¿uj¹cych studentów.
B. Wilk
OPINIONS OF ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS STUDENTS
FROM GDAÑSK ON THEIR PREPARATION FOR PROHEALTH EDUCATION
PROGRAM AT SCHOOL
Summary
The object of the study was to collect opinions on preparations for prohealth education program
at school presented by students from Gdañsk.
A diagnostic survey based on an anonymous questionnaire was applied. The study was carried out
in students majoring in motor recreation, coaching and biological regeneration in 2002/2003 and
2003/2004 academic years. 234 respondents were qualified for the study.
Almost half of the students declare their dissatisfaction with preparations for being promoters and
coordinators of prohealth programs at school.
Key words: students, prohealth education
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EL¯BIETA MARIA MINCZAKIEWICZ

ZDROWIE JAKO WARTOÆ I JEGO MIEJSCE W KSZTA£CENIU
PRZYSZ£YCH PEDAGOGÓW SPECJALNYCH W ICH AUTOREFLEKSJI
HEALTH AS A VALUE AND ITS RANK IN THE EDUCATION
OF PROSPECTIVE SPECIAL PEDAGOGUES IN THEIR OWN AUTOREFLECTION
Katedra Pedagogiki Specjalnej
Akademia Pedagogiczna
30-060 Kraków, ul. Ingardena 4
Kierownik Zak³adu: prof. zw. dr hab. J. Wyczesany
Celem pracy by³o ukazanie wyników badañ studentów pedagogiki specjalnej,
ze specjalnoci¹: oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika,
pedagogika terapeutyczna oraz resocjalizacja, w ich autorefleksji na temat: czym
jest zdrowie? Jak oceniaj¹ posiadan¹ wiedzê o zdrowiu, o czynnikach determinuj¹cych je oraz wiedzê na temat dba³oci o zdrowie w³asne i cudze?

S³owa kluczowe: zdrowie, wiedza o zdrowiu, dba³oæ o zdrowie
Key words: health, health knowledge, health taking care
WSTÊP
Zdrowie zgodnie ze wspó³czesn¹ koncepcj¹ definiowane jest jako: 1) wartoæ, dziêki
której mo¿emy realizowaæ swoje osobiste cele; 2) zasób, który gwarantuje rozwój spo³eczny i ekonomiczny, 3) rodek niezbêdny do codziennego ¿ycia [10]. Definiowane bywa jako
kategoria aksjologiczna, która nie posiada mierzalnych parametrów materii [6, 8, 9, 12].
Zdrowie cz³owieka w znacz¹cym stopniu zale¿y nie tylko od posiadanych predyspozycji
uwarunkowanych genetycznie, ale tak¿e od rodowiska jego ¿ycia i wychowania [2, 3, 7].
Za Woynarowsk¹ [15] daje siê wyró¿niæ cztery podstawowe wymiary zdrowia, a to: 1) zdrowie fizyczne (prawid³owe funkcjonowanie organizmu cz³owieka), 2) zdrowie psychiczne
(emocjonalne i intelektualne), 3) zdrowie spo³eczne (prawid³owe relacje z innymi ludmi)
oraz 4) zdrowie duchowe (noetyczne). Bior¹c pod uwagê wymienione cele i wymiary zdrowia, trudno siê dziwiæ, ¿e problematyka ta interesuje zarówno profesjonalistów, jak równie¿ nieprofesjonalistów. Dzi coraz czêciej mówi siê nie tylko o edukacji zdrowotnej
spo³eczeñstwa, ale o marketingu zdrowia [4]. Ów marketing w wielu dziedzinach uzupe³nia lub wyrêcza tradycyjn¹ edukacjê spo³eczeñstwa, przenosz¹c akcent z wszelkiego
rodzaju niedoboru zdrowia na zwiêkszenie akceptacji okrelonych zachowañ oraz tworze-
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nie nowych idei zdrowia, które  jak siê okazuje  znajduj¹ wielu zwolenników i propagatorów. Ze wzglêdu na fakt, i¿ studenci przygotowuj¹cy siê do zawodu pedagoga specjalnego, ju¿ na etapie studiowania maj¹ bezporedni kontakt z uczniami z deficytami w stanie
zdrowia, musz¹ byæ wiadomi, jak znacz¹cym predykatorem ich rozwoju, jest nie tylko
samo zdrowie, ale ca³y ekosystem, którego s¹ elementem [5]. Z pobie¿nych rozmów ze
studentami pedagogiki specjalnej (ró¿ne specjalnoci, zw³aszcza pierwszych lat studiów),
wynika, ¿e stopieñ posiadanej wiedzy na temat zdrowia i choroby, ró¿nicuje ich bardzo.
St¹d te¿ celem badañ by³o poznanie opinii studentów pedagogiki specjalnej ze wzglêdu na
obran¹ przez nich specjalizacjê, na temat takiej kategorii aksjologicznej, jak¹ jest zdrowie, czynników determinuj¹cych je, a zw³aszcza ich odpowied na pytanie: czy stopieñ
posiadanej przez nich wiedzy o zdrowiu, jego determinantach i dba³oci o nie, zale¿y od
specjalnoci pedagogiki specjalnej?
MATERIA£ I METODY
Materia³ badawczy, o charakterze pilota¿owym, pochodzi od 84 pozyskanych osób, w tym 57
(67,85%) studentek i 27 (32,15%) studentów pedagogiki specjalnej: I, III i V roku (o specjalnociach: oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika terapeutyczna i resocjalizacja), studiuj¹cych w ró¿nych orodkach akademickich (o statusie akademii lub uniwersytetu)
kraju. Wszystkie osoby, pozyskane drog¹ moich, bezporednich kontaktów z nimi i ich nauczycielami akademickimi, na zasadzie dobrowolnoci udzia³u, zosta³y poinformowane o celu i zakresie badañ. Wiek ¿ycia studentów mieci³ siê w przedziale od 18 do 24 lat. Materia³ badawczy zebrany przy
pomocy intencjonalnie opracowanego kwestionariusza wywiadu (ten mo¿e byæ udostêpniony na
ka¿de ¿yczenie zainteresowanych) oraz rozmowy skategoryzowanej (tzw. drabinka) [1, 13], s³u¿y³
za podstawê do jakociowej analizy uzyskanych wyników badañ.

WYNIKI
Analiza materia³u badawczego zebranego przy pomocy kwestionariusza wywiadu i rozmowy skategoryzowanej z udzia³em drabinki pozwoli³a na zorientowanie siê jak postrzegaj¹ i jak definiuj¹ zdrowie [10, s. 9]  okrelaj¹c posiadany stopieñ wiedzy (na siedmiostopniowej skali), w trzech zakresach, tj.: 1) w zakresie ogólnej wiedzy o zdrowiu; 2) znajomoci czynników, od których zale¿y zdrowie cz³owieka; 3) dba³oci o zdrowie  studenci
pedagogiki specjalnej I, III i V roku, studiuj¹cy w wybranych orodkach akademickich
kraju, ze wzglêdu na obran¹ specjalnoæ zawodow¹.
Z badañ wynika, ¿e zdefiniowanie terminu zdrowie na ogó³ sprawia³o m³odzie¿y wiele
trudnoci. Badani ujmowali je w kategorii stanu, który mo¿na: zachowaæ, utraciæ, odzyskaæ, poprawiæ, jak równie¿ prymarnej wartoci, warunkuj¹cej osi¹ganie wartoci
sekundarnych (np. bo od zdrowia zale¿y: samopoczucie, powodzenie w ¿yciu, efekty nauki czy pracy, standard ¿ycia i status spo³eczny oraz przysz³oæ cz³owieka).
We wszystkich podanych definicjach, ujmuj¹cych zdrowie jako okrelony stan, zdrowie
traktowane by³o substancjonalnie, a wiêc jako co co cz³owiek mo¿e posiadaæ, co mo¿e
z ró¿nych powodów straciæ, ale te¿ w pewnych okolicznociach (np. w wyniku zabiegu
chirurgicznego) mo¿e je na powrót odzyskaæ [por. 3, s. 98]. Podobnie te¿ stopieñ samooceny studentów dotycz¹cy wiedzy na temat zdrowia i czynników determinuj¹cych je, bez
wzglêdu na p³eæ, rok studiów i status uczelni (akademia  uniwersytet), na ogó³ nie odbiega³
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od wskanika samooceny, jaki ustalono przy pomocy tego samego narzêdzia (tj. drabinki) u przypadkowo pozyskanych 35 doros³ych interlokutorów (badania w toku) oraz wyników badañ prezentowanych w literaturze [2, 6, 8, 9]. Na postawione pytania: po czym
mo¿na rozpoznaæ zdrowie ? Sk¹d wiadomo, ¿e kto jest zdrowy? Co wskazuje na zdrowie
konkretnego cz³owieka? Czy, i w jaki sposób mo¿na zmierzyæ zdrowie? Jeli tak, to
w jakich jednostkach miary mo¿na je wyraziæ? Kto mo¿e dokonaæ takiego pomiaru? Czy
istnieje jakie specjalne urz¹dzenie s³u¿¹ce do pomiaru zdrowia?  uzyskane wyniki badañ
pozwoli³y zauwa¿yæ, i¿ wypowiedzi by³y ma³o precyzyjne, enigmatyczne, niepe³ne, niezadowalaj¹ce. Generalnie rzecz ujmuj¹c  definicje zdrowia sugerowa³y grupowanie okrelonych cech cz³owieka w rozumieniu samopoczucia, sprawnoci fizycznej czy wydolnoci
fizycznej (wydolnoæ wysi³kowa) wskazuj¹cej na rodzaj osi¹ganej kondycji (np. dobra,
rednia, niska) oraz d³ugoæ czasu trwania dobrostanu fizycznego i/lub psychicznego jednostki (np. kondycja krótkotrwa³a, chwilowa, sta³a, zmienna), jak równie¿ jej si³y witalne.
W rozumieniu osób badanych cz³owiek zdrowy  to cz³owiek dobrze zbudowany i silny,
odporny na zmêczenie i stres  to ten, kto jest wytrzyma³y, zahartowany, d³ugodystansowiec. Niektóre z wypowiedzi wydawa³y siê sugerowaæ znaczenie bardzo wa¿nego elementu zdrowia, jakim jest sprawnoæ fizyczna i ³¹cz¹ca siê z ni¹ odpornoæ organizmu cz³owieka na zmêczenie fizyczne, zmiany pogodowe, a nawet klimatyczne. Orientacyjnie oko³o
60% badanych studentów podawa³o, i¿ zdrowie jako kategoria aksjologiczna, nie jest
mierzalne. Nie daje siê wyraziæ w ¿adnych jednostkach miary. Jedynie fizyczne symptomy
zdrowia lub ich brak mo¿na orientacyjnie ustaliæ na podstawie wyników badañ laboratoryjnych i lekarskich oraz wybranych pomiarów (np. pomiarów antropometrycznych, takich
jak: wzrost czy masa cia³a). Miar¹ zdrowia s¹ jedynie subiektywne odczucia cz³owieka 
replikowali niektórzy. Na pytanie kiedy mówimy, ¿e kto jest zdrowy  co nasuwa siê na
myl?  wypowiedzi jednoznacznie wskazywa³y na fakt dobrego samopoczucia fizycznego i/lub psychicznego, brak bólu i innych dolegliwoci oraz obserwowan¹ u danej osoby
chêæ do ¿ycia, przejawiaj¹c¹ siê w jej zachowaniu.
Uzyskane wyniki badañ nie potwierdzi³y wczeniejszych sugestii, i¿ wraz z postêpem lat
studiów, u studentów objêtych programem badañ, bêdzie wzrasta³ stopieñ deklaratywnie
ocenianej przez nich wiedzy na temat zdrowia i jego determinantów. Okaza³o siê bowiem,
¿e najwy¿szy stopieñ samooceny w kwestii przedmiotowej uzyskali studenci V roku studiów  5,73 pkt, ale drug¹ lokatê wbrew oczekiwaniom, uzyskali studenci I roku studiów 
4,52 pkt, natomiast studenci III roku studiów stopieñ posiadanej wiedzy na temat zdrowia,
okrelili wielkoci¹ wskanika 2,61 pkt. (tj. poni¿ej redniej teoretycznej, za któr¹ przyjêto
wskanik 3,5 pkt). Bior¹c pod uwagê obran¹ przez studiuj¹cych specjalnoæ pedagogiki
specjalnej, okaza³o siê, i¿ najwy¿szy wskanik samooceny uzyskali studenci oligofrenopedagogiki  6,21 pkt, druga lokata przypad³a w udziale studentom pedagogiki terapeutycznej  5,83 pkt, trzeci¹ lokatê zajêli studenci tyflopedagogiki  5,13 pkt, czwart¹  studenci
resocjalizacji  3,47 oraz pi¹t¹, a zarazem ostatni¹ lokatê uzyskali studenci surdopedagogiki  3,38 pkt. Bior¹c pod uwagê pozosta³e dwa kryteria samooceny, okaza³o siê, i¿ najwy¿sz¹ ocenê ze wzglêdu na znajomoæ wiedzy na temat dba³oci o zdrowie, uzyskali studenci pedagogiki terapeutycznej-6,56 pkt), za najni¿sz¹ studenci tyflopedagogiki  3,38
pkt. W zakresie wiedzy dotycz¹cej znajomoci czynników zapewniaj¹cych zdrowie, najwy¿sz¹ ocenê  5,17 pkt - uzyskali studenci oligofrenopedagogiki, natomiast najni¿sz¹ 
2,36 pkt  studenci resocjalizacji.
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Samoocena wiedzy studentów o zdrowiu jako wartoci w zale¿noci od kierunku
pedagogiki specjalnej
Students self assessment of health as a value knowledge in dependence of pedagogy speciality
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DYSKUSJA
Problem zdrowia bywa czêsto podejmowany przez nas samych, nasze rodziny, krêgi
towarzyskie, czy instytucje. Le¿y w centrum uwagi spo³ecznej, zw³aszcza rodziców dzieci
z deficytami w stanie zdrowia, którymi studenci pedagogiki specjalnej, jako przyszli pedagodzy specjalni, najprawdopodobniej bêd¹ siê zajmowaæ na co dzieñ. Studenci I roku, pomimo stosunkowo wysokiego stopnia oceny posiadanej wiedzy na temat zdrowia, chêtnie
brali udzia³ w wyk³adach z zakresu profilaktyki zdrowia, przyczyn niektórych wad genetycznych i zaburzeñ rozwoju, patologii ci¹¿y i porodu, dawkowania leków, skutków przedawkowania narkotyków oraz ró¿nego rodzaju u¿ywek (np. kawy, herbaty czy alkoholu), zaburzeñ psychicznych (schizofrenia, depresje, mutyzm) i sposobu zachowañ spo³ecznych wobec osób obci¹¿onych dziedzicznie. Studenci przygotowuj¹cy siê do zawodu pedagoga specjalnego, bez wzglêdu na rodzaj obranej specjalnoci, wydawali siê wyró¿niaæ wród innych studentów prezentowanych uczelni (badania w toku), stosunkowo du¿ym zasobem
wiedzy, na temat zdrowia w ogóle. Jednak - jak sami zauwa¿ali - odczuwaj¹ wyrany niedosyt wiedzy z obszaru profilaktyki i konkretnie pojmowanej wielozakresowej terapii dzieci i
m³odzie¿y ze sprzê¿onymi zaburzeniami rozwoju (np. mózgowe pora¿enie dzieciêce sprzê¿one z wad¹ wzroku i/lub s³uchu, wada s³uchu z niepe³nosprawnoci¹ intelektualn¹ i/lub
zaburzeniami mowy). Dziewczêta posiada³y o wiele bardziej rozbudowan¹ i ugruntowan¹
wiedzê o zdrowiu i sposobach jego pielêgnacji i ochrony, ni¿ ch³opcy z tych samych uczelni
i roczników studiów.
WNIOSKI
1. Edukacja prozdrowotna w wiêkszym zakresie ni¿ ma to miejsce dotychczas, winna
byæ realizowana na wszystkich kierunkach studiów.
2. W programie studiów winna znaleæ siê problematyka dotycz¹ca alkoholizmu i jego
skutków zdrowotnych jeli chodzi o dziecko nienarodzone, a tak¿e wp³ywu nikotynizmu,
narkomanii i ró¿nego rodzaju u¿ywek na zdrowie nienarodzonych.
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3. W toku studiów wiele siê mówi na temat zdrowia, sposobów jego utrzymania, higieny
zdrowia psychicznego, zasad prawid³owego od¿ywiania oraz higienicznego trybu ¿ycia,
natomiast za ma³o siê robi w tym kierunku, aby poprawiæ warunki studiowania, wywieraj¹ce bezporedni wp³yw na kondycjê fizyczn¹ i psychiczn¹ zw³aszcza tych studentów, którzy
podczas studiów, bêd¹c z dala od rodziców, nie zawsze sami potrafi¹ troszczyæ siê o zdrowie, nale¿ycie o nie dbaæ, by zachowaæ je na przysz³oæ.
4. W planie studiów z zakresu pedagogiki specjalnej winno byæ uwzglêdnione wychowanie zdrowotne rozszerzone o problemy zwi¹zane z wychowaniem dziecka niepe³nosprawnego (np. jego ¿ywienie, leczenie, rehabilitacja medyczna, poradnictwo specjalistyczne,
formy pomocy dziecku niepe³nosprawnemu i jego rodzinie).
E. M. Minczakiewicz
HEALTH AS A VALUE AND ITS RANK IN THE EDUCATION
OF PROSPECTIVE SPECIAL PEDAGOGUES IN THEIR OWN AUTOREFLECTION
Summary
Health is an axiological category, which does not possess measurable matter parameters. The
problem of health is sometimes raised in families, social circles and institutions. Due to the fact that
students of special pedagogy have contacts with school children with health deficits, they have to be
fully aware of the fact how significant predicator health is in their own development. The target of
this study was to show the output of the research aimed at seeking an answer to the following question: What level of knowledge about health and its determinants in their own perception is presented by the students on the grounds of the educational specialty they have chosen? The research
comprised 84 students of 1st, 3rd and 5th years of the faculty of special pedagogy (different specialties)
aged from 18 to 24. The research material was collected by an interview questionnaire elaborated by
themselves and categorized conversation (a ladder) concerning three of the following basic questions: 1) the amount of general knowledge about health they possessed; 2) the amount of their
knowledge of factors conditioning a humans state of health; 3) the amount of the awareness of the
importance of ones care for his or her own health and for that of others.
The output received in the research shows a mean degree of satisfaction of special pedagogy
students with the level of their knowledge concerning health. Their statements connected with their
self-assessment of that level should make one reflect upon the subject in question.
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STANIS£AW STERKOWICZ1,2, ZOFIA PELC1, ZOFIA BUBKA1, JAROS£AW PRONIEWICZ1

W SPRAWIE INTERPRETACJI BMI W EDUKACJI ZDROWOTNEJ
STUDENTÓW
INTERPRETATION OF BMI IN STUDENT'S HEALTH EDUCATION
1

Katedra Teorii i Metodyki Sportów Indywidualnych
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
31-571 Kraków, Al. Jana Paw³a II 78
Kierownik Katedry: prof. dr hab. S. Sterkowicz
2
Instytut Pedagogiczny
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
33-300 Nowy S¹cz, ul. Staszica 1
Dyrektor Instytutu: dr K. Chyla

W pracy przedstawiono wyniki badañ sk³adu cia³a 57 osób metod¹ impedancji elektrycznej na wadze Tanita. W opracowaniu materia³u zastosowano obliczenia statystyczne i metodê graficzn¹. Ocena w³asnej budowy somatycznej kobiet wi¹za³a siê g³ównie ze wskanikiem masy cia³a BMI, a nie z jego sk³adem.
Mê¿czyni w samoocenie nie polegali na BMI, lecz kierowali siê g³ównie FFM,
wyobra¿eniem wi¹¿¹cym siê z rozwiniêt¹ muskulatur¹ i mniejszym procentem
t³uszczu.

S³owa kluczowe: edukacja zdrowotna, dieta, aktywnoæ fizyczna, wskanik BMI
Key words: health education, diet, physical activity, BMI
WSTÊP
W ocenie budowy somatycznej powszechnie stosuje siê wskanik BMI. Ostatnio zwrócono uwagê na koniecznoæ obiektywizacji zjawisk rozwojowych przez relatywizowanie
diagnozy dotycz¹cej masy cia³a bezt³uszczowego FFM u dzieci i m³odzie¿y [3, 5]. Badacze
interesowali siê tak¿e budow¹ i sk³adem cia³a studentów ró¿nych uczelni [2, 4].
Tanaka i wsp. [4] podkrelali, ¿e wiele kobiet, ³¹cz¹c szczup³¹ sylwetkê z piêknym wygl¹dem, redukowa³o masê cia³a kosztem FFM. W edukacji s³uchaczy AWF przekazuje siê
informacje na temat znaczenia kontroli masy cia³a przez modyfikacjê stylu ¿ycia, tj. racjonaln¹ aktywnoæ ruchow¹ i dietê.
G³ównym celem niniejszej pracy jest okrelenie budowy i sk³adu cia³a studentek i studentów w odniesieniu do rezultatów dokonanej przez nich samooceny.
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MATERIA£ I METODA BADAÑ
Badaniami objêto 35 kobiet i 22 mê¿czyzn studiuj¹cych na Wydziale Fizjoterapii krakowskiej
Akademii Wychowania Fizycznego. Najpierw przeprowadzono ankietê dotycz¹c¹ pozauczelnianej
aktywnoci ruchowej oraz stosowania diety. Na skali od 1 (jestem osob¹ szczup³¹) do 10 (jestem
osob¹ oty³¹) respondenci oceniali w³asn¹ budowê cia³a. Zebrano ich podstawowe dane demograficzne. Nastêpnie na wadze "Tanita" dokonywano pomiarów metod¹ impedancji elektrycznej. W analizie materia³u wykorzystano nastêpuj¹ce parametry: masê cia³a (kg), wskanik masy cia³a BMI (kg/
m2), procent t³uszczu z masy cia³a (%PF), masê t³uszczu FM (kg) i masê cia³a bezt³uszczowego
FFM (kg). Dodatkowo obliczono analogicznie do BMI wartoæ wskaników FFMI i FMI wytr¹caj¹cych wp³yw wysokoci cia³a [1]. Hipotezy statystyczne dotycz¹ce istotnoci ró¿nic w rozk³adach
liczebnoci, wartoci rednich oraz wspó³czynnika korelacji weryfikowano na poziomie p < 0,05.

WYNIKI
Osoby badane by³y w podobnym wieku, który u kobiet (K) wynosi³ 20,9 ± 0,9 roku,
natomiast u mê¿czyzn (M)  20,8 ± 1,0 rok. Czêstoæ wykonywania dodatkowej aktywnoci ruchowej nie zale¿a³a od p³ci (Chi2 = 0,34; p = 0,56). Wiêkszoæ kobiet (32) i mê¿czyzn
(21) uczestniczy³a w zajêciach rekreacji ruchowej spoza programu w AWF. Tylko 3 studentki i 1 student nie zg³osi³ takiej aktywnoci. Miêdzy p³ci¹ a stosowaniem diety wystêpowa³a natomiast zale¿noæ istotna statystycznie (Chi2 = 8,01). Kobiety czêciej (15) ni¿ mê¿czyni (1) stosowa³y dietê. Liczebnoci osób nie stosuj¹cych ograniczeñ w jedzeniu wynosi³y odpowiednio 20 i 21. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykê budowy cia³a respondentów.
Ta b e l a 1 .

Charakterystyka liczbowa cech i wskaników budowy cia³a badanych
Statistical characteristics of analysed students
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Stwierdzono szereg istotnych ró¿nic miêdzy rednimi grup K i M. Naturalnie mniejsza
by³a wysokoæ i masa cia³a, przy wiêkszym udziale t³uszczu (PF% i FM) u kobiet ni¿
u mê¿czyzn. W przypadku FFM by³o natomiast odwrotnie. Chocia¿ BMI osi¹ga³ istotnie
statystycznie mniejsze wartoci u studentek ni¿ u studentów, to ich budowa cia³a w samoocenie by³a podobna. Wskaniki masy cia³a bezt³uszczowego FFMI oraz masy t³uszczu
FMI potwierdzi³y wiêksze ot³uszczenie kobiet (FFMI=15,8 ± 0,9 kg/m2; FMI = 4,6 ± 1,4)
ni¿ mê¿czyzn (FFMI=19,6 ± 1,2 kg/m2; FMI=3,0 ± 1,0). Miêdzygrupowe ró¿nice wartoci
rednich by³y istotne statystycznie.
Na rycinie 1 zilustrowano po³o¿enie indywidualnych charakterystyk studentek i studentów z uwzglêdnieniem wskaników BMI, FFMI i FMI.
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Ryc. 1.

Relacje miêdzy wskanikami BMI, FFMI i FMI oraz %PF studentek i studentów AWF
(BMI  wskanik masy cia³a; FFMI  wskanik masy cia³a bezt³uszczowego; FMI  wskanik masy t³uszczu, PF%  t³uszcz w procentach masy cia³a)
Relations between BMI, FFMI, FMI and %PF in analysed students

W grupie K wartoæ wskanika BMI waha³a siê w szerokich granicach od 17,1 do 25,7,
natomiast w grupie M od 19,1 do 27,8 kg/m2. Dane indywidualne FFMI zawiera³y siê
w zakresie od 13,5 do 23,1 kg/m2, przy czym wartoæ wynosz¹ca 17,5 kg/m2 stanowi³a
naturalne kryterium podzia³u grup wed³ug p³ci. Wskanik masy t³uszczu FMI w grupie K
wynosi³ od 1,5 do 8,8, natomiast w grupie M jego rozstêp by³ mniejszy i wynosi³ od 1,4 do
5,3 kg/m2. Procent t³uszczu PF%  pozostaj¹cy w matematycznej zale¿noci od wymienionych wskaników  u studentek posiada³ równie¿ wiêksze zró¿nicowanie (od 8,7 do 34,3%)
ni¿ u studentów (7,2 do 20,9%).
Omówione wczeniej parametry ³¹czy³y siê z samoocen¹ budowy somatycznej. W grupie K wi¹za³a siê ona silnie i istotnie statystycznie z BMI (r=0,77), oraz umiarkowanie
z mas¹ cia³a (0,62), PF% (0,61), FM (0,63) i FFM (0,55). Gdy zastosowano korelacjê cz¹stkow¹ z wytr¹ceniem wp³ywu BMI oraz masy cia³a straci³a na znaczeniu zale¿noæ miêdzy
samoocen¹ a PF%, FM (-0,04) oraz FFM (0,04). W grupie M wystêpowa³a umiarkowana
korelacja samooceny z mas¹ cia³a (r=0,50), PF% (0,61) oraz FM (0,53). Nie wykazano
istotnej statystycznie zale¿noci samooceny budowy cia³a od BMI (0,24) i FFM (0,26).
W tej grupie  po wytr¹ceniu wp³ywu masy cia³a i BMI  wartoci wspó³czynnika cz¹stkowej korelacji samooceny wynosi³y 0,59 z PF%, 0,45 z FM oraz -0,70 z FFM.
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DYSKUSJA
Porównania wyników badañ w³asnych dokonano na tle m³odzie¿y studiuj¹cej w Warszawie (Piechaczek 1998). rednie wartoci wysokoci cia³a kobiet i mê¿czyzn z AWF w Krakowie by³y podobne jak w AWF w Warszawie i wiêksze ni¿ w grupach z Politechniki Warszawskiej (PW). W odniesieniu do m³odzie¿y akademickiej z Warszawy przeciêtna masa
cia³a studentek i studentów z krakowskiej AWF lokowa³a siê miêdzy charakterystykami
z warszawskiej AWF oraz PW. rednie wartoci BMI z badañ w³asnych by³y bardziej podobne do charakterystyk badanych z PW ni¿ z AWF w Warszawie. Ponadto wartoci BMI
w grupie K by³y mniejsze ni¿ w grupie M. Analogiczne relacje wystêpowa³y w badaniach
warszawskich [2] oraz japoñskich [4]. Trudno jest przeprowadziæ kusz¹ce porównania wyników w³asnych dotycz¹cych sk³adu cia³a, poniewa¿ w cytowanych pracach stosowane by³y
odmienne metody szacowania t³uszczu w procentach masy cia³a. Niemniej jednak mniejsze
ot³uszczenie t³umaczone by³o wiêksz¹ aktywnoci¹ ruchow¹ grupy z AWF ni¿ z PW [2].
WNIOSKI
1. W stylu ¿ycia kobiet i mê¿czyzn studiuj¹cych w AWF czynnik ruchu ma podobne
znaczenie dla kszta³towania siê sk³adu cia³a, przy czym kobiety czêciej stosuj¹ dietê.
2. Zastosowana metoda graficzna stwarza dobr¹ mo¿liwoæ analizy porównawczej wskaników masy i sk³adu cia³a.
3. Samoocena budowy cia³a u kobiet koreluje z innymi pomiarami i wskanikami ni¿
u mê¿czyzn. Ocena budowy cia³a na podstawie kryteriów BMI mo¿e byæ myl¹ca.
4. W programach edukacji zdrowotnej interpretacjê BMI powinno poszerzyæ siê o analizê FFMI (wskanik masy cia³a bezt³uszczowego) oraz FMI (wskanik masy t³uszczu).
S. Sterkowicz, Z. Pelc, Z. Bubka, J. Proniewicz
INTERPRETATION OF BMI IN STUDENT'S HEALTH EDUCATION
Summary
Cross-sectional studies were conducted on 35 female and 22 male AWF students in order to
describe the connection of self-evaluation of one's physique with the results of the studies of body
ingredients. The students were surveyed and submitted to the Tatina weight measurement: BMI, fat
scale with body water percentage. Basic statistical methods and graphical method of body ingredients analysis were employed to the research. It was observed that movement factor, taking both
male and female AWF students lifestyles into consideration, plays similar role in shaping body ingredients. Women, however, go on a diet more often. Graphical method gives a great opportunity to
make a comparison analysis of body mass and body ingredients factors. Female self-evaluation of
physique correlates with other measurements and factors than male. Evaluation of body structure
based on BMI criteria may be misleading.
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MA£GORZATA KALISZEWSKA

WYNIKI EWALUACJI PROGRAMU PRZEDMIOTU EDUKACJA
ZDROWOTNA W SZKOLE WY¯SZEJ
THE RESULTS OF HEALTH EDUCATION PROGRAMS EVALUATION
IN ACADEMY
Zak³ad Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania
Akademia wiêtokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
25-369 Kielce, ul. ¯eromskiego 5
Kierownik Zak³adu: prof. zw. dr hab. K. Duraj-Nowakowa
Autorka przedstawia wyniki ewaluacji programu edukacji zdrowotnej w szkole
wy¿szej. Studenci preferuj¹ tematykê zwi¹zan¹ bezporednio z ich potrzebami
zdrowotnymi i postuluj¹ te¿ ograniczenie teorii na rzecz zaleceñ praktycznych.
Koniecznym jest integracja sk³adników edukacji akademickiej, a tak¿e staranniejszego i skuteczniejszego prowadzenia edukacji zdrowotnej na ni¿szych szczeblach edukacji, tak by studenci mogli skupiæ siê na metodyce edukacji zdrowotnej.

S³owa kluczowe: ewaluacja, podmiotowoæ, edukacja zdrowotna, integrowanie sk³adników edukacji
Key words: evaluation, subjectiveness, health education, education component integration
WSTÊP
Bezporedni¹ inspiracj¹ do napisania tego tekstu by³y wyniki ewaluacji po zakoñczeniu
programu edukacji zdrowotnej w jednej ze szkó³ wy¿szych woj. wiêtokrzyskiego. A celem
g³ównym  podzielenia siê wnioskami wyp³ywaj¹cymi z ich analizy, jako ¿e program przedmiotu wymaga ustawicznego doskonalenia, tak¿e przez wymianê dowiadczeñ.
Przypomnieæ nale¿y, ¿e termin ewaluacja, ani zbli¿one do niego termin ocena i analiza nie oddaj¹ w pe³ni istoty ewaluacji, która ma na celu sprawdzenie przebiegu i wyników naszych dzia³añ [5, 6]. Ewaluacja jest to raczej systematyczne badanie wartoci lub
zalet jakiego obiektu [3]. Ewaluacji powinny dokonywaæ w codziennej praktyce wszystkie osoby prowadz¹ce edukacjê zdrowotn¹, stosuj¹c dostêpne, w miarê proste metody.
Wyró¿nia siê dwa rodzaje ewaluacji: ewaluacjê wyników oraz ewaluacjê procesu [5, 6].
Ale te¿: ewaluacjê wstêpn¹, bie¿¹c¹, koñcow¹ [4]. Ponadto: ewaluacjê dialogiczn¹, formatywn¹, konkluzywn¹, naturalistyczn¹ i wyjaniaj¹c¹ [3]. Przedstawione tu wyniki dotycz¹
ewaluacji wyjaniaj¹cej i koñcowej procesu edukacji, poniewa¿ celem ewaluacji wyjania-
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j¹cej jest m. in. ocena zalet i wad programu z punktu widzenia potrzeb i systemu wartoci
jego uczestników [3]. W literaturze przedmiotu ewaluacjê uwa¿a siê te¿ za istotny sk³adnik badania jakoci pracy uczelni. Taka ewaluacja ma wa¿ny aspekt socjologiczny, pedagogiczny i dydaktyczny zwi¹zany z umasowieniem studiów oraz powstawaniem ucz¹cego
siê spo³eczeñstwa [4].
MATERIA£ I METODY
Ewaluacja mia³a na celu sprawdzenie, w jakim stopniu przyjêty program edukacja zdrowotna
wi¹za³ siê z zainteresowaniami i potrzebami studentów drugiego roku dziennych i zaocznych pedagogicznych studiów licencjackich. Zatem dotyczy³a ona treci kszta³cenia przedmiotowego.
Zbadano 43 osoby studiuj¹ce w trybie dziennym i 75  w trybie zaocznym. Metod¹ badañ by³
sonda¿ diagnostyczny, a narzêdziem kwestionariusz uwzglêdniaj¹cy listê zagadnieñ bêd¹cych treciami tegorocznych wyk³adów i æwiczeñ. Wykaz tematów zaprezentowany zosta³ w Tab. I.
Pytania brzmia³y: 1) które z wymienionych na licie tematów z zakresu poznanych treci przedmiotu edukacja zdrowotna uwa¿a Pani/Pan za najwa¿niejsze dla siebie? Proszê wskazaæ piêæ pozycji
i uzasadniæ wybory. 2) jakie macie Pañstwo uwagi do treci wyk³adów i æwiczeñ?

WYNIKI
W tabeli I przedstawiono wyniki ewaluacji treci programowych, dotycz¹ce studentów
studiów dziennych i zaocznych, to jest piêæ najczêciej wskazywanych tematów.
Na studiach dziennych 25 kobiet, czyli 67,6% badanych wymieni³o Zdrowe od¿ywianie;
59,4% Aktywnoæ fizyczn¹ cz³owieka; tak¿e 59,4% Bezpieczeñstwo w ¿yciu; 54% Zapobieganie u¿ywaniu substancji psychoaktywnych i 48,6% Czynniki ryzyka dla zdrowia, jako
tematy najwa¿niejsze dla siebie.
Odpowiedzi mê¿czyzn, choæ nieliczne, by³y podobne. Nieco wy¿ej, ni¿ u kobiet uplasowa³a siê wa¿na tematyka seksualizmu cz³owieka. Zatem studenci dzienni wybrali  jako
najwa¿niejsze dla siebie  te treci, które wi¹¿¹ siê bezporednio z ich ¿yciem codziennym
i s¹ podstawowe dla jego jakoci. Uzasadnienia by³y raczej lakoniczne: Bo to jest w ¿yciu
wa¿ne, Cz³owiek powinien byæ aktywny i nie wnios³y istotnych informacji przydatnych
wyk³adowcy.
Z kolei wybory studentów zaocznych, osób znacznie dojrzalszych, by³y nieco odmienne.
Mo¿na wprawdzie dostrzec, ¿e i tych studentów wybory maj¹ przede wszystkim walor praktyczny dla ich ¿ycia osobistego. Zapobieganie przemocy zajmuje wysok¹ pozycjê tak
u kobiet, jak i u mê¿czyzn, kobiety wskaza³y na potrzebê Wiedzy o zdrowiu psychicznym
(61%), mê¿czyni za na pierwszych miejscach umiecili Aktywnoæ fizyczn¹ oraz Seksualnoæ cz³owieka. Zarówno mê¿czyni jak i kobiety doceniaj¹ znaczenie problematyki zwi¹zanej ze Zdrowym od¿ywianiem. Kobiety wskaza³y te¿ na znaczenie Czynników ryzyka dla
zdrowia, czego nie docenili zupe³nie studenci dzienni. Pojawi³y siê te¿ wskazania na tematy
zwi¹zane z metodyk¹ edukacji zdrowotnej, choæ ich liczba by³a mniejsza od spodziewanej
(10= 18 %) i nie zmieci³y siê ju¿ w pierwszej pi¹tce.
Ró¿nice miêdzy wskazaniami studentów dziennych i zaocznych nie s¹ du¿e. Jednak
wyszczególnienie przez studentów zaocznych tematów takich jak Czynniki ryzyka dla zdrowia (25), Zapobieganie przemocy (38), Kszta³towanie umiejêtnoci ¿yciowych (15) oraz
Wiedza o zdrowiu psychicznym (15) mo¿na by uznaæ za pewien symptom gotowoci do
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Wyniki ewaluacji programu z edukacji zdrowotnej na studiach (piêæ najczêciej wskazywanych tematów)
Results of health education programme evaluation for students (five most popular
subjects)
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podjêcia dzia³añ i do przekazywania wiedzy innym. Jednak co z tego, skoro po zaliczeniu
przedmiotu nie mo¿na ju¿ tej gotowoci ani sprawdziæ, ani wzmocniæ, ani te¿ praktycznie
wykorzystaæ. Jawi siê zatem potrzeba integrowania sk³adników edukacji akademickiej [1],
aby tego potencja³u nie zmarnowaæ.
Ponadto poproszono badane osoby o uwagi do wyk³adów i æwiczeñ. Niektóre ilustruj¹
dostrze¿on¹ ju¿ tendencjê i maj¹ charakter postulatów:
Nale¿y omawiaæ temat w sposób bardziej praktyczny, ni¿ teoretyczny, Wiêkszy nacisk po³o¿yæ na upraktycznienie zajêæ, Poprzez praktyczne pokazanie zdrowego ¿ycia
³atwiej przekonaæ odbiorcê; Na przyk³ad uk³adanie w czasie zajêæ przyk³adowych jad³ospisów; Wiêksze nastawienie na praktykê, ni¿ na teoriê oraz pokazanie skutków z³ego
stylu ¿ycia. Ponadto: Nale¿y utworzyæ nowe stanowisko  czyli osobê, która bêdzie mog³a pomóc i doradziæ studentowi w wiêkszym zakresie, skierowaæ w miejsce, gdzie mo¿e
uzyskaæ pomoc; Uczyæ jak walczyæ ze stresem i problemami dnia codziennego; Jak
radziæ sobie i postêpowaæ w trudnych sytuacjach. Tylko jedna osoba wskaza³a, jako bardzo wa¿n¹, problematykê zwi¹zan¹ z mo¿liwoci¹ zara¿enia wirusem HIV i koniecznoæ
jej wyeksponowania w programie.
DYSKUSJA
Jak mo¿na by dostrzec na podstawie tych wyników, rysuje siê wród studentów pewna
charakterystyczna tendencja do tego, by oczekiwaæ od nauczycieli akademickich i treci
programowych przedmiotu gotowych recept na szczêcie i zdrowie w ¿yciu.
Studencki postulat upraktycznienia zajêæ mo¿na rozumieæ dwojako. Z jednej strony
mo¿e to byæ oczekiwanie, ¿e zbyt hermetyczny naukowy jêzyk wyk³adu zast¹piony zostanie przystêpnym, potocznym a treci dotyczyæ bêd¹ sytuacji ¿yciowych cz³owieka i ró¿-
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nych aspektów dbania o zdrowie. Mo¿e to byæ te¿ oczekiwanie, ¿e zostan¹ wprowadzone
bardziej atrakcyjne metody aktywizuj¹ce. Jeli jednak nauczyciel akademicki nie widzi takich usterek w swojej pracy, to prawdopodobnie studenci oczekuj¹ od niego wspomnianych
ju¿ recept, porad i gotowych rozwi¹zañ dotycz¹cych zdrowia i radzenia sobie z problemami.
WNIOSKI
1. Badani studenci nie s¹ zainteresowani zagadnieniami teoretycznymi, bardzo ma³o 
metodyk¹ edukacji zdrowotnej. Brakuj¹c¹ wiedzê o zdrowym stylu ¿ycia, znaczeniu ruchu,
seksualnoci cz³owieka itp. chcieliby uzupe³niæ w ramach zajêæ na studiach.
2. Uczenie innych wymusza w³asn¹ aktywnoæ, poszukiwanie róde³ wiedzy, branie odpowiedzialnoci za wiedzê i rozwój innych osób.
3. Optymalizacja pracy w uczelni winna zmierzaæ w kierunku integrowania treci przedmiotowych oraz innych sk³adników edukacji w taki sposób, aby umiejêtnoci studentów
wzmacniaæ przez ich powtarzanie, a rezultaty ewaluacji jednego z przedmiotów mo¿na
by³o te¿ wykorzystaæ dla optymalizacji innych zajêæ. Program edukacji zdrowotnej w szkole wy¿szej wymaga dalszego udoskonalania, a jego znaczenie dla studenta powinno wzrastaæ w toku ewaluacji na ró¿nych etapach jego optymalizacji.
4. Na ni¿szych szczeblach edukacji nale¿y bardziej konsekwentnie prowadziæ edukacjê
zdrowotn¹ tak, by student ju¿ posiada³ podstawow¹ wiedzê o zagro¿eniach dla zdrowia
i ró¿nych aspektach dbania o nie, by móg³ siê skupiæ na metodyce edukacji zdrowotnej.
M. Kaliszewska
THE RESULTS OF HEALTH EDUCATION PROGRAMS EVALUATION IN ACADEMY
Summary
Author presents the results of health education programs evaluation in academy. She stresses the
fact that students prefer subject matter directly related to their own health needs and postulate to
increase practical teaching by limitation theoretical knowledge. Author postulates the need of integration academic educations elements and also more accurate and effective carrying on health education on lower levels of education, so that students using their skills and widening their knowledge
could concentrate on methodic of health education, threated like one of the instruments of their
future work.

Suplement

Sesja tematyczna II

63

PIMIENNICTWO
1. Duraj-Nowakowa K.: Integrowanie edukacji: ród³a, tendencje i teorie. W: K. Duraj-Nowakowa
(red.): Studia Pedagogiczne Akademii wiêtokrzyskiej Tom 16, Kielce 2006, s. 65-77.
2. Nalaskowski S.: Humanizm i podmiotowoæ w wychowaniu: na przyk³adzie szkolnych systemów
wychowania w Polsce, Wyd. Adam Marsza³ek, Toruñ 2002
3. Korporowicz L.: (red.): Ewaluacja w edukacji. Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997.
4. Pac³awska K.: Ewaluacja w dydaktyce akademickiej. W: Skulicz D. (red.): W poszukiwaniu modelu dydaktyki akademickiej, Wyd. UJ, Kraków 2004 s. 126.
5. Woynarowska B. (red.): Promocja zdrowia dzieci i m³odzie¿y w Europie, wersja polska, Polski
Zespó³ ds. Projektu Szko³a Promuj¹ca Zdrowie, Warszawa 1995.
6. Wrona-Wolny W., Makowska B., Jawieñ B. (wyb. i oprac.).: Wypisy z wychowania zdrowotnego,
cz. II, Wyd. AW F, Kraków 2001.

Suplement

Sesja tematyczna
II
ROCZN.
PZH 2006, 57, Suplement, 65-69
65

MAREK LEWANDOWSKI, GABRIELA ANTOSZCZUK, B£A¯EJ KICIÑSKI,
AGNIESZKA SURYNT

STUDENCI III ROKU STUDIÓW AKADEMII WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO WE WROC£AWIU O SWOIM PRZYGOTOWANIU
DO PE£NIENIA ROLI NAUCZYCIELA ZDROWIA
THIRD YEAR UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
IN WROC£AW STUDENTS OPINION ABOUT THEIR ARRANGEMENT
TO HEALTH TEACHER ROLE
Zespó³ Teorii Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego
Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu
51-617 Wroc³aw, ul. Witelona 25
Kierownik Katedry: prof. dr hab. T. Koszczyc
Praca przedstawia wyniki badania, którego celem by³o poznanie opinii studentów koñcz¹cych studia pierwszego stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu na temat programu nauczania. Badani studenci uznali, ¿e
w treciach poszczególnych przedmiotów realizowanych w toku trzyletnich studiów znalaz³o siê niewiele informacji i umiejêtnoci daj¹cych im mo¿liwoæ,
dobrego przygotowania siê do pe³nienia w szkole roli nauczyciela zdrowia.

S³owa kluczowe: nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel zdrowia, kszta³cenie nauczycieli
Key words: physical education teacher, health teacher, teacher education
WSTÊP
Spory o sposób rozumienia teorii pedagogicznej i jej relacji z praktyk¹ zmuszaj¹ do
poszukiwañ nowych metod kszta³cenia nauczycieli poprzez zasadnicz¹ przebudowê programów i treci rozwijaj¹cych niezbêdne kompetencje nauczycielskie [6]. Dokonana w 1999
r. zmiana systemu edukacji w Polsce wymaga trafnego okrelenia zadañ oraz ci¹g³ej kontroli jakoci procesu kszta³cenia kadr nauczycielskich. Do najwa¿niejszych z nich nale¿y
przygotowanie nauczyciela o wysokich kompetencjach zawodowych [1]. Dzia³aj¹c w obszarze kultury fizycznej, jako znawca ró¿norodnych znaczeñ wartoci cia³a, absolwent akademii wychowania fizycznego realizuj¹c pedagogiczn¹ koncepcjê wychowania fizycznego
powinien umieæ przyjmowaæ role nauczyciela zdrowia, rekreacji, sportu oraz estetyki zachowañ ruchowych [7]. W zwi¹zku z tym postanowilimy sprawdziæ, jak studenci AWF we
Wroc³awiu koñcz¹cy trzyletni¹ edukacjê ocenili program studiów pod k¹tem przygotowy-
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wania ich do pe³nienia roli nauczyciela zdrowia. W pracy postawilimy nastêpuj¹ce pytania
badawcze:
1. Które przedmioty realizowane w toku studiów zawiera³y zdaniem respondentów treci
(informacje i umiejêtnoci) daj¹ce im dobre przygotowanie do przyjêcia roli nauczyciela
zdrowia?
2. Jak badani studenci AWF we Wroc³awiu ocenili swoje przygotowanie teoretyczne
i praktyczne do pe³nienia roli nauczyciela zdrowia?
MATERIA£ I METODA
Badanie przeprowadzono pod koniec maja 2005 roku i objêto nim grupê wszystkich studentów
III roku studiów dziennych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu. Do analizy zakwalifikowano 200 w pe³ni wype³nionych ankiet (100 kobiet i 100 mê¿czyzn  81,6% studentów trzeciego roku). W badaniu zastosowalimy metody sonda¿u diagnostycznego [9] i analizy dokumentów
[11]. Do zebrania materia³u wykorzystalimy technikê ankiety, pos³uguj¹c siê narzêdziem w³asnej
konstrukcji (BK/ML2403/2005). Chc¹c poznaæ opiniê respondentów na temat ich przygotowania
do pe³nienia roli nauczyciela sportu, rekreacji, zdrowia i estetyki pos³u¿ylimy siê list¹ przedmiotów
realizowanych na pierwszym etapie studiów w AWF we Wroc³awiu. Wszystkie przedmioty zosta³y
podzielone na trzy bloki: podstawowy, kierunkowy i ogólny [10]. Respondenci oceniali ka¿dy przedmiot w skali punktowej od 1 do 10 (1  ocena najni¿sza), wyra¿aj¹c swoj¹ opiniê na temat przydatnoci kursu (przedmiotu) w kszta³towaniu siê ich wiedzy i umiejêtnoci przydatnych do pe³nienia
ró¿nych powinnoci nauczyciela wychowania fizycznego. Zamieniaj¹c wskazania punktowe badanych na ocenê opisow¹ przyjêlimy nastêpuj¹c¹ skalê: 1-2,99  treci przedmiotu nie przygotowywa³y do pe³nienia roli nauczyciela; 3-4,99  przygotowywa³y niedostatecznie; 5-6,99  przygotowywa³y dostatecznie; 7-8,99  przygotowywa³y dobrze; 9-10  przygotowywa³y bardzo dobrze. Respondentów podzielono na dwie podgrupy. W pierwszej umiecilimy studentów, którzy uzyskali
w toku studiów redni¹ ocen mniejsz¹ i równ¹ 4,0, a w drugiej tych, którzy legitymowali siê wy¿sz¹
redni¹ ocen. W pracy zastosowano nastêpuj¹ce obliczenia statystyczne: redni¹ arytmetyczn¹ oraz
wspó³czynnik korelacji r-Pearsona.

WYNIKI
Respondenci wybieraj¹c studia na AWF we Wroc³awiu kierowali siê ró¿nymi motywami. Wiêkszoæ z nich (79%) deklarowa³a zami³owanie do sportu. Z dalszych wypowiedzi
ankietowanych wynika³o, ¿e znaczny ich odsetek zak³ada³, ¿e nie podejmie pracy w szkole
w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego (39,5%), lub podejmie j¹ tylko wówczas, jeli nie znajdzie lepszej posady (39%). Analizuj¹c oceny wystawione przez respondentów poszczególnym blokom przedmiotów stwierdzilimy, ¿e do zadañ przewodnika po
kulturze ludzkiego cia³a najlepiej pod wzglêdem teoretycznym i praktycznym przygotowywa³y ich przedmioty kierunkowe
W opinii badanych studentów poszczególne przedmioty, które znalaz³y siê w programie
studiów wyposa¿a³y ich przede wszystkim w informacje i umiejêtnoci przydatne do pe³nienia roli nauczyciela sportu
Ankietowani uznali, ¿e w bloku przedmiotów podstawowych Fizjologia z elementami
biochemii by³a przedmiotem najlepiej przygotowuj¹cym ich teoretycznie do pe³nienia roli
nauczyciela zdrowia (rednia ocen 7,2 punktów). Natomiast wród przedmiotów kierunkowych najwy¿sze rednie oceny w punktach uzyska³y: Medycyna wychowania fizycznego
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rednia ocen dla poszczególnych bloków przedmiotów za teoretyczne przygotowanie do
pe³nienia ról: nauczyciela sportu, rekreacji, zdrowia i estetyki
Average of grades for the particular groups of subjects in the theoretical preparation for the
roles of sports, recreation, health and esthetics teacher
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Ryc. 2.
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rednia ocen dla poszczególnych bloków przedmiotów za praktyczne przygotowanie do
pe³nienia ról: nauczyciela sportu, rekreacji, zdrowia i estetyki
Average of grades for the particular groups of subjects in the practical preparation for the
roles of sports, recreation, health and esthetics teacher

(7,8), Gimnastyka korekcyjna (7,4) i Promocja zdrowia (7,2). Analizuj¹c dalsze wypowiedzi badanych stwierdzilimy, ¿e studenci wród bloku przedmiotów kierunkowych najwy¿ej ocenili umiejêtnoci, które mogli zdobyæ realizuj¹c kurs Gimnastyki korekcyjnej
(rednia ocen 6,5 punktów) i Medycyny wychowania fizycznego (6,0). Natomiast w bloku przedmiotów podstawowych najwy¿ej oceniono umiejêtnoci praktyczne przydatne nauczycielowi zdrowia, które przekazywano na zajêciach z Fizjologii z elementami biochemii (rednia ocena 5,9 punktów) i Anatomii (4,8). Okaza³o siê, ¿e blok przedmiotów
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podstawowych i ogólnych studenci ocenili nieznacznie wy¿ej ni¿ ich kole¿anki. Po przeprowadzeniu obliczeñ stwierdzilimy, ¿e respondenci ze redni¹ ocen z przebiegu studiów
wy¿sz¹ ni¿ 4,0 ni¿ej ocenili poszczególne bloki przedmiotów od swoich kolegów i kole¿anek legitymuj¹cych siê gorszymi wynikami w nauce. Nie stwierdzilimy jednak istotnych
statystycznie zale¿noci pomiêdzy p³ci¹ badanych, wynikami w nauce a ocen¹ poszczególnych bloków przedmiotów.
DYSKUSJA
Teoretycznie wprowadzenie nowych za³o¿eñ programowych do polskich szkó³ w 1999 r.
na³o¿y³o na nauczyciela wychowania fizycznego obowi¹zek modyfikacji treci, metod
i form pracy z uczniem. Praktycznie jednak reforma edukacji nie zosta³a poprzedzona wczeniejszymi zmianami w kszta³ceniu studentów  przysz³ych nauczycieli [2]. Wród wielu
czynników wp³ywaj¹cych negatywnie na jakoæ profesjonalnego kszta³cenia nauczycieli
istotne znaczenie przypisaæ mo¿na powa¿nym niedoborom nauczycieli akademickich
z dowiadczeniem zawodowym [3]. Za niepokoj¹ce nale¿y uznaæ to, ¿e pomimo dokonanej
zmiany koncepcji wychowania fizycznego (wychowanie do wartoci cia³a) w ocenie respondentów realizowany na uczelni program studiów w stopniu niewystarczaj¹cym przygotowuje ich do pe³nienia nowych ról  nauczyciela zdrowia i estetyki. Wszelkie braki
w przygotowaniu nauczyciela wychowania fizycznego mog¹ niekorzystnie wp³ywaæ nie
tylko na proces nabywania przez dziecko sprawnoci motorycznej, ale przede wszystkim
uniemo¿liwiæ mu zrozumienie donios³ego znaczenia zdrowia w ¿yciu cz³owieka [4, 5, 7, 8].
Podsumowuj¹c zebrany materia³ stwierdzilimy, ¿e:
1. Studenci nisko ocenili przekazywane im w toku trzyletnich studiów umiejêtnoci praktyczne przydatne do pe³nienia roli nauczyciela zdrowia (¿aden z przedmiotów podstawowych, kierunkowych i ogólnych nie oceniono jako dobrze wyposa¿aj¹cy ich w te umiejêtnoci). Tylko cztery przedmioty (medycyna wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna, fizjologia z elementami biochemii i promocja zdrowia) oceniono jako te, które zawiera³y informacje daj¹ce im dobre przygotowanie do pe³nienia roli nauczyciela zdrowia.
2. Badani studenci AWF we Wroc³awiu ocenili swoje przygotowanie teoretyczne jako
dostateczne, a praktyczne jako niedostateczne do pe³nienia roli nauczyciela zdrowia.
WNIOSKI
1. Unowoczenienie koncepcji programowych nie wprowadzi istotnych zmian w szkolnym wychowaniu fizycznym o ile nie zostan¹ wsparte zmianami dokonywanymi w programie kszta³cenia nauczycieli tego przedmiotu.
2. Bez zmian nowe zadania nak³adane na nauczyciela wychowania fizycznego, nakrelone w za³o¿eniach modelowych nie bêd¹ realizowane w szkole.
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M. Lewandowski, G. Antoszczuk, B. Kiciñski, A. Surynt
THIRD YEAR UNIVERSITY SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION IN WROC£AW
STUDENTS OPINION ABOUT THEIR ARRANGEMENT TO HEALTH TEACHER ROLE
Summary
In 1999 in Poland we witnessed a change in the concept of physical education (from biotechnological to pedagogic). The change like this obliges the teacher to perform various roles (health teacher,
recreation teacher, sports teacher and mobile behaviours esthetics teacher). However, in practice, the
reform of the education system was not preceded by previous alterations in the students education 
the education of future teachers. The aim of our research was to collect students opinions with
regard to the evaluation of the particular courses (subjects) which are realised in the course of studies
taking into account their usefulness for the future role of a health teacher. The research was conducted in May 2005 and it comprised the students of The University School of Physical Education in
Wroc³aw who graduated from the first degree studies (100 women and 100 men  81,6% of III year
students). In order to gather the material we employed the technique of a survey questionnaire with
the use of a tool composed by ourselves. It turned out that the examined students declared that the
three year long studies equipped them, in the first place, with the necessary information and skills
which are useful for their roles of sports teachers and recreation teachers. Their theoretic preparation
for the role of health teachers was assessed as only satisfactory, whereas their practical preparation
was assessed as unsatisfactory (insufficient). This proves that without introducing changes in the
programme of education of the future teachers it will not be possible to make any real changes of
aims and tasks of physical education assumptions in the Polish schools.
PIMIENNICTWO
1. Denek K.: Funkcje nauczyciela w spo³eczeñstwie wiedzy; W: T. Koszczyc, M. Lewandowski,
W. Starociak (red.), Wychowanie i kszta³cenie w reformowanej szkole. Wroc³aw 2004, s. 27-33.
2. Gu³a-Kubiszewska H., Lewandowski M.: Przygotowanie nauczycieli gimnazjum do realizacji
wychowania fizycznego w nowym systemie edukacji; W: R. Muszkieta, M. Bronikowski (red.),
Wychowanie fizyczne w nowym systemie edukacji, AWF Poznañ 2000, s. 157-163.
3. Kamedu³a E.: Kszta³towanie kompetencji nauczycieli dla zreformowanej szko³y; W: K. Denek,
T.M. Zimny (red.) Edukacja jutra. V Tatrzañskie Seminarium Naukowe. Czêstochowa 1999,
s. 245-252.
4. Lewandowski M., Koszczyc T.: Reforma systemu owiaty a zmiany w szkolnym wychowaniu
fizycznym; W: K. Denek, T.M. Zimny (red.), Edukacja jutra. VI Tatrzañskie Seminarium Naukowe, Menos, Czêstochowa 2000, s. 148-155.
5. Lewandowski M., Supiñska U.: Szkolne wychowanie fizyczne  sytuacja trudna dla ucznia czy
nauczyciela? W: T. Koszczyc (red.), Dydaktyka wychowania fizycznego. AWF, Wroc³aw 1997,
173-178.
6. Pac³awska K.: Przemiany modelu edukacji nauczyciela; W: W. Kojs, E. Piotrkowski, M. Zimny
(red.), Edukacja jutra. VIII Tatrzañskie Seminarium Naukowe. Menos, Czêstochowa 2002,
s. 164-176.
7. Paw³ucki A.: Pedagogika wartoci cia³a. AWF, Gdañsk 1996.
8. Paw³ucki A.: Nauczyciel wobec wartoci zdrowia  studium krytyczne. AW F, Gdañsk 1997.
9. Pilch T.: Zasady badañ pedagogicznych, ¯ak, Warszawa 1998.
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CZYNNIKI RYZYKA ZDROWIA W POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
STUDENTÓW PEDAGOGIKI PAÑSTWOWEJ WY¯SZEJ SZKO£Y
ZAWODOWEJ W BIA£EJ PODLASKIEJ
HEALTH RISK FACTORS IN PEDAGOGY STUDENTS EDUCATIONAL NEEDS
IN STATE SCHOOL OF HIGHER VOCATIONAL EDUCATION
IN BIA£A PODLASKA
Zak³ad Turystyki i Rekreacji
2
Zak³ad Pielêgniarstwa
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Bia³ej Podlaskiej
21-500 Bia³a Podlaska, ul. Sidorska 95
Kierownik Zak³adu: prof. dr hab. J. Bergier
1

Praca dotyczy czynników ryzyka zdrowia i ich miejsca w deklarowanych potrzebach edukacyjnych studentów pedagogiki. Wynikaj¹ce z tych czynników
ogromne zagro¿enie dla zdrowia i prawid³owego rozwoju m³odego pokolenia
powoduj¹ niepokój spo³eczeñstwa, a w szczególnoci rodziców oczekuj¹cych
pomocy od nauczycieli. W grupie badanych studentów najwiêksze zainteresowanie w zakresie zdobycia wiedzy i umiejêtnoci pedagogicznych wzbudzi³y takie
czynniki ryzyka jak: alkoholizm; narkomania; bieda, ubóstwo, bezrobocie, niezaradnoæ ¿yciowa oraz formy i rodzaje przemocy wybranych grup spo³ecznych.

S³owa kluczowe: czynniki ryzyka, potrzeby edukacyjne, studenci
Key words: risk factors, educational needs, students
WSTÊP
Obecnie coraz czêciej w polskich szko³ach zasadniczym problemem s¹ zachowania
destrukcyjne, agresywne, prowokacyjne czyli zagra¿aj¹ce zdrowiu ucznia i otoczenia. S¹
one czêsto reakcj¹ na b³êdy rodowiska rodzinnego, szkolnego lub rówieniczego. Te zaburzone (antyzdrowotne) zachowania uczniów oczekuj¹ na profesjonalne reakcje (diagnozê
i poradnictwo) nauczyciela. Po latach wdra¿ania programu wszechstronnej edukacji zdrowotnej, na ró¿nych etapach kszta³cenia pojawi³a siê potrzeba rozszerzenia dzia³añ, aby sprostaæ pojawiaj¹cym siê wyzwaniom. Rodzaje i treci dokumentów oraz aktów prawnych*
* Ustawa o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Ustawa o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Ustawa o przeciwdzia³aniu
narkomanii. Narodowy Program Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów alkoholowych 2000-2005,
Warszawa PARPA. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
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zobowi¹zuj¹ nauczycieli do podejmowania dzia³añ profilaktycznych [2,3], prewencyjnych
[4], a nawet terapeutycznych. Stanowi¹ one dope³nienie dotychczasowego nauczania, wychowania, opieki i poradnictwa. Ich wzajemne przenikanie siê ma s³u¿yæ ochronie i pomocy m³odemu pokoleniu w radzeniu ze wspó³czesnymi zagro¿eniami zdrowia fizycznego,
psychicznego, spo³ecznego i duchowego. W wyniku szerokiego zainteresowania problematyk¹ uwarunkowañ zdrowia powsta³y ujêcia tego zagadnienia z punktu widzenia czynników
ryzyka zdrowotnego. W Australii uwarunkowania te podzielono na cztery nastêpuj¹ce grupy czynników ryzyka: spo³eczno-rodowiskiowe, psycho-spo³eczne, wynikaj¹ce z zachowañ osobniczych i patofizjologiczne [6]. Te niepokoj¹ce i trudne zjawiska wzbudzaj¹ zainteresowanie specjalistów z ró¿nych dziedzin wiedzy [1,5]. Ze wzglêdu na ogromne zagro¿enia dla zdrowia i prawid³owego rozwoju m³odego pokolenia powoduj¹ niepokój rodziców oczekuj¹cych pomocy od pedagogów i nauczycieli.
G³ównym celem pracy jest poznanie potrzeb edukacyjnych deklarowanych przez studentów pedagogiki, dotycz¹cych zdobycia wiedzy i umiejêtnoci z wybranych czynników
ryzyka zdrowia. Postanowiono zrealizowaæ nastêpuj¹ce szczegó³owe zadania badawcze:
1. Sporz¹dziæ hierarchiê czynników ryzyka wed³ug zadeklarowanego stopnia zainteresowania ka¿dym z nich przez badanych studentów.
2. Przedstawiæ ród³a wiedzy z zakresu czynników ryzyka, z których studenci dotychczas czerpali wiedzê, a z których chcieliby pog³êbiaæ j¹ w przysz³oci.
3. Ukazaæ znane badanym metody pracy pedagogicznej umo¿liwiaj¹ce zdobycie podstawowych umiejêtnoci w zakresie minimalizowania nie tylko konsekwencji ale i przyczyn
czynników ryzyka. Jakie metody chcieliby jeszcze poznaæ?
MATERIA£ I METODA
Badania przeprowadzono w 2006 roku wród 154 studentów II-go i III-go roku studiów
stacjonarnych pedagogiki spo³ecznej w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Bia³ej
Podlaskiej. Wród badanych wiêkszoæ stanowi³y kobiety (84,4%), mê¿czyni to 14,3%
ogó³u (1,3% nie poda³o informacji o p³ci). Prawie po³owa studentów mieszka na wsi (48,0%),
co pi¹ta osoba (20,1%) pochodzi z miasta o liczbie mieszkañców do 20 tysiêcy, natomiast
w miastach powy¿ej 20 tysiêcy mieszka 30,5% badanych. W badaniach wykorzystano sonda¿ diagnostyczny stosuj¹c autorski kwestionariusz ankiety, który dotyczy³ trzech zagadnieñ badawczych: czynników ryzyka, róde³ wiedzy i metod dydaktycznych.
WYNIKI
Sporód dwudziestu czynników ryzyka badani zadeklarowali najwiêksze zainteresowanie alkoholizmem (449 pkt.). W nastêpnej kolejnoci wskazali narkomaniê (418 pkt.); biedê, ubóstwo, bezrobocie, niezaradnoæ ¿yciow¹ (415 pkt.); ró¿ne formy i rodzaje przemocy
(412 pkt.). Kolejnoæ pozosta³ych czynników ryzyka przedstawiono na rycinie 1.
Je¿eli chodzi o ród³a wiedzy, z których badani dotychczas j¹ czerpali, to a¿ 96,8%
wskaza³o telewizjê i radio. Nieco mniej studentów wskaza³o ksi¹¿ki naukowe (85,1%),
ulotki i foldery (85,1%). Dla 84,4% respondentów tym ród³em by³ Internet. Wród róde³,
z których w przysz³oci badani chcieliby zdobywaæ wiedzê znalaz³y siê materia³y pokonferencyjne (40,9%) i ród³a archiwalne (40,9%).
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Czynniki ryzyka wed³ug stopnia zainteresowania badanych studentów (dane w punktach)
The risk factors according to the range of interest of examined students (data in points)
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Nastêpnym zagadnieniem, do którego donieli siê badani, by³y metody czyli sposób postêpowania stosowany wiadomie dla osi¹gniêcia celu. Analiza uzyskanych wyników ukaza³a, ¿e dotychczas treci dotycz¹ce czynników ryzyka w najwiêkszym stopniu by³y realizowane metod¹ pokazu filmowego i spektaklu (44,16%). Je¿eli chodzi o oczekiwania zwi¹zane z metodami, to ponad po³owa badanych wskaza³a spotkania z autorytetem (55,19%)
i pracê w grupie wsparcia (50,65%).
Ta b e l a I I .

Metody nauczania umiejêtnoci profilaktycznych, które znaj¹ badani i które chcieliby poznaæ (dane w %)
The teaching methods of the prophylactic abilities, which are known by the examined
students and which the students would like to get to know (data in %)
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DYSKUSJA
Wyniki badañ prowadzonych przez Woynarowsk¹ i wsp. w 2000 roku dotycz¹ce wdra¿ania i realizacji edukacji prozdrowotnej w szko³ach ukaza³y miêdzy innymi, ¿e: 57% badanych nauczycieli uwa¿a siê za przygotowanych do realizacji tego programu, 17% uczestniczy³o w jakim szkoleniu, 64% by³o zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji [8].
Wród bialskich nauczycieli w 2002 roku kwalifikacje do realizowania programów profilaktycznych posiada³o 10% ogó³u zatrudnionych w szko³ach i placówkach owiatowowychowawczych [10].
Raport NIK w 2000 roku, z badañ przeprowadzonych w 44 szko³ach, potwierdzi³, ¿e
skala zagro¿eñ patologi¹ w polskich szko³ach jest stosunkowo du¿a. Wynika³o z niego, ¿e
nie opracowano na u¿ytek szkó³ metod diagnozowania zagro¿eñ. Brakuje tak¿e skutecznych programów profilaktyczno-interwencyjnych. Zatrudnianie firm ochroniarskich i zaostrzanie regulaminów to pomys³ na dzi wielu szkó³, czy jednak nale¿y iæ dalej w tym
kierunku [9]?
G³ówne zadanie nauczyciela to pomaganie w rozwoju, towarzyszenie uczniom w osi¹ganiu celów. Jednak kardynalnym warunkiem pomylnego przebiegu procesu rozwoju (wczeniej wychowania) jest zdrowie, które nie jest dane na zawsze. Liczyæ siê wiêc trzeba
z ca³ym splotem uwarunkowañ zdrowotnych i antyzdrowotnych, które mog¹ ograniczaæ,
a nawet wykluczaæ poczynania dydaktyczne i wychowawcze.
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WNIOSKI
1. Zadeklarowany przez badanych stopieñ zainteresowania wymienionymi czynnikami
ryzyka umo¿liwi³ sporz¹dzenie ich hierarchii, w której na czo³owych pozycjach znalaz³y
siê: alkoholizm i narkomania.
2. Dotychczasowe ród³a wiedzy studentów z zakresu czynników ryzyka to: telewizja
i radio, ksi¹¿ki naukowe, ulotki oraz foldery. Chcieliby korzystaæ z materia³ów pokonferencyjnych i archiwalnych.
3. Znane badanym metody to g³ównie pokaz filmowy i spektakl, chêtnie uczestniczyliby
w spotkaniach z autorytetami i pracowali w grupie wsparcia.
Z. Kubiñska, A. Pañczuk
HEALTH RISK FACTORS IN PEDAGOGY STUDENTS EDUCATIONAL NEEDS IN STATE
SCHOOL OF HIGHER VOCATIONAL EDUCATION IN BIA£A PODLASKA
Summary
The health conditions encompass also the risk factors. The cognition and showing the range of
social pedagogy students interest in the knowledge and abilities useful for minimizing the causes
and consequences of the health risk factors was the aim of the work. There were 154 social pedagogy
students tested. The questionnaire was applicated within the confess of researches.
The results, which were received, showed that the tested students are the most interested in knowledge and abilities within the confess of the factors like: alcoholism, drug addiction, poverty, unemployment, impracticality and different forms and kinds of violence in selected social groups. To the
sources of the knowledge from which the students would like to use in the future were ranked post
conference materials and the archival sources. The majority of students would like to participate in
meetings with authority and work in support groups if we talk about the methods enabling them to
gain the prophylactic abilities in the minimizing range of the risk factors.
PIMIENNICTWO
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2. Ga Z.B.: Badania zapotrzebowania na profilaktykê w szkole. MENiS, Warszawa 2004.
3. Ga Z.B.: Diagnoza zapotrzebowania na profilaktykê w szkole  zagro¿enie czy szansa? Remedium 2005, 11/12, 18-19.
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JOLANTA DERBICH

WOKÓ£ EDUKACJI ZDROWOTNEJ W GIMNAZJUM  REFLEKSJE
Z REALIZACJI PROGRAMU AUTORSKIEGO*
HEALTH EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL  THINGS ABOUT
PROGRAMME PREPARED MYSELF
Zak³ad Pedagogiki,
Akademia Wychowania Fizycznego
00-968 Warszawa 45, ul. Marymoncka 34
Kierownik Zak³adu: dr J. Królicki
e-mail: jola.derbich@konto.pl
W niniejszej pracy autorka przedstawia w³asne dowiadczenia w zakresie przygotowania i wdra¿ania programu edukacji zdrowotnej w Gimnazjum Nr 71
im. K.K. Baczyñskiego w Warszawie i Gimnazjum im. S.F. Sk³adkowskiego
w Pomiechówku (woj. mazowieckie) w latach 2003-2006. Ewaluacja programu
zosta³a przygotowana na podstawie materia³ów dokumentuj¹cych przebieg eksperymentu i przygotowywanych przez nauczycieli sprawozdañ z wykonanych
zadañ.

S³owa kluczowe: zdrowie, edukacja zdrowotna, gimnazjum
Key words: health, health education, secondary school
WSTÊP
Dobre zdrowie jest uznawane za jedn¹ z najbardziej cenionych wartoci, zarówno
w subiektywnym systemie wartoci jednostki, jak i obiektywnym odbiorze i ocenie grupy
spo³ecznej. Od dawna  z du¿ym powodzeniem  szukamy sposobów, które pozwol¹ nam
chroniæ siê przed zagro¿eniem lub utrat¹ zdrowia, identyfikujemy zagro¿enia i wykrywamy czynniki prowadz¹ce do patologii, by siê ich ustrzec [4]. Co wiêcej od czasu opracowania przez Antonowskiego w 1979 r. koncepcji salutogenezy, mamy przekonanie o tym, ¿e
istniej¹ czynniki, które sprzyjaj¹ zachowaniu zdrowia i staramy siê ich poszukiwaæ.
Terminu zdrowie nie da siê wprawdzie jednoznacznie okreliæ, ale zazwyczaj odwo³ujemy siê do tej powszechnie znanej, sformu³owanej przez WHO, która uwzglêdnia zarówno obiektywny, jak i subiektywny aspekt zdrowia [1]. Zgodnie z ni¹ nale¿y rozumieæ zdrowie jako nie tylko nieobecnoæ choroby i niedo³êstwa, ale stan dobrego fizycznego, psy*

Pracê wykonano w ramach badañ statutowych  temat nr Ds.-67 finansowanych przez MEiN.
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chicznego i spo³ecznego samopoczucia [1]. Tak pojête zdrowie powinno staæ siê przedmiotem zainteresowania ka¿dego, ale bez w¹tpienia stanowi powa¿ne wyzwanie dla edukatorów realizuj¹cych proces wychowania zdrowotnego na wszystkich szczeblach kszta³cenia. Edukacja zdrowotna jest podstawowym prawem ka¿dego ucznia. Dobre zdrowie stanowi bowiem warunek osi¹gniêæ szkolnych i dobrej jakoci ¿ycia. Przekazuj¹c dzieciom
i m³odzie¿y wiedzê o zdrowiu i sposobach jego ochrony, kszta³tuj¹c umiejêtnoci w zakresie dba³oci o zdrowie i postawy sprzyjaj¹ce zdrowiu mo¿emy w znacz¹cy sposób przyczyniæ siê do wyborów wychowanka w zakresie zdrowego stylu ¿ycia i pracy, a tym samym
wp³yn¹æ na poprawê zdrowia spo³eczeñstwa w ogóle.
Zdrowie a edukacja zdrowotna podstawy prawne i organizacyjne
Istnieje cis³y zwi¹zek miêdzy zdrowiem i edukacj¹. Zdrowy uczeñ charakteryzuje siê
bowiem lepsz¹ dyspozycj¹ do sprostania obowi¹zkom szkolnym, a z kolei ludzi o wy¿szym
poziomie wykszta³cenia cechuje wiadomoæ w zakresie potrzeby podejmowania zachowañ s³u¿¹cych zdrowiu. Powszechnie s¹dzi siê, ¿e edukacja zdrowotna w szkole jest najbardziej op³acaln¹, d³ugofalow¹ inwestycj¹ w zdrowie ca³ego spo³eczeñstwa. Na pocz¹tku
lat 90. XX w. zaistnia³y w Polsce szczególnie sprzyjaj¹ce warunki dla realizacji zadañ
w zakresie edukacji zdrowotnej w szkole. Ruch na rzecz promocji zdrowia zaowocowa³
wprowadzeniem do obowi¹zkowych programów kszta³cenia treci z tego zakresu. Podstawy prawne dla tych dzia³añ stworzy³y m.in.: Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (1994),
Ustawa o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (1996), Ustawa
o planowaniu rodziny, ochronie p³odu ludzkiego i warunkach przerywania ci¹¿y (1996),
Ustawa o przeciwdzia³aniu narkomanii (1977), Narodowy Program Zdrowia (1996) przyjêty przez Radê Ministrów jako dokument rz¹dowy, okrelaj¹cy cele i kierunki zdrowotnej
polityki publicznej w Polsce do roku 2005. Realizacja dzia³añ wynikaj¹cych z wymienionych Ustaw sta³a siê mo¿liwa dziêki wprowadzeniu w latach 1992-95 projektu Szko³a
Promuj¹ca Zdrowie do 15 szkó³ podstawowych w Polsce, a nastêpnie rozwijaniu programu wychowania zdrowotnego dziêki inicjatywie tworzenia Polskiej i Europejskiej Sieci
Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie. Do ESSzPZ, która zaczê³a rozwijaæ siê od 1993 r. nale¿¹
42 kraje  pisze Woynarowska. S¹ one na bardzo ró¿nym poziomie rozwoju ( ) Charakterystyczn¹ cech¹ tego ruchu w Europie jest ró¿norodnoæ podejæ w tworzeniu Szkó³ Promuj¹cych Zdrowie, wynikaj¹ca ze specyficznych potrzeb i mo¿liwoci ka¿dego kraju [7].
Tym faktem, który przypieczêtowa³ obligatoryjny charakter edukacji zdrowotnej by³o uchwalenie Podstawy Programowej Kszta³cenia Ogólnego dla Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów
(z dn. 15.02.1999 r.), w której zaistnia³ zapis o obowi¹zku realizacji przez wszystkich nauczycieli cie¿ki edukacyjnej edukacja prozdrowotna w szkole. Nauczyciele w pracy
wychowawczej  czytamy w Ustawie  powinni zmierzaæ do tego, aby uczniowie znajdowali w szkole rodowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, spo³ecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym [6].
Cytowane rozporz¹dzenie niby reguluje, kto jest odpowiedzialny za realizacjê programu cie¿ki miêdzyprzedmiotowej w zakresie edukacji zdrowotnej  konstatuje Lewicki 
S¹ to wszyscy nauczyciele, którzy itd.. Wydaje siê jednak, ¿e to przede wszystkim ci,
którzy s¹ gotowi do realizacji wyró¿nionej cie¿ki, tzn. ci, którzy posiadaj¹ stosowne
kompetencje wynikaj¹ce z ich wykszta³cenia, samodoskonalenia i praktyki szkolnej [5].
¯elich dodaje, ¿e realizacja cie¿ki to zadanie trudne zarówno dla nauczycieli przedmio-
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towców, jak równie¿ wychowawców klasowych. cie¿ka ma charakter wychowawczodydaktyczny. Wymaga dobrej znajomoci zespo³u klasowego, w tym: wieku, p³ci, rodowiska, w którym ¿yje uczeñ, jego potrzeb i zainteresowañ oraz wzorcowej wspó³pracy z rodzicami [8].
Ewaluacja projektu
W ramach realizowanego problemu badawczego nt. Poziom sprawnoci fizycznej i aktywnoci ruchowej gimnazjalistów a ich postawy wobec zdrowia1 . Uchwa³¹ Rady Pedagogicznej we wrzeniu 2003 r. program zosta³ zatwierdzony do realizacji w dwóch szko³ach:
gimnazjum nr 71 w Warszawie i gimnazjum im. S. F. Sk³adkowskiego w Pomiechówku,
wiejskiej gminie usytuowanej na Nizinie Mazowieckiej, w dorzeczu Wkry i Narwi, oko³o
40 km od Warszawy. Realizacjê programu przewidziano na lata 2003-2006 2 . Za³o¿enia
programu by³y nastêpuj¹ce:
 wdro¿enie programu we wszystkich klasach pierwszych w roku szkolnym 2003/2004,
a nastêpnie kontynuacja w klasie II i III (kolejne lata);
 nadzór nad realizacj¹ zadañ programowych przyjmuj¹ dyrektorzy ww. placówek, przy
wspó³pracy nauczycieli pe³ni¹cych funkcje liderów edukacji zdrowotnej w szkole;
 program realizuj¹ wszyscy uczniowie na poziomie kszta³cenia i wszyscy nauczyciele
przedmiotowi ucz¹cy w klasach eksperymentalnych;
 nauczyciele i dyrektorzy przygotowuj¹ pisemne sprawozdania z realizacji programu
na zakoñczenie ka¿dego semestru.
W roku szkolnym 2003/2004 (klasa I) przeprowadzono badania postaw wobec zdrowia
nauczycieli, uczniów, rodziców oraz badanie sprawnoci fizycznej gimnazjalistów klas I
wykorzystuj¹c w tym celu Miêdzynarodowy Test Sprawnoci Fizycznej. W drugim semestrze rozpoczêto wdra¿anie programu edukacji zdrowotnej podejmuj¹c nastêpuj¹ce zagadnienia:
l Zdrowie jako wartoæ (lekcja wychowawcza)
l Alkohol wrogiem m³odzie¿y (lekcja wychowawcza)
l Na wf-ie nie tylko æwiczê, ale tak¿e zdobywam wiedzê (wf).
Opracowanie materia³u zgromadzonego w wyniku ewaluacji lekcji (opinie uczniów
i nauczycieli prowadz¹cych) zosta³o opublikowane [2, 3].
W roku szkolnym 2004/2005 (klasa II) podjête zosta³y nastêpuj¹ce inicjatywy:
l APEL szkolny zapowiadaj¹cy rok szkolny 2004/2005 ROKIEM TROSKI O ZDROWIE (odpowiedzialni nauczyciele wszystkich przedmiotów);
l Og³oszenie i przeprowadzenie konkursu na tablice edukacyjne promuj¹ce zdrowie
(lekcja wychowawcza);
l Konkurs plastyczny z motywem zdrowotnym (plastyka);

1
Za³o¿enia i treæ programu edukacji zdrowotnej autorka referowa³a podczas V Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej w £odzi (14-16.04.2005) nt. Edukacja alternatywna  dylematy teorii i
praktyki.
2
W programie badawczym uczestnicz¹ tak¿e dwa gimnazja kontrolne, tj. Gimnazjum nr 75
w Warszawie (Bielany) i Gimnazjum w Koczargach Starych.
3
Wykorzysta³am projekt Z. Cendrowskiego opublikowany w czasopimie Lider 2004, nr 2 pt.
Healthplan. Projektowanie osobistego modelu zdrowego stylu ¿ycia.
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l Konkurs literacki z motywem zdrowotnym  poezja, wypracowania, rozprawka itp.
(jêzyk polski);
l Muzyka ³agodzi obyczaje  muzykoterapia jako metoda w profilaktyce i terapii
zdrowotnej (muzyka);
l Mój dom mo¿e byæ niebezpieczny  co mo¿e mi zagra¿aæ (fizyka, chemia);
l Zielone ogródki zim¹  samodzielna hodowla i pielêgnacja rolin kie³kuj¹cych (biologia);
l Bezpieczeñstwo na co dzieñ (technika);
l Choroby cywilizacyjne i przenoszone drog¹ p³ciow¹ (biologia);
l Kto mo¿e mi pomóc czyli opieka zdrowotna w Polsce i wybranych krajach UE (wiedza o spo³eczeñstwie);
l Moje zdrowie w moich rêkach  samoobserwacja uczniów (lekcja wychowawcza);
l Od Aten do Aten  rola sportu w ¿yciu cz³owieka (historia, geografia);
l Zdrowie w mediach  to warto wiedzieæ (wszyscy nauczyciele);
l Quiz o zdrowiu (wszyscy nauczyciele);
l Szczepienia  z³o czy koniecznoæ (pielêgniarka lub lekarz).
Poni¿ej przytaczam wybrane wypowiedzi nauczycieli i pielêgniarki szkolnej, którzy realizowali zadania z edukacji zdrowotnej.
Przeprowadzi³am pogadankê na temat szczepieñ obowi¹zkowych i zalecanych. Cieszy³a siê ona du¿ym zainteresowaniem wród m³odzie¿y. Przez ca³y rok wraz z Samorz¹dem
Uczniowskim prowadzilimy gazetkê dotycz¹c¹ nowinek zdrowotnych. Gazetka porusza³a
tematy: zdrowego ¿ywienia, aktywnego wypoczynku, oceny postawy cia³a oraz higieny.
Podsumowaniem ca³ej akcji by³ Quiz o zdrowiu przeprowadzony w czerwcu. Tematyka
quizu dotyczy³a nowinek i opracowañ, które pojawi³y siê w gazetce (pielêgniarka ze szko³y w Pomiechówku).
Zdrowie w mediach, opieka zdrowotna w RP  w ka¿dej klasie wybrani zostali uczniowie do przygotowania referatu na ten temat. Wyniki swej pracy prezentowali na forum
klasy. Odby³a siê dyskusja. Uczniowie bardzo chêtnie wypowiadali swe opinie, zw³aszcza
w kwestii opieki zdrowotnej w RP, która niestety oceniona zosta³a negatywnie. M³odzie¿
zwróci³a uwagê na pozytywn¹ rolê mediów w promowaniu zdrowego stylu ¿ycia (nauczycielka WOS, Pomiechówek).
Choroby cywilizacyjne i przenoszone drog¹ p³ciow¹  po omówieniu zagadnienia uczniowie przeprowadzili dyskusjê na ten temat. Doszli do wniosku, ¿e zwalczanie wszystkich
chorób jest mo¿liwe tylko wtedy, gdy spo³eczeñstwo jest uwiadomione o istniej¹cym zagro¿eniu (nauczycielka biologii, Pomiechówek).
Zielone ogródki zim¹ (praca samodzielna). Uczniowie opracowali krótkie wypowiedzi
w oparciu o dostêpne materia³y. Tematy zosta³y przydzielone przez nauczyciela: pielêgnacja rolin kie³kuj¹cych, wystêpowanie, wartoci od¿ywcze, przepisy dañ, ciekawostki, od¿ywiam siê zdrowo, u³o¿enie reklamy promuj¹cej takie roliny. Wywi¹za³a siê dyskusja podsumowana wnioskami (nauczycielka biologii, Pomiechówek).
W styczniu odby³ siê fina³ konkursu plastyczno-literackiego zatytu³owanego Szlachetne zdrowie. Uczniowie wziêli w nim liczny udzia³. Nagrodzone prace zosta³y zaprezentowane na szkolnych tablicach. Nagrod¹ tym razem by³a celuj¹ca ocena z jêzyka polskiego
lub plastyki. W czêci literackiej przewa¿a³y krótkie formy wypowiedzi (autorzy najchêtniej szli tropem mistrza z Czarnolasu i pisali fraszki). Konkurs plastyczny sprawdza³ umie-
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jêtnoæ zastosowania dowolnej techniki przy komponowaniu afisza inspirowanego fraszk¹
J. Kochanowskiego Na zdrowie. Nie sposób opisaæ bogactwa form plastycznych i wyszukanego liternictwa (dyrektor gimnazjum w Warszawie).
W obu gimnazjach wykonano tablice edukacyjne promuj¹ce zdrowie. Wybór tematu tablic nale¿a³ do poszczególnych klas. W Warszawie np. najchêtniej wybierano temat: Wiem
co zjadam i wiem dlaczego, czyli dieta nastolatka, Aktywnoæ ruchowa, czyli mój pomys³
na zdrowy styl ¿ycia, U¿ywkom mówiê  NIE. Wy³oniono klasy zwyciêskie w konkursie
tablic, a laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Wizytowa³am te wystawy i sfotografowa³am
prace uczniów.
W roku szkolnym 2005/2006 (klasa III) podjêto nastêpuj¹ce inicjatywy w ramach realizowanego programu:
l Sonda uliczna nt. Jak Polacy dbaj¹ o zdrowie (matematyka, informatyka)
3
l Planu zdrowotnego czyli projektowanie osobistego modelu zdrowego stylu ¿ycia
(wych.fiz.)
l Ocena postawy cia³a ucznia (wych.fiz.).
O realizacji tych zadañ opowiada nauczycielka wf  odpowiedzialna za koordynowanie
dzia³añ w obrêbie programu edukacji zdrowotnej w gimnazjum warszawskim.
Uczniowie klas trzecich na lekcjach informatyki i matematyki przeprowadzili sondê
powiêcon¹ problematyce zdrowotnej. Nauczyciele wprowadzili uczniów do zagadnienia
i omówili cele tego zadania, które polega³o na zgromadzeniu informacji na temat tego, jak
respondenci dbaj¹ o w³asne zdrowie. Respondentami byli uczniowie naszego gimnazjum,
a tak¿e ich rówienicy z innych szkó³, doroli  rodzice, znajomi rodziców oraz przechodnie na ulicach i klienci centrów handlowych. Uczniowie pracowali indywidualnie, a tak¿e
w zespo³ach dwu- i trzyosobowych pos³uguj¹c siê przygotowanym kwestionariuszem. Po
zebraniu materia³u, korzystaj¹c z programów komputerowych m³odzie¿ opracowa³a wyniki
i przygotowa³a ich prezentacjê w postaci tabel, wykresów, rycin.
Na lekcjach wf odby³y siê mini wyk³ady na temat postawy cia³a. Analizie poddano typy
postawy i przyczyny powstawania skrzywieñ krêgos³upa. Nauczyciele omówili metody oceniania postawy cia³a oraz zaprezentowali æwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.
Badania przeprowadzili sami uczniowie, a na koniec odby³a siê dyskusja na temat zapobiegania i przeciwdzia³ania wadom postawy. W listopadzie uczniowie realizowali zadania
planu zdrowotnego. Zebrane materia³y i analiza poszczególnych podobszarów w obrêbie
planu zdrowego stylu ¿ycia nie napawaj¹ optymizmem. Codzienne zachowania m³odzie¿y
s¹ dalekie od modelu zdrowego stylu ¿ycia.
PODSUMOWANIE
Autorka opracowania dysponuje bogatym materia³em dokumentuj¹cym realizacjê rzeczonego programu edukacji zdrowotnej w zakwalifikowanych do eksperymentu szko³ach
gimnazjalnych. Z uwagi na wymagany zakres niniejszego doniesienia ograniczono siê tylko
do niektórych elementów, które scharakteryzowano w pracy. Warto jednak podkreliæ, ¿e
w obu szko³ach propozycja spotka³a siê z zainteresowaniem, a czêste wizytacje autorki
w szko³ach i kontakt z dyrektorami placówek wiadcz¹ o tym, ¿e zarówno nauczyciele
przedmiotowi, jak i uczniowie starali siê realizowaæ ten program z du¿ym zaanga¿owaniem
i rzetelnoci¹.
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Drugi etap badañ, do którego aktualnie trwaj¹ przygotowania potwierdzi zasadnoæ realizacji wychowania zdrowotnego w szkole w formie cie¿ki miêdzyprzedmiotowej, co mo¿e
zaowocowaæ pozytywnymi postawami wobec zdrowia uczniów koñcz¹cych edukacjê w gimnazjum.
J. Derbich
HEALTH EDUCATION IN SECONDARY SCHOOL 
THINGS ABOUT PROGRAMME PREPARED MYSELF
Summary
In 90-ties of the XX century there were in Poland favourable to implement tasks concerning
health education in school. Thanks to the health promotion movement there was introduced by
a legislator in 1999 a duty to implement health education in primary and secondary schools.
In prepared presentation I show you teachers and pupils action results concerning health promotion in two secondary schools (Warsaw, Pomiechówek) on the basis of prepared myself health education programme. The programme was implemented in above mentioned schools in 2003-2006
within prepared pedagogical experiment.
At my disposal there are materials documenting health education programme implementation and
half-year reports prepared by teachers implementing programme. These materials helped me to prepare this presentation.
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JOLANTA URBANEK, IRENEUSZ KOWALEWSKI

MOTYW ZDROWIA I JEGO PROMOCJA W PROZIE POLSKIEJ
NA WYBRANYCH PRZYK£ADACH
HEALTH EDUCATION AND ITS PROMOTION AS A MOTIVE
IN POLISH LITERATURE
Instytut Nauk o Wychowaniu,
Akademia Pedagogiczna
30-084 Kraków, ul. Ingardena 4
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. M. Szymañski
Edukacja zdrowotna jest elementem promocji zdrowia. Analizuj¹c dorobek
kultury na przestrzeni dziejów mo¿na zauwa¿yæ obecnoæ problematyki zdrowia
w ró¿norodnych jej dziedzinach. Powy¿sza problematyka obecna jest równie¿
w literaturze polskiej. Artyku³ przedstawia motywy promocji zdrowia obecne
w prozie polskiej na wybranych przyk³adach.

S³owa kluczowe: zdrowie w literaturze, kultura, promocja zdrowia
Key words: health in literature, culture, promotion health
WSTÊP
Edukacja zdrowotna jest elementem promocji zdrowia. Analizuj¹c dorobek kultury na
przestrzeni dziejów mo¿na zauwa¿yæ obecnoæ problematyki zdrowia w ró¿norodnych jej
aspektach. Wybrane przyk³ady prozy polskiej, maj¹ na celu ukazanie, ¿e problem ten nie
jest obcy nawet w dziedzinie, tak wydawa³oby siê odleg³ej od medycyny, jak¹ jest literatura
piêkna.
Zdrowie w utworach Miko³aja Reja
Pocz¹wszy od ojca literatury polskiej Miko³aja Reja, który w swoim utworze ¯ywot
cz³owieka poczciwego po raz pierwszy porusza aspekt promocji zdrowego stylu ¿ycia,
w kolejnych epokach literackich dla wielu autorów ta problematyka by³a tak¿e wa¿na.
¯ywot cz³owieka poczciwego M. Reja stanowi sk³adow¹, pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹
czêæ Zwierciad³a. Zosta³ napisany w 1568 r., gdy autor mia³ 63 lata, a wiêc na rok przed
jego mierci¹. Jest podsumowaniem jego wszelkich ¿yciowych obserwacji i dowiadczeñ.
Utwór daje obraz idealnego szlachcica-ziemianina; mówi o tym, jakie powinno byæ jego
¿ycie od urodzenia, a¿ do pónej staroci i zawiera wiele rad, wskazówek, pouczeñ i napomnieñ. Umi³owanie ziemiañskiego ¿ycia i przyrody, zalecanie spokojnego, radosnego trybu ¿ycia i korzystania z wszelkich dóbr, jakie przynosz¹ kolejne pory roku, mo¿e byæ uzna-
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ne za renesansow¹ promocjê zdrowego stylu ¿ycia. Doskonale obrazuj¹ ten pogl¹d poni¿sze cytaty:
 ...Wiêc te¿ sobie pójdziesz potym do ogródeczków, do wirydarzyków, grz¹dki nadobnie ka¿esz pokopaæ. (...) To sobie z ona rozkosz¹ nasiejesz zió³ek potrzebnych, rzodkiewek, sa³atek, rze¿uszek, nasadzisz maluneczków, ogóreczków. I majoranik, i sza³wijka,
i ine zió³ka, wszytko to nic nie wadzi. Wiêc w³oskich grochów, wiêc wysokich koprów, wiêc
i inych wiele rzeczy, co siê to wszytko przygodzi. Bo to zasiê kiedy wzejdzie, tedy to
i panienki albo ty ine domowe dzieweczki mog¹ wypleæ i ochêdo¿yæ. Wiêc nie wadzi brzoskwiniow¹, morellow¹, marunkow¹ kosteczkê wsadziæ albo te¿ w³oski orzeszek, bo to wszytko prêdko urocie, a przedsiê i po¿ytek uczyniæ mo¿e...
... I nu¿ gdy przydzie ono gor¹ce lato, aza¿ nie rozkosz, gdy ono wszytko, co na
wiosnê robi³, kopa³, nadobnieæ dorzeje a porocie? Anoæ nios¹, jab³uszka, gruszeæzki,
wisneczki, liweczki z pirwszego szczepienia twego; wiêc z ogródków ogóreczki, maluneczki, ogrodne ony ine rozkoszy... [9].
Elementy zdrowia w opracowaniach Andrzeja Frycza
Modrzewskiego i Kazaniach Piotra Skargi
Traktat O poprawie Rzeczypospolitej Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest najwiêkszym dzie³em politycznym epoki. Oprócz pogl¹dów spo³eczno-politycznych, w utworze
Modrzewskiego mo¿na znaleæ elementy propagowania zachowañ prozdrowotnych dotycz¹cych: aktywnoci fizycznej, zdrowego ¿ywienia, przeciwdzia³ania uzale¿nieniom. Du¿¹
wagê przyk³ada³ do fizycznego rozwoju m³odzie¿y: Mog¹ te¿ dzieciom nie broniæ jazdy
na koniu i pieszej pracy, to jest: albo przechadzek, albo skakania jakiego, albo ciskania
kamieniem, albo grania pi³y i inszych tym podobnych gier, by jedno tego miernie u¿ywa³y;
poniewa¿ zdrowie cz³owiecze i si³a takowemi pomiernemi pracami stwierdza siê i umacnia
i rocie w cz³owieku; a zasiê praca, albo takowe igry zbytnie a gwa³towne w¹t³¹ cia³o,
a doktorowie lekarskich nauk powiedaj¹, ¿e takowa praca ma byæ albo przed jed³em, albo
nie rych³o po jedle: aby, gdy cia³o jest nape³nione, jed³o za tak¹ zbytni¹ prac¹ niestrawione
nie zepsowa³o siê, które potym z³e wilgotnoci i ciê¿kie niemocy czyni; ale jakom powiedzia³, niech wszytkie igry bêd¹ uczciwe, niech nie bêd¹ wszeteczne, b³azeñskie a niewstydliwe .
Omawia³ tak¿e problem opieki nad chorymi i kalekami, proponuj¹c budowê przytu³ków
i szpitali, a ¿ebraków zdrowych zaleca³ nak³aniaæ do pracy.
Podobnie krytykowa³ zbytnie ob¿arstwo i pijañstwo: Jedzenia i picia, i zbytnie ¿arcie
nieprzystojne jest cz³owiekowi, ale najwiêcej tym, którzy na sobie osobê urzêdu nosz¹, bo
cia³o rozmaitemi niemocami zara¿a, samego cz³owieka do statecznych spraw niesposobnego a na koniec wszetecznym i zuchwa³ym, a jako bez uzdy konia z drogi b³¹dz¹cym czyni [5].
Trochê inaczej motyw zdrowia ukazuje w swoich kazaniach Piotr Skarga. Zdrowie postrzega on jako wartoæ, któr¹ nale¿y powiêciæ dla ratowania ojczyzny. W jednym z kazañ,
Skarga wylicza szeæ chorób tocz¹cych organizm Rzeczypospolitej. S¹ to: brak mi³oci
ojczyzny, brak zgody politycznej, tolerowanie herezji w kraju, os³abienie w³adzy królewskiej, niesprawiedliwe prawa oraz wady i grzechy ludzkie, z³oci jawne[10].
Motyw zdrowia w twórczoci Boles³awa Prusa
Motyw zdrowia szczególnie mocno zosta³ zaakcentowany w epoce pozytywizmu. Literatura, tego okresu, sta³a siê prawdziwym twórc¹ nowej wiadomoci spo³eczeñstwa polskiego po upadku powstania styczniowego. Zadaniem pisarza i jego twórczoci sta³a siê
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s³u¿ba spo³eczna. Zwrócono uwagê na zaniedbania cywilizacyjne w rodowiskach biedoty
miast i wsi. Propagowano has³o pracy u podstaw, tj. pracy owiatowej wród ludu, s³u¿¹cej wydobyciu z nêdzy i zacofania upoledzonych warstw spo³ecznych, by sta³y siê one
wiadomymi i wartociowymi wspó³twórcami dobra narodu.
Program pozytywizmu wychowywa³ spo³eczeñstwo w duchu idea³ów demokratycznych
i altruistycznych, uczy³ szanowania ka¿dego cz³owieka. Wiele miejsca powiêcano problematyce zdrowia. Wybitni pisarze tej epoki, nie tylko pisali o zdrowiu, ale tak¿e tworzyli
ró¿ne organizacje spo³eczne.
Jednym z najwybitniejszych twórców epoki by³ Boles³aw Prus. Oprócz pisarstwa anga¿owa³ swój umys³ i serce w ró¿ne przedsiêwziêcia u¿ytecznoci publicznej, jak te¿ humanitarne dzia³ania na rzecz potrzebuj¹cych wsparcia najubo¿szych. Mo¿na by³oby go uznaæ za
jednego z prekursorów higieny i epidemiologii. W latach 1882-83 pe³ni³ funkcjê opiekuna
oddawanych majstrom do terminu sierot z zak³adów Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnoci. Z ramienia Towarzystwa Kolonii Letnich, którego by³ cz³onkiem, zajmowa³ siê
organizacj¹ wakacji dla dzieci. W roku 1898 wspó³tworzy³ Warszawskie Towarzystwo
Higieniczne. Organizacja ta zainicjowa³a utworzenie dwóch wa¿nych instytucji owiatowych  ogrodów im. Wilhelma Raua prowadz¹cych dzia³alnoæ rekreacyjn¹ i wychowawcz¹
dla dzieci zamo¿niejszych rodziców oraz Instytut Higieny Dzieciêcej ufundowany przez
barona Leona Lenvala, który prowadzi³ dzia³alnoæ na ówczesne czasy nowatorsk¹  wiadcz¹c pomoc lekarsk¹ i poradnictwo w zakresie higieny i wychowania dziecka. Dziêki jego
osobie niezwyk³¹ rangê uzyska³ Na³êczów. Relacje z pobytu w tym uzdrowisku przedstawia³ pisarz w Kronikach Tygodniowych.  Rezultat taki, ¿e Na³êczów po paru miesi¹cach wypêdza z cz³owieka najg³êbiej zakorzenion¹ hipochondriê  [7].
W swoich utworach Prus nie pisze wprost o zdrowiu, ale poprzez ukazanie naturalistycznych obrazów wsi polskiej (Antek) i miast (Lalka) chce pokazaæ dramatyczny stan zdrowia
spo³eczeñstwa polskiego. W noweli Antek opisuje sposób leczenia chorej Rozalki, która
poddana zabobonnej kuracji zmar³a. Taki sposób leczenia zaobserwowa³ Prus we wsiach
ko³o Na³êczowa. Wstrz¹niêty tym pisarz nie tylko uwieczni³ to w Antku, lecz tak¿e przyczyni³ siê do powstania szpitala dla ubogich przy uzdrowisku w Na³êczowie.
Z kolei w Lalce ukazuje on Warszawê XIX w. Stosunki spo³eczne, a tak¿e tragiczny stan
warunków higienicznych, w jakich ¿y³a wspó³czesna Warszawa: Wokulski doszed³ do brzegu
Wis³y i zdumia³ siê. Na kilkumorgowej przestrzeni wznosi³ siê tu pagórek najobrzydliwszych mieci, cuchn¹cych, nieomal ruszaj¹cych siê pod s³oñcem, a o kilkadziesi¹t kroków
dalej le¿a³y zbiorniki wody, któr¹ pi³a Warszawa [8]. Analizuj¹c jego twórczoæ mo¿na
by³oby pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e autor by³ propagatorem zdrowia pozytywnego, które
jest g³ównym elementem promocji zdrowia.
Aspekty zdrowia w utworach Elizy Orzeszkowej i Stefana
¯eromskiego
Kolejna wybitn¹ pisark¹ epoki pozytywizmu by³a Eliza Orzeszkowa. W swoim dziele
Nad Niemnem ukazuje ona ca³¹ gamê postaci, które bardzo ró¿nie postrzegaj¹ zdrowie.
Autorka promuje tu ¿ycie proste, oparte na pracy, które daje szczêcie i zdrowie. Krytykuje styl ¿ycia szlachty, która pozbawiona pracy, nie maj¹c czym wype³niæ ¿ycia wpada
w ró¿nego rodzaju na³ogi, hipochondriê itp. [6].
W okresie M³odej Polski szczególna rola w tych czasach przypad³a Zakopanemu. Ma³a,
nieznana do niedawna wioska góralska zrobi³a na prze³omie dwu wieków niebywa³¹ i za-
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wrotn¹ karierê. Sta³a siê miejscem swoistej integracji narodowej, bo zaczê³a przyci¹gaæ
przybyszów z Królestwa i Poznañskiego, dla których atrakcj¹ by³y nie tylko swobody galicyjskie, lecz i krajobrazy tatrzañskie. Bardzo popularne sta³y siê wêdrówki po górach, Tatry sta³y siê modne jako temat literacki. Osiadali tu na d³u¿ej lub krócej: Kasprowicz, ¯eromski
i Witkiewicz [1]. Popularyzacja turystyki górskiej to swoistego rodzaju promocja zdrowego
stylu ¿ycia, choæ mo¿e przez wspó³czesnych nie do koñca uwiadomiona.
Stefan ¯eromski w swoich utworach porusza sprawy spo³eczne. Szczególnie widoczne
jest to w powieci Ludzie Bezdomni, której bohaterem jest lekarz Judym.
Jest to cz³owiek ogarniêty pasj¹ pracy spo³ecznej, ma ambicje dokonania jakiego czynu; marzenia jego oraz pomys³y obracaj¹ siê wokó³ poprawy losu biedoty. Judym uwa¿a, ¿e
jest to jego obowi¹zek spo³eczny. Rozpoczyna walkê z nêdz¹ najbiedniejszych, od wyst¹pienia w gronie lekarzy warszawskich z odczytem, w którym ukazuje ¿ycie biedoty miejskiej i wiejskiej, brud, choroby, krzywdê i niesprawiedliwoæ spo³eczn¹. Tomasz sugeruje,
¿e:
 obowi¹zkiem lekarzy jest szerzyæ higienê tam, gdzie jej nie ma, czyli wród nêdzarzy:
 Czy nie jest naszym obowi¹zkiem szerzyæ higienê tam, gdzie nie tylko jej nie ma, ale
gdzie panuj¹ stosunki tak okropne? Któ¿ to ma czyniæ, jeli nie my?,
 lekarz powinien zwalczaæ przyczyny chorób biednych ludzi, staraj¹c siê, by po wyleczeniu nie wracali oni do tych samych warunków, lekarze nie lecz¹, jeli nie niszcz¹ róde³
mierci: Medycyna dzisiejsza  ci¹gn¹³ Judym  jako fakt bierze powód choroby i leczy j¹
sam¹, bynajmniej nie usi³uj¹c zwalczaæ przyczyn. Ci¹gle mówiê o leczeniu nêdzarzy... Nie
jest moim zamiarem ¿¹daæ, a¿eby lekarz szuka³ miejsca dla swych uzdrowionych pacjentów. Stan lekarski ma obowi¹zek, ma nawet prawo zakazaæ w imieniu umiejêtnoci, a¿eby
chory wraca³ do ród³a zguby swego zdrowia.,  lekarze powinni siê naradziæ i podj¹æ
w tym celu odpowiednie dzia³ania [12]. Bohatera powieci ¯eromskiego mo¿emy uznaæ
wiêc za lekarza który wyznawa³ zasady etyki lekarskiej mog¹ce wspó³czenie byæ wzorem
dla innych.
Promocja zdrowia w okresie miêdzywojennym
Okres tzw. miêdzywojnia  wyznaczony datami 1918, czyli odzyskania niepodleg³oci
i 1939, czyli wybuchem drugiej wojny wiatowej  wyodrêbnia siê bardzo wyrazicie
w historii Polski. Po wieloletnim nieistnieniu jako kraj Polska staje siê suwerennym pañstwem. Fakt ten znacz¹co wp³ywa na literaturê, odchodzi ona od zajmowania siê problemami politycznymi i spo³ecznymi. Powstaje proza zajmuj¹ca siê koncepcjami cz³owieka
w jego egzystencji biologicznej i kulturowej [4]. Jednak i tej epoce nieobca by³a promocja
zdrowia. Elementy te znajdujemy w prozie Ireny Krzywickiej i Tadeusza Boya-¯eleñskiego. Szczególny nacisk k³adli oni na promocjê wiadomego macierzyñstwa, co mia³o zapobiegaæ zabiegom przerywania ci¹¿y, które czêsto koñczy³y siê utrat¹ zdrowia, a nawet mierci¹ pacjentki. Oto, co pisze Boy w eseju Paragraf a lancet: ... Otó¿, gdyby nawet prawo
zwolni³o zupe³nie zabieg przerywania ci¹¿y od kar, zawsze zostanie w nim dla lekarza co,
przed czym bêdzie siê wzdryga³o jego poczucie lekarskie: jego zadaniem jest leczyæ choroby, nie za  dla wzglêdów obcych na pozór jego sztuce przerywaæ stan fizjologiczny
u osoby zdrowej, mo¿e nara¿aj¹c j¹ na chorobê [11].
Problematyka zdrowia w literaturze wspó³czesnej
Literatura wspó³czesna pocz¹tkowo zdominowana zosta³a tematyk¹ wojenn¹ (Tadeusz
Borowski, Zofia Na³kowska). W tym najwczeniejszym okresie literatury dominuje motyw
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mierci. Czy mo¿na tu mówiæ o zdrowiu i jego promocji? Lekarze hitlerowscy ³ami¹c wszelakie regu³y zawodu i umowy miêdzynarodowe dotycz¹ce prowadzenia wojny, stali siê oprawcami. Lekarze narodów okupowanych byli praktycznie bezsilni wobec ogromu cierpienia.
Analizuj¹c literaturê ostatnich lat, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e bardzo modne staje siê drukowanie ró¿norodnych publikacji popularnonaukowych, a tak¿e reporta¿y, esejów zawieraj¹cych tematykê patologii spo³ecznych.
Wspomnijmy chocia¿by seriê Losy Ludzkie, która od niedawna istnieje na polskim rynku ksiêgarskim. I tak Jan Pawe³ Krasnodêbski w powieci Stokrotka. Rok z ¿ycia narkomanki, przedstawia egzystencjê nastolatki Doroty, która wpad³a w na³óg narkomanii. Oto,
co mówi ona o swoim ¿yciu:
Nie, Magda, ja nie mogê opisaæ Ci tego, co prze¿y³am. Gdy tylko o tym pomylê, znowu mam wiry w mózgu. Kochanie, nie próbuj nigdy niczego! B³agam Ciê! [2].
Kolejna ksi¹¿ka z tego cyklu to Przeklinam ciê, cia³o Wandy Lachowicz. Bohaterk¹ tych
zwierzeñ jest studentka, która chorowa³a na anoreksjê i bulimiê. Pokona³a chorobê, chocia¿
ci¹gle uwa¿a siê za anorektyczkê, bo wie, ¿e koszmar tamtych lat w ka¿dej chwili mo¿e
powróciæ. Zdecydowa³a siê opowiedzieæ o swojej walce, zachowuj¹c anonimowoæ. Nie
chce, by problemy z tamtego okresu ¿ycia zawa¿y³y na jej przysz³oci. O przesz³oci chcia³aby zapomnieæ. Uzna³a jednak, ¿e powinna podzieliæ siê swoimi dowiadczeniami z innymi. Byæ mo¿e jej historia pozwoli wielu m³odym dziewczynom unikn¹æ tragedii wyniszczania w³asnego organizmu. Oto fragment jej przemyleñ dotycz¹cych choroby: Kiedy jest
mi dobrze, jestem wyluzowana, szczêliwa, organizm nie sprawia mi k³opotów. W sytuacjach trudnych natychmiast zachowuje siê w wiadomy sposób. I tak ju¿ chyba bêdzie zawsze. Jestem tego wiadoma. To cena, jak¹ zap³aci³am za zdrowotne eksperymenty. Piszê
o tym wprost, bo tak naprawdê nikogo innego poza sob¹ nie mogê za to winiæ. Niech wiêc
moje dowiadczenia bêd¹ jak¹ przestrog¹. Wejæ na tê drogê ³atwo, ale zawróciæ znacznie
trudniej [3].
PODSUMOWANIE
Zachowanie i wzmacnianie zdrowia to podstawowe cele promocji. Analizuj¹c na wybranych przyk³adach literaturê polsk¹ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e problem ten pojawia³ siê od jej
zarania. Wielu autorów wiadomie podejmowa³o t¹ problematykê chc¹c zwróciæ uwagê na
istotn¹ wartoæ, jak¹ jest zdrowie dla cz³owieka.
J. Urbanek, I. Kowalewski
HEALTH EDUCATION AND ITS PROMOTION AS A MOTIVE IN POLISH LITERATURE
Summary
Health education is one element of health promotion. An analysis of cultural output through the
ages shows the presence of a wide variety of health issues. These issues are also seen in Polish
literature, beginning with the father of Polish literature, Miko³aj Rej. In his work, ¯ywot cz³owieka poczciwego (The Life of a Kind-Hearted Man) he writes for the first time of promoting a healthy
life-style. In later epochs of literature questions of health were also important to many authors,
including A. FryczModrzewski, B. Prus, E. Orzeszkowa and S. ¯eromski.
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Praca dotyczy kszta³cenia kosmetologów jako przysz³ych liderów promocji
zdrowia w rodowisku lokalnym i przedstawia ich pe³ne przygotowanie do promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej w kontekcie nabywanej wiedzy i umiejêtnoci w ramach programu studiów licencjackich.

S³owa kluczowe: promocja zdrowotna, edukacja zdrowotna, kadry dla edukacji zdrowotnej, kosmetolog
Key words: education cosmetology, health promotion, health education
WSTÊP
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na przygotowanie nowych kadr tj. kosmetologów dla
potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w kontekcie nowoczesnych koncepcji
promocji zdrowia nastawionych na rozwój uczestnictwa spo³ecznego. Ponadto dokonano
analizy planów kszta³cenia kosmetologów na poziomie licencjata, aby wykazaæ zakres zdobywanej wiedzy i umiejêtnoci z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Kszta³cenie kosmetologów reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365). Studia w uczelni prowadzone s¹ w ramach kierunków studiów. Do kierunków prowadzonych w uczelniach medycznych nale¿¹: analityka
medyczna, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, pielêgniarstwo, po³o¿nictwo, zdrowie publiczne.
Kosmetologia, kosmetyka lekarska to dziedzina medycyny zajmuj¹ca siê metodami leczenia i pielêgnowania cia³a, zw³aszcza twarzy, skóry, w³osów paznokci itp. Opieraj¹c siê
na znajomoci ró¿nych dzia³ów medycyny, wypracowuje i wprowadza do praktyki metody
korygowania wad i defektów wrodzonych albo zwi¹zanych z chorobami lub z wiekiem.
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Kosmetologia jest bardzo wa¿n¹ po¿yteczn¹ dyscyplin¹ dzia³alnoci, bowiem zaspokaja
istotne potrzeby zdrowotne i kulturalne cz³owieka. Kieruje ona swoj¹ uwagê na aspekty
prewencyjne, które mog¹ przed³u¿yæ m³odoæ, sprawnoæ, czyli u³atwiæ zachowaæ zdrowie (cyt. za Encyklopedi¹ Medycyny)
W kontekcie tak zarysowanych zadañ kosmetologia ma bliski zwi¹zek ze wspó³czesn¹
wizj¹ promocji zdrowia, a ta z kolei wymaga ró¿nych form edukacji zdrowotnej nie tylko
koncentruj¹cych siê na jednostce, ale na grupie i ca³ych spo³ecznociach.
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotnej ukierunkowane na zainteresowanie spo³ecznoci i spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Wed³ug Karty z Bangkoku nt. Promocji zdrowia w zglobalizowanym wiecie w ramach
podstawowych zobowi¹zañ jest uczynienie promowania zdrowia g³ównym punktem zainteresowania spo³ecznoci i spo³eczeñstwa obywatelskiego. Szczególny udzia³ powinny mieæ
osoby zawodowo zwi¹zane z medycyn¹ i zdrowiem1 .
Promocja zdrowia jest now¹, dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê dziedzin¹. Wed³ug Wysockiego [6] promocja zdrowia jest jednym z g³ównych narzêdzi nowego zdrowia publicznego tj.:
nauki i sztuki ochrony i poprawy stanu zdrowia populacji w wymiarze makrospo³ecznym
i lokalnym.
Podobnie Kickbusch [2] podkrela spo³eczny wymiar promocji zdrowia, która jest procesem zmian spo³ecznych s³u¿¹cych rozwojowi ludzi. W procesie tym uczestniczy wiele
dyscyplin(podmiotów), wykorzystywana jest miêdzydyscyplinarna wiedza w sposób profesjonalny, metodologiczny i twórczy
Nieod³¹cznym elementem promocji zdrowia jest edukacja zdrowotna. Wnosi ona nowe
podejcia, terminologiê i metody. Stawia przed edukatorami zdrowia nowe wyzwania. Dla
wielu osób pod¹¿anie za nowymi trendami mo¿e byæ trudne, wymaga oderwania siê od
dotychczasowego sposobu mylenia o celach i oczekiwanych efektach edukacji [5].
Edukacjê zdrowotn¹ nale¿y rozumieæ jako przede wszystkim jeden z kluczowych obszarów, rozleg³ego pola zdrowia publicznego, praktyczn¹ dyscyplinê, którym z zasadniczych
celów jest poprawa stanu zdrowia oraz dobra jednostek i populacji, w tym zdolnoci jednostek i zespo³ów ludzkich do zajmowania siê zdrowiem i problemami z nim zwi¹zanymi [1].
Tones i Green [4] przedstawili edukacjê zdrowotn¹ ukierunkowan¹ na upodmiotowienie
ludzi gdzie tworzone s¹ warunki, w których ludzie ucz¹ siê o zdrowiu i chorobach a poprzez
uczenie siê ludzie wzmacniaj¹ swoje zdolnoci do dzia³añ na rzecz swego zdrowia, staj¹ siê
podmiotami tych dzia³añ.
W wietle przedstawionych koncepcji pojmowania promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej kosmetolog ma nowe zadania i mo¿liwoci dzia³añ na rzecz poprawy zdrowia i jego
potêgowania w swoim rodowisku.
Jak twierdzi S³oñska [3] w ramach procesu promocji zdrowia, z za³o¿enia nastawionego
na rozwój uczestnictwa spo³ecznego wykreowana zosta³a nowa kategoria nadawców edukacji zdrowotnej ludzi reprezentuj¹cych ró¿ne zawody i okrelanych w Polsce mianem
liderów promocji zdrowia. Pe³nienie roli lidera promocji zdrowia powinno wi¹zaæ siê wed³ug autorki z profesjonalnym przygotowaniem do prowadzenia dzia³alnoci z obszaru edukacji zdrowotnej.
1
Promocja zdrowia w polityce zdrowotnej i spo³ecznej pañstwa. Konferencja Krajowa 26 padziernika 2005 Pañstwowy Zak³ad Higieny Warszawa.
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Zakres kszta³cenia kosmetologów
Poni¿ej przedstawiono program kszta³cenia kosmetologów w Krakowskiej Wy¿szej Szkole
Promocji Zdrowia na studiach dziennych licencjackich pod k¹tem ich przygotowania
w obszarze dzia³añ w promocji zdrowia.
Ta b e l a I .

Wybrane przedmioty kszta³cenia kosmetologów
Selected educational subjects for cosmetologists
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Poszczególne przedmioty s¹ realizowane w szerokim zakresie nauk medycznych i spo³ecznych. Ponadto w ramach odbywania studiów w semestrze VI student mo¿e wybraæ specjalizacjê promocja zdrowia w kosmetologii w trakcie, której nabywa w wiêkszym zakresie zdolnoci do rozpoznawania potrzeb zdrowotnych przysz³ych klientów. S³uchacze maj¹
dostarczan¹ tak¿e wiedzê o racjonalnym ¿ywieniu cz³owieka zdrowego i potrafi¹ modyfikowaæ dietê w przypadku ró¿nych problemów zdrowotnych. Istotne z punktu widzenia edukacji zdrowotnej umiejêtnoci komunikowania siê, studenci uzyskuj¹ na przedmiocie komunikacja interpersonalna, która jest prowadzona metodami interaktywnymi.
Ta b e l a I I .

Przedmioty realizowane w ramach specjalizacji promocja zdrowia w kosmetologii
Subjects taught in specialization health promotion in cosmetology
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Dla zainteresowanych s³uchaczy kosmetologii jest prowadzony w wymiarze 20 godzin
wyk³adów i 60 godzin æwiczeñ kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu  mistrzów. Organizowany jest on dla studentów, których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub m³odocianymi pracownikami nie bêdzie stanowiæ podstawowego
zajêcia lub bêdzie wykowywana w tygodniowym wymiarze ni¿szym ni¿ przewidziany dla
nauczycieli czas pracy.
Przygotowanie pedagogiczne nale¿y rozumieæ jako nabycie wiedzy i umiejêtnoci z psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegó³owej przedmiotu: praktyczna nauka zawodu Zakres tematyczny kursu zgodny jest z rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia
1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 988).
Uzyskanie przygotowania pedagogicznego potwierdza wiadectwo wydane przez szko³ê
 zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupe³niania przez osoby doros³e wiedzy ogólnej, umiejêtnoci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216).
We wnioskach i sugestiach dotycz¹cych monitoringu Narodowego Programu Zdrowia
na lata 1996-2005. koordynatorzy celu operacyjnego nr 6 pt. Zwiêkszenie skutecznoci
edukacji zdrowotnej spo³eczeñstwa oraz dzia³añ w zakresie promocji zdrowia wskazali
na koniecznoæ rozwoju infrastruktury pomocnej w realizacji zadañ promocji zdrowia. Pod
pojêciem infrastruktury rozumiane s¹ zarówno zasoby ludzkie(zwiêkszenie liczby profesjonalistów) jak i baza wchodz¹ca w sk³ad systemu spo³ecznego(ochrona zdrowia, opieka
spo³eczna, system edukacji, instytucje naukowe, media itd.)2.
2

Wstêpny Projekt Narodowego Programu Zdrowia 2006-2015.
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WNIOSKI
1. W wietle przedstawionych planów studiów a zatem przedmiotów realizowanych
w ramach kszta³cenia na poziomie licencjata mo¿na stwierdziæ, i¿ kosmetolog posiada szeroki zakres wiedzy i umiejêtnoci do promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej w miejscu
swojej pracy i rodowisku lokalnym
2. Uzasadnionym jest z punktu widzenia posiadanych kompetencji w³¹czenie kosmetologów w proces rozwi¹zywania problemów zdrowotnych ludzi i uznanie ich jako liderów
promocji zdrowia
3. Przygotowanie kosmetologów w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej jest
odpowiedzi¹ na oczekiwania zawarte we wstêpnym projekcie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006-2015 w celu operacyjnym nr 17. Rozbudowanie kadr i infrastruktury dla
potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
B. Makowska, B. Fr¹czek
COSMETOLOGISTS PREPARATION IN THE FIELD OF HEALTH PROMOTION
AND HEALTH EDUCATION
Summary
Cosmetology is a very important and advantageous branch, because it indulges essential health
and cultural human necessities. The specialization focuses on those aspects of prevention that can
extend youth and efficiency which is helpful for health retaining.
The thesis shows the ways of preparation of the new skeleton crew for health promotion and
education reflecting presented teaching program for cosmetologists on bachelor level.
As it results from an analysis of particular subject and didactic items presented during the studies,
the cosmetologist can be a leader of health promoters in surrounding because of acquiring all necessary references in the matter.
PIMIENNICTWO
1. Burdine J.N. McLeroy R.K.: Practitioners Use of Theory: examples from a workshop. Health
Education Quarterly 19, 331-334, 1992.
2. Kickbusch I.: Think health: What makes the difference. Health Promotion International 4, 265272, 1997.
3. S³oñska Z.: Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia w: Promocja zdrowia pod red. Jerzego B.
Karskiego Wyd. IGNIS. Warszawa, 308, 1999.
4. Tones K. Green J.: Health promotion. Planning and strategies. SAGE Publications, London, 2004.
5. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna a wspó³czesna promocja zdrowia; W: Kszta³cenie nauczycieli i pedagogów w zakresie edukacji zdrowotnej, pod red. B. Woynarowskiej, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydzia³ Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego:
21, 2005.
6. Wysocki M.J.: Potrzeby zdrowia publicznego (w tym promocji zdrowia) w Polsce W: Promocja
zdrowia w polityce zdrowotnej i spo³ecznej pañstwa. Konferencja Krajowa, 26 padziernika 2005,
Pañstwowy Zak³ad Higieny Warszawa, 2005.
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JOANNA RODZIEWICZ-GRUHN, MARIA PYZIK, WIES£AW PILIS

REALIZACJA CIE¯KI EDUKACYJNEJ EDUKACJA PROZDROWOTNA
W OPINIACH NAUCZYCIELI RÓ¯NYCH PRZEDMIOTÓW
ACCOMPLISHMENT OF THE EDUCATIONAL PATH PRO-HEALTHY
EDUCATION IN THE OPINION OF TEACHERS OF DIFFERENT SUBJECTS
Instytut Kultury Fizycznej
Akademia Pedagogiczna im. Jana D³ugosza w Czêstochowie
42-200 Czêstochowa, ul. Armii Krajowej 13/15
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. W. Pilis
Na podstawie badañ ankietowych nauczycieli ró¿nych przedmiotów ze szkó³
podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych w województwach l¹skim,
podkarpackim, lubelskim oceniono warunki realizacji cie¿ki edukacyjnej edukacja prozdrowotna. Analizie poddano wypowiedzi nauczycieli na temat uzupe³niania wiedzy, realizowanej tematyki i stosowanych metod w edukacji zdrowotnej.

S³owa kluczowe: klimat, diagnoza, wspó³praca, tematyka, metody
Key words: climate, diagnosis, co-operation, subject mater, methods
WSTÊP
Przygotowanie nauczycieli do realizacji edukacji zdrowotnej w szkole stanowi czêst¹
tematykê konferencji naukowych organizowanych przez wy¿sze uczelnie i w³adze owiatowe ró¿nych szczebli. Efektem tych spotkañ s¹ liczne publikacje, w których poruszane by³y
problemy treci kszta³cenia edukacji zdrowotnej, wiedzy, umiejêtnoci i postaw nauczycieli [15]. Wobec obligatoryjnego wprowadzenia w 1999 roku do szkó³ cie¿ki edukacyjnej
edukacja prozdrowotna ka¿dy nauczyciel, niezale¿nie od prowadzonego przedmiotu, zosta³
zobowi¹zany do wprowadzenia elementów edukacji zdrowotnej na swoich zajêciach. Za
realizacjê tej cie¿ki odpowiada dyrektor szko³y, który wraz z zespo³ami nauczycieli, pracownikami medycznymi i rodzicami powinien stworzyæ sprzyjaj¹cy zdrowiu klimat [4].
Wyniki badañ dotycz¹cych uwarunkowañ i realizacji tej cie¿ki edukacyjnej edukacja prozdrowotna wskazuj¹ na znacz¹ce niedoci¹gniêcia w zakresie organizacji [2]. Wobec burzliwych dyskusji dotycz¹cych przygotowania przysz³ych nauczycieli do realizacji problematyki zdrowotnej w ró¿nych typach szkó³ zasadnym wydaje siê systematyczne zbieranie informacji na temat problemów z jakimi borykaj¹ siê nauczyciele realizuj¹cy tê cie¿kê.
Celem prezentowanego doniesienia jest analiza wypowiedzi nauczycieli ró¿nych przedmiotów na temat uzupe³niania wiedzy, realizowanej tematyki, stosowanych metod w edukacji zdrowotnej oraz jej rodowiskowych uwarunkowañ.
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MATERIA£ I METODY
W Instytucie Kultury Fizycznej Akademii im. J. D³ugosza (AJD) w Czêstochowie od wielu lat
realizowane s¹ badania dotycz¹ce problemów edukacji prozdrowotnej. W latach 2004-2006 przeprowadzono sonda¿ diagnostyczny wród 289 nauczycieli szkó³ ró¿nych typów województwa l¹skiego, lubelskiego i podkarpackiego. Pracuj¹cych w szko³ach podstawowych by³o 39,4% nauczycieli, w gimnazjach 27%, szko³ach ponadgimnazjalnych 13%, natomiast pozostali ³¹czyli pracê
w szkole podstawowej i gimnazjum lub gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej. Wród badanych
30,1% mieszka³o na wsi, a 55,7% w miastach. Wszyscy nauczyciele legitymowali siê wykszta³ceniem wy¿szym. Najliczniejsz¹ grupê stanowili nauczyciele w wieku 30-40 lat, maj¹cy 11-20 letni
sta¿ pracy. Wród badanych dominowali nauczyciele wychowania fizycznego (25%) oraz nauczyciele nauczania zintegrowanego (19,4%) Pozostali, to nauczyciele ró¿nych specjalnoci, przy czym
wielu z nich prowadzi³o zajêcia z kilku przedmiotów.
Na potrzeby badania opracowano kwestionariusz ankiety, w którym znajdowa³y siê dwa bloki
pytañ. Pierwszy zawiera³ pytania dotycz¹ce panuj¹cego w szkole klimatu dla realizacji edukacji
zdrowotnej (kontakty i wspó³praca z pedagogiem, dyrektorem szko³y, sporz¹dzanie diagnozy, wspó³praca z rodzicami). Drugi zawiera³ pytania oceniaj¹ce w³asne dzia³ania badanych w zakresie realizacji szkolnej edukacji zdrowotnej (szkolenia, rozwój, tematyka EZ realizowana na prowadzonych
przedmiotach, wykorzystywane metody, znajomoæ literatury).

WYNIKI
W planowaniu edukacji zdrowotnej bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa diagnozowanie aktualnych problemów i potrzeb lokalnej spo³ecznoci. Wa¿ne jest przy tym to, by wyniki tej
diagnozy sta³y siê przedmiotem dyskusji w szerokim gronie pod przewodnictwem koordynatora. Okresow¹ diagnozê zachowañ zdrowotnych uczniów przeprowadza³o blisko 67%
nauczycieli i jedynie 39,6% badanych wskazywa³o na obecnoæ w szkole koordynatora do
spraw edukacji zdrowotnej. Mo¿na zatem przypuszczaæ, ¿e dzia³ania w tych szko³ach, gdzie
nie ma koordynatora mog¹ byæ chaotyczne i jednoczenie ma³o efektywne.
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e osob¹ wspieraj¹c¹ realizacjê cie¿ki edukacyjnej edukacja
prozdrowotna jest pedagog szkolny. Wspó³pracê z pedagogiem szkolnym w pe³ni zadawalaj¹c¹ lub zadawalaj¹c¹ potwierdzi³o tylko 43% badanych.
W odpowiedzi na pytanie Jakie instytucje mog¹ byæ pomocne do realizacji edukacji
zdrowotnej w szkole a¿ 24,4% badanych nie udzieli³o odpowiedzi. Czêæ respondentów
(41,6%) dostrzega mo¿liwoci wspó³pracy tylko z placówkami s³u¿by zdrowia i personelem medycznym, w dalszej kolejnoci wymieniane s¹ PCK (18,5%), wydzia³y urzêdów
miasta lub gminy (12,6%), poradnie psychologiczno-pedagogiczne (10,8 % ). Pojedyncze
osoby wymienia³y stacje sanitarno-epidemiologiczne i wy¿sze uczelnie, natomiast w ogóle
nie uwzglêdniono w odpowiedziach orodków metodycznych. Badani w niewielkim stopniu potrafi¹ okreliæ na czym polega rola rodziców we wspieraniu dzia³alnoci szko³y. A¿
54% ankietowanych pozostawi³o to pytanie bez odpowiedzi. Pozostali wymieniali udzia³
w prowadzeniu zajêæ edukacyjnych (21,4%), zajêæ rekreacyjnych i sportowych (23%), wsparcie materialne imprez prozdrowotnych (5%). Nastêpne pytanie dotyczy³o tematyki zdrowotnej omawianej na lekcjach przedmiotu prowadzonego przez ankietowanych. Na pytanie
nie udzieli³o odpowiedzi 13% badanych a 2% stwierdzi³o, ¿e nie realizuje tematyki edukacji zdrowotnej. Najczêciej nauczyciele wymieniali tematy dotycz¹ce ¿ywienia, higieny
osobistej, hartowania, uzale¿nieñ, aktywnoci fizycznej i sposobu spêdzania czasu wolne-
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go, pierwszej pomocy, postawy cia³a i gimnastyki korekcyjnej. Rzadko by³y wymieniane
zagadnienia higieny pracy, bezpieczeñstwa w szkole, radzenia sobie ze stresem.
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Ryc. 1.

Tematyka zdrowotna podejmowana przez badanych w nauczaniu przedmiotowym
Subject matter picked up by the examined in the subject teaching

Nie wymieniono wcale tematów zwi¹zanych z zagro¿eniami cywilizacyjnymi, udzielaniem pierwszej pomocy.
Na rycinie 2 przedstawiono najczêciej stosowane metody w realizacji cie¿ki edukacyjnej edukacja prozdrowotna. Najczêciej wymieniano metody s³owne (46,3%)  pogadanka, wyk³ad, prelekcja, w dalszej kolejnoci spotkania ze specjalistami i filmy. Tylko 16,4 %
badanych stosuje metody aktywizuj¹ce, zalecane przez specjalistów jako najlepsze w edukacji zdrowotnej. Niepokoj¹ce jest to, ¿e 26% ankietowanych nie wymienia ¿adnej metody.
Badani proszeni o wymienienie tytu³ów czasopism, z których korzystaj¹ dla podniesienia
w³asnych kwalifikacji do prowadzenia zajêæ z edukacji zdrowotnej najczêciej wymieniaj¹
tytu³y: Lider oraz Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Rzadziej pojawiaj¹ siê tytu³y czasopism przedmiotowych, lokalnych biuletynów i poradników metodycznych. Na pytanie
o mo¿liwoæ uzupe³nienia wiedzy metodycznej i merytorycznej w zakresie edukacji zdrowotnej 35,3% badanych nie udzieli³o odpowiedzi, 58,8% ankietowanych wyrazi³o gotowoæ udzia³u w kursach i konferencjach, 3% w studiach podyplomowych, 22,5% w warsztatach metodycznych. Co pi¹ty badany deklarowa³ chêæ samokszta³cenia z wykorzystaniem
fachowych ksi¹¿ek i czasopism.
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Ryc. 2.

Metody wykorzystywane w realizacji edukacji pro zdrowotnej
Methods used in realization pro-health education

DYSKUSJA
Do pozytywnych spostrze¿eñ w opiniach nauczycieli nale¿¹: sprzyjaj¹cy klimat dla edukacji zdrowotnej, dobra wspó³praca z poradniami pedagogiczno-psychologicznymi, w³adzami lokalnymi. Nauczyciele podkrelaj¹ dzia³ania dyrekcji szkó³ na rzecz zapewnienia
bezpieczeñstwa uczniów (monitoring obiektu, wspó³praca z policj¹ i stra¿¹ miejsk¹). Jednoczenie badani nauczyciele wskazywali na trudnoci wynikaj¹ce z braków rodowiskowych  brak sali gimnastycznej, p³ywalni, przystosowania placówek owiatowych do pracy
z niepe³nosprawnymi, niski standard sto³ówek szkolnych, antyzdrowotna oferta produktów
spo¿ywczych w sklepikach szkolnych oraz stale zmniejszaj¹ce siê mo¿liwoci organizowania zajêæ sportowych i rekreacyjnych.
WNIOSKI
1. Nale¿y zachêcaæ nauczycieli do aktywnego uczestnictwa w kursach, studiach podyplomowych, konferencjach na, których mogliby nie tylko uzupe³niæ wiedzê a przede wszystkim doskonaliæ swoje przygotowanie metodyczne w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej.
2. Zintensyfikowaæ wspó³pracê szko³y z orodkami metodycznymi i sekcjami owiaty
zdrowotnej stacji sanitarno-epidemiologicznych.
3. Usprawniæ organizacjê procesu edukacji zdrowotnej (diagnoza, planowanie, koordynowanie dzia³añ, ewaluacja ).
4. W procesie pedagogizacji rodziców zwracaæ wiêksz¹ uwagê na problematykê zdrowia.
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R o d z i e w i c z - G r u h n J . , P y z i k M . , P l i s W.
ACCOMPLISHMENT OF THE EDUCATIONAL PATH PRO-HEALTHY EDUCATION
IN THE OPINION OF TEACHERS OF DIFFERENT SUBJECTS
Summary
The purpose of the presented report is analysis of opinions of teachers of different subjects on
supplementing knowledge, discussed topics, methods applied in health education and its environmental factors. In the years 2004-2006, a diagnostic survey was carried out among 289 teachers of
different subjects employed in secondary and post-secondary schools in l¹skie (Silesian), lubelskie
(Lublin) and podkarpackie (sub-Carpathian) voivodeships /regions/. Analysis covered answers to
questions concerning the atmosphere predominating in school when realizing health education and
ways of carrying out the pro-health path. The obtained results show irregularities that take place in
many schools: no coordinator of health education, unsatisfactory cooperation between school pedagogue and parents, as well as adverse conditions for carrying out recreational and sports classes.
When listing institutions that might provide support realization of pro-health education, the respondents did not mention higher education institutions, regional disease control centres or methodological centres. The most frequently applied methods in realisation of discussion on health problems at
school are verbal methods. Majority of teachers declare their willingness to participate in different
forms of instruction in the field of health education.
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ILONA GEMBALCZYK

ALKOHOL JAKO ELEMENT STUDENCKIEGO STYLU ¯YCIA
ALCOHOL AS AN ELEMENT OF STUDENTS LIFE STYLE
Instytut Studiów Edukacyjnych
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Raciborzu
47-400 Racibórz, ul. S³owackiego 55
Dyrektor Instytutu: dr hab. G. Kapica, prof. PWSZ
Zaprezentowane w pracy wyniki badañ s¹ czêci¹ realizowanego przez uczelniê programu Uczelnie wolne od uzale¿nieñ. Ich celem by³o zdiagnozowanie
skali i rozmiarów zjawiska u¿ywania substancji psychoaktywnych wród m³odzie¿y akademickiej. Sta³y siê równie¿ podstaw¹ opracowania programu profilaktycznego.

S³owa kluczowe: spo¿ycie alkoholu, studenci, styl ¿ycia
Key words: alcohol consumption, students, life style
WSTÊP
Choroby cywilizacyjne s¹ g³ównymi problemami zdrowotnym wspó³czesnych spo³eczeñstw. Badania stanu zdrowia i czynników je warunkuj¹cych wykaza³y, ¿e decyduj¹c¹
rolê w tym zakresie odgrywa styl ¿ycia [7]. Do najczêciej analizowanych zachowañ
w kontekcie ich zwi¹zku ze zdrowiem nale¿¹: sposób od¿ywiania, aktywnoæ fizyczna,
umiejêtnoæ radzenia sobie ze stresem oraz konsumpcja alkoholu [1, 9]. W ostatnich latach
notuje siê szczególnie niekorzystne tendencje w zakresie spo¿ycia napojów alkoholowych
wród m³odzie¿y; coraz wczeniejszy wiek inicjacji alkoholowej, intensywne picie, nasilenie zjawiska tzw. ci¹gów alkoholowych, wzrost spo¿ycia alkoholu wród kobiet czy ³¹czenie picia alkoholu z u¿ywaniem narkotyków [5, 8]. Zjawiska te dotycz¹ równie¿ studiuj¹cej
m³odzie¿y. Zwiêkszaj¹ca siê liczba studentów w naszym kraju zmusza do analizy tego zjawiska w rodowisku akademickim. Prezentowane w pracy badania s¹ czêci¹ realizowanego przez uczelniê ogólnopolskiego programu Uczelnie wolne od uzale¿nieñ. Ich celem by³o
zdiagnozowanie zjawiska u¿ywania przez studentów substancji psychoaktywnych. Interesowa³ nas skala zjawiska, czyli ilu studentów spo¿ywa alkohol, jak czêsto, jakie trunki oraz
czy rozpoczêcie tzw. ¿ycia studenckiego jest momentem, w którym zwiêksza siê spo¿ycie
alkoholu.
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MATERIA£ I METODY
Badaniami objêto studentów I i II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich
kierunków Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Raciborzu. Przeprowadzono je na prze³omie
maja i czerwca 2005 roku. W celu zebrania niezbêdnego materia³u empirycznego wykorzystano
krytyczn¹ analizê literatury oraz sonda¿ diagnostyczny z przynale¿n¹ mu technik¹ ankietow¹ [10].
Ponadto wykorzystano metody statystyczne takie jak konstruowanie szeregów rozdzielczych, klasyfikacja i obliczanie wskaników procentowych. Narzêdziem badawczym by³ kwestionariusz ankiety
opracowany przez Pracowniê Badañ Spo³ecznych. Badaniami objêto ogó³em 440 osób, czyli 18,5%
ca³ej populacji m³odzie¿y akademickiej. Studenci I roku studiów stacjonarnych stanowili 34,8%
badanej grupy, 33,2% to studenci I roku studiów niestacjonarnych, 18,2% studenci II roku studiów
stacjonarnych i 13,8% II roku studiów niestacjonarnych.

WYNIKI
Picie alkoholu jest zachowaniem, które zale¿y przede wszystkim od osobistej decyzji
cz³owieka polegaj¹cej na dokonanym przez ni¹ wyborze. Konsumpcja napojów alkoholowych jest zjawiskiem powszechnym wród m³odzie¿y akademickiej, a alkohol jest najbardziej rozpowszechnion¹ w tym rodowisku substancj¹ psychoaktywn¹ [2,6,11]. Za wskanik wzglêdnie czêstego picia alkoholu przyjmuje siê spo¿ywanie go w ci¹gu ostatnich
30 dni przed badaniem. Piwo spo¿ywa³o w tym czasie 75 % ankietowanych, wino 46,1%,
a wódkê 42,2% respondentów. Odsetki spo¿ywaj¹cych alkohol w czasie ostatnich 12 miesiêcy s¹ wy¿sze szczególnie w odniesieniu do wina i wódki.
Ta b e l a I .

Spo¿ycie napojów alkoholowych w czasie ostatnich 12 miesiêcy przed badaniem
i w czasie 30 dni przed badaniem
Alcohol consumption in the last 12 months before the survey and 30 days before the
survey
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Czêstotliwoæ konsumpcji poszczególnych napojów alkoholowych mierzona by³a liczb¹
przypadków picia w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem. Analiza danych wskazuje, ¿e
trunkiem najczêciej pitym jest piwo.
Wino i wódka s¹ trunkami prawie o po³owê rzadziej spo¿ywanymi. Sugerowaæ to mo¿e,
i¿ piwo traktowane jest czêsto jako napój orzewiaj¹cy a wino i wódka s¹ napojami pe³ni¹cymi albo funkcje symboliczne (wino), albo tradycyjnego napoju alkoholowego (wódka).
Silnie zró¿nicowane okaza³y siê iloci spo¿ywanych trunków przy jednej okazji. Typow¹ iloci¹ piwa konsumowan¹ jednorazowo jest od 0,5 do jednego litra (41,81%), wiêcej
ni¿ 2 litry piwa przy jednej okazji spo¿ywa³o 10,9% badanych. 38,6% studentów przy jednorazowej okazji spo¿ywa od jednego do trzech kieliszków (100-300 gramów) wina. Butelkê lub wiêcej jednorazowo wypija 7% ankietowanych. Charakterystyczn¹ dla studenc-
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Czêstotliwoæ spo¿ycie napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed
badaniem
Frequency of alcohol consumption in the last 30 days before the survey
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kiego wzoru picia wódki miark¹ jest wiêcej ni¿ 5 kieliszków. Przy jednej okazji wypija tyle
lub wiêcej 27,5% respondentów.
Obiektywn¹ miar¹ nadmiernego spo¿ycia alkoholu przy jednej okazji by³o wypicie 5 lub
wiêcej drinków. W ci¹gu ostatnich 30 dni przed badaniem tak¹ konsumpcjê alkoholu zadeklarowa³o 46,34% badanych. Prawie 10% robi to systematycznie tj. co najmniej raz w tygodniu.
Ta b e l a I I I .

Nadmierne spo¿ycie napojów alkoholowych w czasie ostatnich 30 dni przed
badaniem*
Excessive alcohol consumption in the last 30 days before the survey
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* za takie uznaje siê wypicie 5 lub wiêcej drinków z rzêdu (drink oznacza kieliszek wina, butelkê piwa,
ma³y kieliszek wódki lub innego napoju spirytusowego)

W naszych badaniach nie odnotowano ró¿nic w konsumpcji alkoholu wród studentów
ró¿nych lat studiów. Dotyczy³o to zarówno kwestii iloci, rodzaju spo¿ywanego alkoholu
jak i jego nadmiernego spo¿ycia.
DYSKUSJA
Jak pokazuj¹ wyniki badañ dotycz¹ce picia alkoholu wród studentów naszej uczelni,
skala i rozmiary tego zjawiska nie odbiegaj¹ od tendencji notowanych w populacji ogólno-
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polskiej czy w innych orodkach akademickich [6,11]. Najczêstszym wzorem konsumpcji
jest spo¿ywanie przynajmniej raz w tygodni od 0,5-1 litra piwa. Podobne trendy odnotowywano tak¿e w innych badaniach [2,6,11].
Iloæ i czêstotliwoæ spo¿ycia napojów alkoholowych oraz fakt, i¿ s¹ one powszechnie
dostêpne wskazuj¹ na znacznie wiêksze zagro¿enie studentów uzale¿nieniem legalnymi
substancjami psychoaktywnymi, ni¿ substancjami nielegalnymi.
Brak ró¿nic w spo¿yciu alkoholu miêdzy studentami I i II roku sugeruje, i¿ m³odzi ludzie
przychodz¹ na uczelnie z ju¿ ukszta³towanymi wzorami konsumpcji alkoholu. Fakt ten nie
mo¿e dziwiæ wobec obni¿aj¹cego siê coraz bardziej wieku inicjacji alkoholowej i rozmiarów zjawiska alkoholizowania siê uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
[4,6,12].
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e profilaktyka prowadzona w szko³ach nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a zatem uczelnie wy¿sze winny równie¿ realizowaæ programy, których
celem by³oby ograniczenie niekorzystnych zachowañ zdrowotnych. Strategia edukacyjna
programów prewencyjnych odwo³ywaæ siê powinna do dowiadczeñ, postaw i przekonañ
m³odych ludzi poniewa¿ prawie 1/5 z nich nie uznaje alkoholu za rodek uzale¿niaj¹cy,
a prawie po³owa wykazuje bardzo liberalne postawy wobec zjawiska nadmiernego spo¿ycia alkoholu [11]. Przeciwdzia³anie nadmiernemu spo¿yciu alkoholu powinno byæ realizowane równie¿ przez tworzenie warunków u³atwiaj¹cych zaspakajanie potrzeb powstrzymuj¹cych od spo¿ywania alkoholu np. poprzez stwarzanie mo¿liwoci spêdzania wolnego czasu.
WNIOSKI
1. Picie alkoholu jest zjawiskiem powszechnym wród studentów.
2. Najbardziej rozpowszechnionym trunkiem wród studentów jest piwo, co wynika
z jego powszechnej dostêpnoci i relatywnie niskiej ceny.
3. Brak ró¿nic miêdzy studentami I i II roku wskazuje, i¿ m³odzi ludzie ju¿ na uczelnie
przychodz¹ ze zwyczajem picia alkoholu.
4. Uczelnie wy¿sze musza podejmowaæ dzia³ania, których celem by³o by zmniejszenie
rozmiarów zjawiska.
I. Gembalczyk
ALCOHOL AS AN ELEMENT OF STUDENTS LIFE STYLE
Summary
The present work has been aimed at surveying the phenomenon of students use of psychotropic
substances, especially alcohol. The results of the research are the basis for planning preventative
measures to be taken in the academic community. The research was conducted by means of a survey
in which 440 students of state High Vocational School took part. The results of the survey reveal that
alcohol consumption is a prevailing phenomenon among students. The intoxicant, which is used
most often and is largest quantities, is beer. Lack of differences between drinking behavior patterns
of the first  and second year students indicates that alcohol consumption becomes a habit before
students enter the academic community.
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OPINIE M£ODZIE¯Y AKADEMICKIEJ NA TEMAT ALKOHOLU
JAKO SUBSTANCJI UZALE¯NIAJ¥CEJ
OPINIONS OF ACADEMIC YOUTH ON ALCOHOL AS AN ADDICTIVE
SUBSTANCE
Instytut Studiów Edukacyjnych
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Dyrektor Instytutu: dr hab. G. Kapica, prof. PWSZ
e-mail: beata.fedyn@pwsz.raciborz.edu.pl
W artykule przedstawiono wyniki badañ na temat podmiotowych uwarunkowañ zachowañ dotycz¹cych spo¿ycia alkoholu przez m³odzie¿ akademick¹. Skupiono siê na rozpoznaniu opinii studentów na temat uznania alkoholu za rodek
uzale¿niaj¹cy, poznaniu oceny zachowañ dotycz¹cych spo¿ywania alkoholu
w rodowisku akademickim oraz zdiagnozowaniu opinii badanych na temat ryzyka zachowañ zwi¹zanych z okrelon¹ czêstotliwoci¹ i iloci¹ spo¿ywanego
alkoholu.

S³owa kluczowe: opinie, alkohol, m³odzie¿ akademicka, substancje uzale¿niaj¹ce
Key words: opinions, alcohol, students, addictive substances
WSTÊP
Alkohol, jako rodek ogólnie dostêpny i legalny sta³ siê dla wielu m³odych ludzi elementem banalnej rzeczywistoci. Stoj¹c u progu doros³ego i samodzielnego ¿ycia nie zdaj¹
sobie sprawy z zagro¿eñ jakie niesie konsumpcja alkoholu. Dotyczy to równie¿ m³odzie¿y
akademickiej, która jawi siê jako silnie zagro¿ona przez legalne substancje psychoaktywne
[5] i która bardzo czêsto wi¹¿e spo¿ywanie alkoholu ze stereotypem ¿ycia studenckiego.
Wydaje siê, wiêc zasadnym zbadanie podmiotowych uwarunkowañ rozpatrywanych zachowañ zdrowotnych. Wychodzimy tutaj z za³o¿enia, ¿e zachowania cz³owieka lub te¿ gotowoæ do okrelonych zachowañ, w du¿ej mierze uzale¿nione s¹ od tego, co myli on
o otaczaj¹cej rzeczywistoci, jak j¹ pojmuje i jakie znaczenie przypisuje okrelonym oraz
jak je wartociuje. Za³o¿enie to pozwala przyj¹æ tezê, ¿e poprzez oddzia³ywanie na treci
zbadanej wiadomoci, mo¿emy kszta³towaæ zachowania zdrowotne ludzi w kierunku po¿¹danym [1]. Opieraj¹c siê na przedstawionym za³o¿eniu podjêto badania maj¹ce na celu
zdiagnozowanie opinii studentów na temat alkoholu jako substancji uzale¿niaj¹cej. W badaniach skupiono siê przede wszystkim na nastêpuj¹cych szczegó³owych celach badaw-

108

Sesja tematyczna IV

Suplement

czych: poznanie opinii m³odzie¿y akademickiej na temat uznania alkoholu za rodek uzale¿niaj¹cy, poznanie oceny zachowañ dotycz¹cych spo¿ywania alkoholu w rodowisku akademickim oraz zdiagnozowanie opinii badanych na temat ryzyka zachowañ zwi¹zanych
z okrelon¹ czêstotliwoci¹ i iloci¹ spo¿ywanego alkoholu.
MATERIA£ I METODY
Przedmiotem badañ uczyniono opinie m³odzie¿y akademickiej na temat alkoholu jako substancji
uzale¿niaj¹cej. W celu zebrania niezbêdnego materia³u empirycznego wykorzystano metodê sonda¿u diagnostycznego z przyporz¹dkowan¹ mu technik¹ ankiety. Pos³u¿ono siê kwestionariuszem ankiety udostêpnionej przez Pracowniê Badañ Spo³ecznych z Sopotu w ramach programu Uczelnia
wolna od uzale¿nieñ, 40 pytañ sk³adaj¹cych siê na kwestionariusz mia³o na celu zbadanie przekonañ, opinii oraz zachowañ studentów dotycz¹cych wszystkich grup rodków uzale¿niaj¹cych. Przedstawione wyniki badañ s¹ fragmentem analizy materia³u otrzymanego za pomoc¹ wspomnianego
narzêdzia i dotycz¹ tylko opinii studentów na temat alkoholu jako substancji uzale¿niaj¹cej. Populacjê badawcz¹ stanowi³a wybrana losowo grupa 440 studentów Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Raciborzu. Anonimow¹ ankietê przeprowadzono na prze³omie maja i czerwca 2005 roku.
Badaniami objêto studentów I i II roku studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. W odró¿nieniu
do badañ ogólnopolskich ankiet¹ objêto równie¿ studentów studiów niestacjonarnych, poniewa¿
analiza wieku tej grupy badanych wskaza³a, ¿e s¹ to przede wszystkim osoby mieszcz¹ce siê
w przedziale wiekowym 19-24 lata [5].

WYNIKI
Analiza materia³u badawczego wskazuje na niepokoj¹ce zjawisko braku wiadomoci
co do uzale¿niaj¹cych w³aciwoci alkoholu.
Ta b e l a I .

Opinie m³odzie¿y na temat alkoholu jako rodka uzale¿niaj¹cego
Opinions of academic youth on alcohol as an addictive substance
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ród³o: wyniki badañ w³asnych na podstawie ankietowania studentów

Tylko po³owa ankietowanych wyra¿a zdecydowane przekonanie o mo¿liwoci uzale¿nienia siê od alkoholu. Pozostali badani nie s¹ w pe³ni przekonani  co czwarty sk³ania siê
ku stwierdzeniu raczej uzale¿nia, natomiast pozostali nie s¹ zdecydowani w swoich s¹dach lub te¿ stanowczo twierdz¹, ¿e alkohol nie uzale¿nia (2,5%). Przedstawione opinie
ankietowanych studentów maj¹ tak¿e zwi¹zek z ich s¹dami na temat oceny ryzyka zaszkodzenia sobie przez ludzi, którzy pij¹ alkohol.

Sesja tematyczna IV

Suplement
Ta b e l a I I .

/S


109

Ocena ryzyka zachowañ zdrowotnych dotycz¹cych picia alkoholu
Assessment of risk of health behaviors relating to alcohol consumption
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ród³o: wyniki badañ w³asnych na podstawie ankietowania studentów

Zastosowan¹ tu miar¹ dawki alkoholu jest drink czyli kieliszek wina lub butelka piwa,
lub kieliszek wódki czy te¿ innego napoju spirytusowego. Wed³ug opinii badanych najbardziej ryzykuj¹ osoby pij¹ce prawie codziennie i w du¿ych ilociach. Jednak na szczególn¹
uwagê zas³uguj¹ odpowiedzi badanych na temat ryzyka weekendowego spo¿ywania du¿ych iloci alkoholu. Ju¿ tylko 41,6% respondentów ocenia te zachowania za bardzo ryzykowne, natomiast prawie co trzeci student twierdzi, ¿e taki sposób spo¿ywania alkoholu
niesie umiarkowane ryzyko. Warto zwróciæ tak¿e uwagê na odsetek osób, które s¹ przekonane o braku lub ma³ym ryzyku lub te¿ maj¹ trudnoci z jego ocen¹ (22,2 %). Ma to zapewne zwi¹zek z preferowaniem takiego sposobu picia alkoholu przez m³odzie¿  w czasie
wolnym  dla studentów studiów stacjonarnych, natomiast dla studentów studiuj¹cych
w trybie niestacjonarnym  w czasie zjazdów. Nale¿a³oby tak¿e zwróciæ tutaj uwagê na
iloci alkoholu, które studenci wypijaj¹ przy jednej okazji, 27,5% z nich wypija wiêcej ni¿
250 g wódki lub innego napoju spirytusowego.
Wa¿nym aspektem analizy zebranego materia³u jest poznanie opinii studentów na temat
zachowañ zwi¹zanych ze spo¿ywaniem alkoholu w rodowisku akademickim.
Badani zdecydowanie potêpiaj¹ czêste upijanie siê oraz spo¿ywanie alkoholu codziennie lub prawie codziennie. Natomiast w ma³ym stopniu potêpiaj¹ picie alkoholu kilka razy
w miesi¹cu. Co trzeci student nie ocenia negatywnie upijania siê od czasu do czasu.
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Opinie na temat zachowañ zwi¹zanych z u¿ywaniem alkoholu w rodowisku
studenckim
Opinions on behaviours connected with using alcohol in students community
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ród³o: wyniki badañ w³asnych na podstawie ankietowania studentów

DYSKUSJA
Problematyka spo¿ycia alkoholu przez m³odzie¿ jest jednym z kluczowych zagadnieñ
wspó³czesnego wychowania zdrowotnego. Obserwujemy niepokoj¹ce zjawiska odnosz¹ce
siê do wspomnianego problemu, a mianowicie obni¿anie siê wieku inicjacji alkoholowej,
a tak¿e rozpowszechnienie konsumpcji alkoholu, a nawet upijanie siê ju¿ wród dzieci szkó³
podstawowych [2, 7]. Niew¹tpliwie zachowania te maj¹ zwi¹zek z ci¹gle jeszcze liberalnym podejciem osób doros³ych do konsumpcji alkoholu, a przede wszystkim piwa. Obserwujemy bowiem w ostatnich latach zjawisko wzrostu czêstoci spo¿ycia piwa, pomimo
obni¿enia odsetka osób pij¹cych najwiêcej [3, 4]. W odniesieniu do przeprowadzonych
badañ warto zwróciæ uwagê na to, i¿ abstynencja alkoholowa jest najrzadsza w grupie ludzi
z wy¿szym wykszta³ceniem, natomiast najwiêcej abstynentów jest wród osób z wykszta³ceniem podstawowym [1].
Przedstawione wyniki badañ m³odzie¿y akademickiej wskazuj¹ równie¿ na rozpowszechnienie liberalnych przekonañ na temat w³aciwoci uzale¿niaj¹cych alkoholu, a tak¿e liberalnej oceny zachowañ dotycz¹cych picia najbardziej ryzykownego  czêstego spo¿ywania
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napojów alkoholowych, czêstego i w du¿ych ilociach lub upijania siê. Niestety u¿ywanie
alkoholu, a zw³aszcza czêste i w du¿ych ilociach  a takie oceniali badani  poci¹ga za
sob¹ niemal wy³¹cznie konsekwencje negatywne. G³ówn¹ z nich jest zatrzymanie rozwoju
emocjonalnego, na skutek zastêpowania alkoholem samokontroli i umiejêtnoci radzenia
sobie z negatywnymi uczuciami. Nastêpne to pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, konflikty z otoczeniem i stopniowa utrata kontroli nad piciem [6].
Zdajemy sobie sprawê, ¿e etiologia picia i w konsekwencji uzale¿niania siê od alkoholu
le¿y przede wszystkim w braku odpowiednich umiejêtnoci ¿yciowych, ale wycinek zaprezentowanych wyników mo¿e wskazywaæ tak¿e na to, i¿ liberalne i czêsto b³êdne opinie
mog¹ byæ jedn¹ z przyczyn rozpowszechnionego i niebezpiecznego eksperymentowania
z alkoholem. Osoby siêgaj¹ce po alkohol przekonane o jego nieszkodliwoci lub niewiadome zagro¿eñ s¹ szczególnie nara¿one na uzale¿nienie. Mo¿na, wiêc podkreliæ, ¿e wiadomoæ zagro¿eñ mo¿e mieæ tak¿e znaczenie profilaktyczne.
WNIOSKI
1. Problemem m³odzie¿y akademickiej jest niska wiadomoæ skutków picia i upijania
siê oraz zwi¹zane z tym liberalne podejcie do alkoholu jako substancji mniej gronej w
porównaniu do nielegalnych rodków odurzaj¹cych. Proces psychoprofilaktyki uzale¿nieñ
powinien byæ tak¿e zadaniem wy¿szej uczelni.
2. Dzia³ania tylko profilaktyczne mog¹ byæ niewystarczaj¹ce. Wa¿nym jest stworzenie
systemu pomocy studentom maj¹cym problem ze rodkami odurzaj¹cymi.
B. Fedyn
OPINIONS OF ACADEMIC YOUTH ON ALCOHOL AS AN ADDICTIVE SUBSTANCE
Summary
The article presents results of a probe carried out among academic youth. Students opinions on
alcohol as an addictive substance were the area of research. Technique of questionnaire was applied
in order to collect the necessary empirical data. We used a questionnaire form available within a
framework of programme Institutions of higher education free of addictions . The analysis of
collected material indicates a disturbing phenomenon of low awareness of the examined students
about addictive properties of alcohol as well as liberal appraisal of risky behaviors  frequent consumption of alcoholic liquors, frequent consumption of large quantities of alcohol and getting drunk.
The results of the research induce our statement that process of psycho prophylaxis of psycho prophylaxis of addictions also ought to be a task fulfilled by institutions of higher education.
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1

W artykule przedstawiono zmiany, jakie nast¹pi³y miêdzy rokiem 1999 i 2004,
w zakresie czêstoci picia alkoholu przez m³odzie¿ warszawsk¹ i postawy wobec
picia alkoholu. Ponadto wyniki badañ przeprowadzonych w 2004 roku wród
m³odzie¿y warszawskiej porównano z podobnymi badaniami przeprowadzonymi
równolegle wród m³odzie¿y wileñskiej.

S³owa kluczowe: m³odzie¿, alkohol, zachowania, postawy
Key words: youth, alcohol, behaviour, attitude
WSTÊP
Na okres miêdzy dzieciñstwem a doros³oci¹ przypadaj¹ najwiêksze jakociowe zmiany
biologiczne, psychiczne i spo³eczne. Proponowane s¹ ró¿ne ramy czasowe dla tego okresu.
Panuje na ogó³ zgoda, ¿e rozpoczyna siê on w wieku 8-10 lat, a koñczy w osiemnastymdwudziestym pierwszym roku ¿ycia [23]. Krawczyñski proponuje nazwanie tego okresu
dojrzewaniem i dorastaniem [7]. W okresie tym nastêpuje przyswojenie sobie stylu ¿ycia,
który kontynuowany jest w wieku doros³ym, w tym równie¿ zachowañ szkodliwych dla
zdrowia. Jednym z najbardziej szkodliwych zachowañ jest podejmowanie regularnego picia alkoholu. W okresie dorastania doranymi skutkami zdrowotnymi uzale¿nienia siê od
alkoholu jest wiêksza wypadkowoæ, wzrost stosowania przemocy, sk³onnoæ do rozboju,
gwa³tów, zabójstw i samobójstw [22, 23]. Stwarza równie¿ ryzyko podejmowania przedwczesnego wspó³¿ycia seksualnego [19, 27]. Odleg³ymi skutkami uzale¿nienia od alkoholu
jest rozwiniêcie siê  najczêciej po trzydziestym roku ¿ycia  chorób przewlek³ych, takich
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jak niektóre choroby nowotworowe, choroby wrzodowe, uk³adu kr¹¿enia czy marskoæ
w¹troby [11].
W ostatnim piêædziesiêcioleciu spo¿ycie alkoholu przez m³odzie¿ stale wzrasta i dotyczy to zarówno iloci wypijanego alkoholu, jak i czêstoci picia. Ponadto obni¿a siê wiek,
w którym m³odzie¿ rozpoczyna regularne picie alkoholu. Tendencja ta wydaje siê byæ zjawiskiem ogólnowiatowym [23]. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku pañstw
Europy rodkowo-Wschodniej, w której wczeniejsze normy spo³eczne dotycz¹ce dopuszczalnoci picia alkoholu przez m³odzie¿ zetknê³y siê z naciskiem na konsumpcjê alkoholu
w postaci bardziej lub mniej ukrytej jego reklamy [22].
Zagro¿enia, jakie odnotowano w latach osiemdziesi¹tych w USA, spowodowane liberalizacj¹ nadzoru nad m³odzie¿¹ i uczynienia m³odzie¿ adresatem reklamy dóbr konsumpcyjnych, w tym równie¿ alkoholu, a tak¿e produkcj¹ przeznaczonych g³ównie dla m³odzie¿y
nieszkodliwych gazowanych napojów zawieraj¹cych alkohol (alcopops), okrelone zosta³y jako zagro¿enia o charakterze narodowym [10].
W badaniach rozpowszechnienia picia alkoholu przez m³odzie¿ du¿o uwagi powiêcono
zachowaniu (czêstoæ, intensywnoæ i okolicznoci picia, czêstoæ upijania siê), postawê
wobec alkoholu badano g³ównie wród doros³ych, w mniejszym stopniu postawê m³odzie¿y [5, 13].
Integracja europejska stwarza koniecznoæ dostosowania regulacji prawnej produkcji
i sprzeda¿y towarów, w tym alkoholu, do wymagañ Unii Europejskiej. W Polsce od koñca
lat siedemdziesi¹tych podjêto dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie sprzeda¿y alkoholu
(zaprzestano sprzeda¿y napojów alkoholowych w sklepach nocnych, zmniejszono o 30%
liczbê punktów sprzeda¿y alkoholu, a o 50%  napojów spirytusowych. Ustawa o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi, która wprowadzi³a centralne ustalanie limitów liczby punktów sprzeda¿y oraz coroczne ustalanie planu sprzeda¿y alkoholu,
a sprzeda¿ i podawanie alkoholu w godz. 6-13 by³o zabronione. Rozwi¹zanie te by³y podobne do tych, jakie obowi¹zywa³y w krajach skandynawskich [15].
W Zak³adzie Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego Pañstwowego Zak³adu
Higieny od roku 1999 prowadzone s¹ wieloaspektowe badania dotycz¹ce zdrowia m³odzie¿y, stylu ¿ycia i ich uwarunkowañ wynikaj¹cych z przemian, jakie w Polsce zachodzi³y
w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia i nastêpuj¹ obecnie. Celem niniejszego
artyku³u jest: 1) przedstawienie zmian rozpowszechnienia regularnego picia alkoholu przez
warszawsk¹ m³odzie¿ w rodkowym okresie dorastania oraz postawy wobec picia alkoholu, jakie zasz³y przed przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej, 2) porównanie rozpowszechnienia regularnego picia alkoholu przez m³odzie¿ warszawsk¹ i wileñsk¹ oraz postawy wobec picia alkoholu, w momencie, gdy oba te pañstwa przyst¹pi³y do Unii Europejskiej.
MATERIA£ I METODY
Badania przeprowadzono wród m³odzie¿y 14-15-letniej w okresie marzec -maj w roku 1999
i w tym samym okresie w roku 2004 w losowo dobranych szko³ach w Warszawie oraz w 2004 roku
w tym samym okresie i wród m³odzie¿y w tym samym wieku w Wilnie. W sonda¿u z 1999 roku
dane zebrano od 682 uczniów (ch³opcy  46,2%, dziewczêta  53,8%), w sonda¿u z 2004 roku od
783 uczniów (ch³opcy  50,6%, dziewczêta  49,4%). Próba m³odzie¿y wileñskiej sk³ada³a siê z 638
uczniów (ch³opcy  52,4%, dziewczêta  49,4%).
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Do badania pos³u¿y³a ankieta opracowana w Zak³adzie Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego Pañstwowego Zak³adu Higieny. U¿ytecznoæ ankiety przedstawiona zosta³a w innym miejscu [16, 18, 20]. Czêstoæ picia alkoholu notowana by³a w szeciopunktowej skali monotonicznej od
wcale do codziennie. Zgodnie z powszechnie akceptowanymi kryteriami przyjêto i¿ picie alkoholu przynajmniej raz w tygodniu oznacza regularne picie alkoholu [12, 25]. Do kategorii pij¹cych
alkohol okazjonalnie zaliczono respondentów, którzy pili z ró¿n¹ czêstotliwoci¹ (od rzadziej ni¿
raz w roku do przynajmniej raz w miesi¹cu, ale rzadziej ni¿ raz w tygodniu). Do mierzenia postawy wobec picia alkoholu u¿yto analogowej skali wizualnej (VAS  Visual Analogue Scale). Wczeniejsze badania potwierdzi³y przydatnoæ analogowej skali wizualnej jako jednopozycyjnego narzêdzia do mierzenia postaw [4, 17]. Poproszono respondentów, by na stumilimetrowej linii, której
krañce oznaczono wcale i ca³kowicie, zaznaczyli, w jakim stopniu  ich zdaniem  picie alkoholu pomaga rozwi¹zaæ problemy ¿yciowe.
Do za³o¿enia bazy danych i analizy statystycznej zastosowano program Epi Info [1]. Do zbadania
zale¿noci miêdzy grupami ró¿ni¹cymi siê czêstoci¹ picia alkoholu u¿yto testu c2. Do analizy ró¿nic miêdzy rednimi wartociami postaw wobec picia alkoholu wykorzystano test t-Studenta. Istotnoæ statystyczn¹ przyjêto na poziomie p<0,05.

WYNIKI BADAÑ
W tabeli I porównano czêstoæ picia alkoholu przez m³odzie¿ warszawsk¹ w wieku
14-15 lat w 1999 roku i w 2004 roku oraz m³odzie¿ wileñsk¹ w tym samym wieku w 2004
roku. We wszystkich badanych próbach odsetki dziewcz¹t regularnie pij¹cych alkohol by³y
ni¿sze ni¿ odsetki ch³opców. Ró¿nica ta wyst¹pi³a wyraniej wród m³odzie¿y warszawskiej, zw³aszcza w sonda¿u z 2004 roku. Najliczniejsza grupa m³odzie¿y pi³a alkohol okazjonalnie. W grupie tej znalaz³o siê relatywnie wiêcej dziewcz¹t ni¿ ch³opców, przy czym
ró¿nica ta w sonda¿u z 1999 roku by³a niewielka i wynosi³a ok. 2%, to w sonda¿u z 2004
roku by³a piêciokrotnie wiêksza i wynosi³a ponad 10%, zarówno w przypadku próby warszawskiej jak i wileñskiej. Interesuj¹co przedstawia siê ró¿nica miêdzy p³ciami w grupie
respondentów, którzy deklarowali, i¿ nie pili alkoholu. Podczas gdy w próbie z 1999 roku
Tabela I.

Czêstoæ picia alkoholu przez m³odzie¿
Frequency of adolescents alcohol drinking

3LFLHDONRKROX
5HJXODUQLH  
2ND]MRQDOQLH  
:FDOH  
5y QLFHPL G]\
FKáRSFDPL
LG]LHZF] WDPL

F
S

:DUV]DZD
FKáRSF\ G]LHZF]
Q 
Q 












3UyE\
:DUV]DZD
FKáRSF\ G]LHZF]
Q 
Q 












:LOQR
FKáRSF\ G]LHZF]
Q 
Q 












Ró¿nice miêdzy próbami:
ch³opcy  1999/2004 c2=15,78, p=0,0004; Warszawa/Wilno c2=0,51, p=0,7750
dziewczêta  1999/2004 c2=41,01, p<0,0001; Warszawa/Wilno c2=7,02, p=0,299
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przewa¿a³y dziewczêta, to w obu próbach z 2004 roku zanotowano nieco wiêksze odsetki
ch³opców. Porównuj¹c czêstoæ picia alkoholu wród m³odzie¿y warszawskiej w 1999 roku
i w 2004 w przypadku obu p³ci stwierdzono istotne statystycznie ró¿nice. By³y one niewielkie w przypadku respondentów pij¹cych alkohol regularnie, zw³aszcza wród dziewcz¹t, to
jednak znacznie wiêkszy odsetek ch³opców (ponad 10%) i dziewcz¹t (ponad 20%) odnotowano w grupie respondentów pij¹cych alkohol okazjonalnie. Jeli chodzi o m³odzie¿ niepij¹c¹ alkoholu, to zarówno wród ch³opców jak i wród dziewcz¹t prawie dwukrotnie mniejszy odsetek zanotowano w próbie z 2004 roku. Porównanie danych uzyskanych w sonda¿u
przeprowadzonym w 2004 roku w Warszawie i Wilnie wskazuje na brak ró¿nicy w czêstoci picia alkoholu miêdzy ch³opcami warszawskimi i wileñskimi, natomiast w przypadku
dziewcz¹t ró¿nicê tak¹ stwierdzono. Dotyczy³a ona zw³aszcza dziewcz¹t pij¹cych alkohol
regularnie. Przyzna³o siê do tego relatywnie dwa razy wiêcej dziewcz¹t litewskich.
Ta b e l a I I .

Postawa m³odzie¿y wobec picia alkoholu
Adolescents attitude toward alcohol drinking
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Ró¿nice miêdzy próbami:
ch³opcy  1999/2004 t =2,21, p=0,0272: Warszawa/Wilno t =4,68, p<0,0001
dziewczêta  1999/2004 t =3,91, p=0,0001: Warszawa/ Wilno t =4,49, p<0,0001

1

Przedstawione w tabeli II dane, obrazuj¹ce zró¿nicowanie postaw wobec picia alkoholu,
wskazywa³yby, i¿ ch³opcy nieco wy¿ej oceniali picie alkoholu jako zachowanie u¿yteczne
do rozwi¹zywania problemów ¿yciowych. Jednak¿e ró¿nica to wykazywa³a istotnoæ statystyczn¹ jedynie w przypadku próby warszawskiej z 1999 roku. Sonda¿e przeprowadzone
w Warszawie w 1999 roku i 2004 roku, wykaza³y, i¿ zarówno ch³opcy jak i dziewczêta
z próby z 2004 roku znacz¹co wy¿ej oceniali u¿ytecznoæ picia alkoholu. Porównanie m³odzie¿y warszawskiej i wileñskiej wskazywa³oby, i¿ zarówno ch³opcy jak i dziewczêta mieszkaj¹ce w Wilnie byli bardziej sk³onni przypisaæ piciu alkoholu wy¿sz¹ wartoæ.
DYSKUSJA
Nasze badania wykaza³y, ¿e w okresie piêciu lat poprzedzaj¹cych przyst¹pienie Polski
do Unii Europejskiej wzros³a czêstoæ picia alkoholu wród warszawskiej m³odzie¿y
14-15-letniej. Równie¿ w przypadku ogólnopolskich badañ m³odzie¿y, prowadzonych
w ramach miêdzynarodowych programów badawczych, zanotowano takie tendencje. W ba-
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daniach HBSC (Health Behaviour in School-aged Children), obejmuj¹cych m³odzie¿
w wieku 11,5, 13,5 i 15,5 lat odnotowano wzrost miêdzy rokiem 1998 i 2002 odsetka m³odzie¿y polskiej pij¹cej jakikolwiek alkohol przynajmniej raz w tygodniu we wszystkich
grupach wiekowych [2, 12], aczkolwiek porównanie spo¿ycia poszczególnych rodzajów
alkoholu wskazywa³oby na wzrost w tym okresie regularnego picia jedynie wina i wódki
przez dziewczêta [24, 27]. Nale¿y dodaæ, ¿e odsetek m³odzie¿y 11-15-letniej pij¹cej regularnie alkohol gwa³townie wzrós³ miêdzy rokiem 1990 i 1994 [26]. Badania prowadzone
w Polsce w ramach programu ESPAD (European Survey Project on Alcohol and Drugs)
wykaza³y sta³y wzrost miêdzy 1995 i 2003 odsetka m³odzie¿y w wieku 15-16 i 17-18 lat,
przy czym znaczny wzrost nast¹pi³ miêdzy rokiem 1995 a 1999. W nastêpnym czteroleciu
proces ten by³ wolniejszy i zanotowano go jedynie w m³odszej grupie [14]. Wyniki obu
badañ oraz badañ prowadzonych przez nas wskazywa³yby na to, ¿e w okresie poprzedzaj¹cym przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej przybywa³o m³odzie¿y pij¹cej alkohol okazjonalnie, natomiast gwa³towny wzrost rozpowszechnienia regularnego picia alkoholu przez
m³odzie¿ nast¹pi³ w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych jako skutek urynkowienia sprzeda¿y
alkoholu, zwiêkszenia jego dostêpnoci i wykorzystaniu przez producentów alkoholu luk
dotycz¹cych zakazu jego reklamy [6, 15]. Ustawa o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi nale¿y do najczêciej nowelizowanych polskich ustaw.
Rozpowszechnienie regularnego picia alkoholu w pañstwach europejskich i pó³nocnoamerykañskich jest bardzo zró¿nicowane i wród piêtnastolatków waha³o siê w przypadku
ch³opców od 18% w Finlandii do 58% w Walii, a w przypadku dziewcz¹t od 10% w Polsce
do 54% równie¿ w Walii [12]. Pañstwa skandynawskie nale¿¹ do tych pañstw, w których
rozpowszechnienie regularnego picia alkoholu wród m³odzie¿y jest najni¿sze. By³o to spowodowane ustanowieniem monopolu pañstwowego na produkcjê i sprzeda¿ alkoholu oraz
rygorystycznych restrykcji dotycz¹cych reklamy i dostêpnoci alkoholu. Przyst¹pienie pañstw
skandynawskich do Unii Europejskiej spowodowa³o koniecznoæ demonopolizacji obrotu
alkoholem, urynkowienia cen i z³agodzenia innych restrykcji ograniczaj¹cych jego dostêpnoæ. Akty prawne liberalizuj¹ce wczeniejsze postanowienia ustanowiono w 1995 roku
w Finlandii i Szwecji, a w Norwegii w roku nastêpnym [21]. Sonda¿e przeprowadzone
w ramach badañ HBSC w roku 1998 i 2002 wykaza³y znaczny wzrost regularnego picia
alkoholu wród m³odzie¿y pañstw skandynawskich we wszystkich grupach wiekowych [2,
12]. Odmienn¹ politykê wobec dostêpnoci alkoholu realizowano w latach dziewiêædziesi¹tych w USA. Zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu uzyska³y jedynie bary lub restauracje
i sklepy posiadaj¹ce licencje, podniesiono wiek uprawniaj¹cy do kupowania alkoholu do
21 lat i wprowadzono ograniczenia dotycz¹ce konsumpcji alkoholu [11]. Ta restrykcyjna
polityka wobec alkoholu przynios³a pozytywne skutki. Badania HBSC wykaza³y, ¿e w USA
miêdzy rokiem 1998 i 2002 rozpowszechnienie regularnego picia alkoholu obni¿y³o siê,
zw³aszcza w najm³odszej grupie wiekowej [2, 12].
Zarówno nasze badania, jak i badania prowadzone w Wilnie wykaza³y, ¿e znacznie wiêkszy odsetek ch³opców ni¿ dziewcz¹t regularnie pije alkohol. Sytuacja taka panowa³a we
wszystkich pañstwach, w których zbierano dane o rozpowszechnieniu picia alkoholu. Ró¿nice te s¹ wiêksze w tych pañstwach lub regionach, w których religijnoæ (katolicyzm, judaizm, mormonizm) jest bardziej rozpowszechniona, a postrzegane role spo³eczne obu p³ci
bardziej zró¿nicowane [2, 3]. Po drugiej wojnie wiatowej Litwa w³¹czona zosta³a do ZSRR
jako republika radziecka, w wiêkszym stopniu nara¿ona by³a na oddzia³ywanie norm spo-
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³ecznych akceptowanych w Zwi¹zku Radzieckim, w tym równie¿ spo³ecznej akceptacji pijañstwa, i w wiêkszym stopniu, ni¿ w Polsce wychowanie religijne m³odzie¿y napotyka³o
przeszkody. Wydaje siê, ¿e mo¿e to t³umaczyæ mniejsz¹ ró¿nicê miêdzy ch³opcami i dziewczêtami regularnie pij¹cymi alkohol w przypadku m³odzie¿y wileñskiej oraz istotn¹ ró¿nicê
miêdzy Litwinkami i Polkami. Sonda¿e przeprowadzone zarówno w 1999 jak i w 2004
roku wykaza³y, ¿e wiêcej dziewcz¹t ni¿ ch³opców pi³o alkohol okazjonalnie, przy czym
ró¿nica ta by³a znacznie wiêksza w momencie przystêpowania do Unii Europejskiej. Ponadto w 2004 roku zarówno wród m³odzie¿y warszawskiej jak i wileñskiej relatywnie
mniej dziewcz¹t ni¿ ch³opców nie pi³o alkoholu w ogóle. Niekorzystne tendencje przebiegaj¹ce bardziej dynamicznie w przypadku dziewcz¹t, potwierdzone równie¿ przez inne
badania, powoduj¹, ¿e stanowi¹ one grupê szczególnego ryzyka [9].
rednia postawa wobec picia alkoholu, prezentowana przez m³odzie¿ wszystkich badanych grup, le¿a³a du¿o poni¿ej rodka skali VAS (50 mm), co wskazywa³oby, ¿e m³odzie¿
negatywnie ocenia u¿ytecznoæ picia alkoholu w rozwi¹zywaniu problemów ¿yciowych.
Niemniej jednak w okresie piêciu lat poprzedzaj¹cym przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej niekorzystne zmiany objê³y równie¿ postawê wobec picia alkoholu. Zarówno wród
ch³opców, jak i dziewcz¹t w sposób znacz¹cy wzros³a ocena u¿ytecznoci alkoholu, a ró¿nica miêdzy postawami ch³opców i dziewcz¹t znacznie siê zmniejszy³a. Znacznie bardziej
przychylna postawa wobec picia alkoholu, prezentowana przez m³odzie¿ litewsk¹, mog³aby wynikaæ z uwarunkowañ politycznych po drugiej wojnie wiatowej przedstawionych
powy¿ej.
Wyniki naszych badañ, jak równie¿ innych omówionych badañ wskazywa³yby na to, ¿e
skutkiem urynkowienia obrotu alkoholem w celu wype³nienia zobowi¹zañ wobec Unii Europejskiej sta³ siê wzrost spo¿ycia alkoholu przez m³odzie¿. Liberalizacja kontroli nad obrotem alkoholu nast¹pi³a wbrew opinii Polaków, gdy¿ 60% Polaków opowiedzia³o siê za
utrzymaniem restrykcji dotycz¹cych dostêpnoci alkoholu [15]. Równie¿ zdecydowana
wiêkszoæ obywateli pañstw skandynawskich, w których przyst¹pienie do Unii Europejskiej spowodowa³o koniecznoæ liberalizacji unormowañ prawnych dotycz¹cych dostêpnoci alkoholu, opowiedzia³a siê przeciwko liberalizacji [21]. Mo¿na za Tigerstedtem zadaæ
pytanie, czy integracja europejska powinna nastêpowaæ kosztem obywateli, a zw³aszcza
m³odzie¿y?
WNIOSKI
Badania nasze daj¹ podstawy do dostrze¿enia zwi¹zku miêdzy liberalizacj¹ polityki wobec
sprzeda¿y i reklamowania alkoholu, spowodowane urynkowieniem gospodarki w Polsce
oraz koniecznoci¹ dostosowania przepisów prawnych do norm obowi¹zuj¹cych w Unii
Europejskiej a wzrostem czêstoci picia alkoholu przez m³odzie¿ i prezentowaniem bardziej pozytywnej postawy wobec u¿ytecznoci alkoholu. Jednak¿e alkohol nie powinien
byæ traktowany jak inne towary i powrót do bardziej restrykcyjnej polityki wydaje siê byæ
konieczny, by unikn¹æ dalszego wzrostu regularnego picia alkoholu przez m³odzie¿.
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P. S u p r a n o w i c z , M . J . W y s o c k i , A . B e r z a n s k y t e , R . Va l i n t e l i e n e
CHANGES IN ADOLESCENTS ALCOHOL DRINKING IN THE TIME OF ACCESION
TO EUROPEAN UNION: POLISH AND LITHUANIAN EXPERIENCES
Summary
The greatest increase in the late nineties in adolescents alcohol consumption in Europe were in
the countries that were candidates for European Union. The aim of the papers is: 1) to examine the
changes of adolescents alcohol drinking in fife-year period preceding the accession of Poland to
European Union and 2) to compare regular alcohol drinking and attitude toward alcohol drinking
among Polish and Lithuanian adolescents. The surveys in 1999 and 2004 in Warsaw junior secondary schools and in 2004 in Vilnius junior secondary schools were carried out, and the data from 14-15
years old adolescents were obtained. The analysis confirmed significant increase in frequency of
alcohol consumption as well as in more positive attitude toward usefulness of alcohol drinking. This
process took place more dynamically among girls. The comparison of Warsaw and Vilnius samples
showed that Lithuanian girls were more likely to drink alcohol regularly and Lithuanian adolescents
were more likely to access higher the usefulness of alcohol drinking for coping with everyday troubles. The findings were widely discussed in respect to other studies and changes in alcohol control
policy.
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SPO¯YWANIE ALKOHOLU PRZEZ WIEJSKICH GIMNAZJALISTÓW
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Artyku³ przedstawia problematykê spo¿ywania alkoholu przez wiejskich
gimnazjalistów. Badania pokazuj¹, ¿e to w³anie w domu m³odzie¿ najczêciej
przechodzi inicjacjê alkoholow¹. To rodzina poprzez swoje kontakty z alkoholem
kszta³tuje postawy m³odych ludzi. Badana m³odzie¿ pochodzi³a g³ównie z rodzin
redniodzietnych z wykszta³ceniem podstawowym i zawodowym. Z ogólnej
liczby badanych a¿ 64% to bezrobotni ojcowie i prawie 86% bezrobotne matki.
Wprawdzie z badañ wynika, ¿e czêsto i bardzo czêsto w domu pojawia siê alkohol  oko³o 7%, to o problemie nadu¿ywania alkoholu w rodzinie pisa³o ju¿
oko³o 23%.

S³owa kluczowe: gimnazjum, wie, alkohol
Key words: gymnasium, country, alcohol
WSTÊP
Problem spo¿ywania alkoholu i alkoholizmu w coraz wiêkszym zakresie zaczyna dotyczyæ m³odzie¿y, a jak podaje Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, o ile w miastach zauwa¿a siê lekki spadek spo¿ycia alkoholu i zmiany struktury
spo¿ywanych trunków, o tyle wie trzyma siê starych zasad. Jednoczenie rodzice na wsi
deklaruj¹ chêæ zmiany kariery swoich dzieci poprzez wykszta³cenie, zmianê zawodu i ewentualnie miejsca zamieszkania. Te zmiany mentalnoci nie nast¹pi³y nagle choæ nasili³y siê
w czasie transformacji ustrojowej i demokracji parlamentarnej. Rodzice zmieniali stosunek
do swoich dzieci, w mniejszym stopniu traktuj¹ je jako bezp³atn¹ si³ê robocz¹, dbaj¹
o lepsze warunki edukacji co mo¿na by nazwaæ inwestowaniem w intelektualny ich rozwój
[1]. K³óci siê to ze spontanicznym, a czasem zamierzonym wci¹ganiem ich w problemy
alkoholowe.
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MATERIA£ I METODY
Przedmiotem badañ uczyniono narastaj¹ce zjawisko, w rodowiskach wiejskich, spo¿ywania
alkoholu przez gimnazjalistów. Sformu³owano nastêpuj¹ce cele badañ: rozeznanie, jak du¿a grupa
m³odzie¿y gimnazjalnej spo¿ywa alkohol; poznanie ich i rodziców punktu widzenia do tego zjawiska; poszerzenie wiedzy dotycz¹cej funkcjonowania m³odzie¿y w rodowisku rodzinnym. Zwrócono równie¿ uwagê na kontakty z najbli¿szym otoczeniem jakim jest rodzina. Aby zdobyæ jak najwiêcej informacji w miarê obiektywnych, zastosowano ankietê, a dobór próby by³ celowy, czyli wiadomy oparty na sprecyzowanych kryteriach. Zasadniczym kryterium by³a wie jako miejsce zamieszkania w województwie pomorskim.

WYNIKI BADAÑ
W badaniach udzia³ wziê³o 285 uczniów z I  38,7%, II  29,3% i III klasy  32%.
Badana grupa to 13 latkowie  11,0%; 14 latkowie  27,7%; 15 latkowie  28% i 16 latkowie  33,3%. Pochodzili oni z rodzin przewa¿nie 4 i 5 osobowych. Tylko 15 osób by³o
jedynakami a 32 osoby wychowywa³y siê w rodzinach wielodzietnych (6, 8, dzieci). Z danych liczbowych wynika³o, ¿e wród przebadanych uczniów 83,3% rodzin, z których oni
pochodz¹, stanowi³y rodziny pe³ne, pozosta³e (16,7%)  niepe³ne (mieræ ojca lub matki,
zrekonstruowane, rozbite). Rodzice badanych uczniów reprezentowali wykszta³cenie: podstawowe  50,7% ; zawodowe  29,8%; rednie (w tym zawodowe)  8,6%; policealne 
5,6% i wy¿sze  5,3%.
Ponad 80% ankietowanych gimnazjalistów przesz³o ju¿ inicjacjê alkoholow¹, a wród
tej grupy wysoki wskanik picia alkoholu wynosi³ ok. 17,6%; redni 23,2% i niski 49,4%.
Pozostali badani nie udzielili ¿adnej odpowiedzi. Ró¿ne by³y miejsca, w których m³odzi
ludzie po raz pierwszy siêgali po alkohol. Jednak a¿ ponad 45% wskaza³o na dom, 38% pi³o
na wakacyjnym wyjedzie i 17% na dyskotece (prywatce). Pierwsze kontakty z alkoholem
wspomaga³y (namowa, przyzwolenie) doros³e osoby z rodziny 21%, koledzy 33%, a 46%
deklaruje ¿e by³a to ich w³asna inicjatywa. Wed³ug badanych gimnazjalistów ró¿nie zachowywali siê rodzice wiedz¹cy o inicjacji alkoholowej ich dzieci a mianowicie 26,6% rodziców nie zareagowa³o b¹d sami byli inicjatorami tego debiutu, w 9,3% zareagowali negatywnie. Badani w wiêkszoci (53%) deklarowali, ¿e rodzice nie wiedz¹ o ich kontaktach
z alkoholem, 28% wiadomych tego rodziców w ró¿ny sposób wyra¿a³o swoj¹ dezaprobatê.
DYSKUSJA
Interesuj¹ce poznawczo okaza³y siê powody dla których m³odzie¿ siêga po alkohol. Jest
to bowiem burzliwy okres rozwojowy, w którym s¹ oni najbardziej nara¿eni na inicjacjê
alkoholow¹ [2]. Próbowanie czy eksperymentowanie odbywa siê najczêciej w okresie przejciowym miêdzy dzieciñstwem a doros³oci¹. M³odzie¿ w doros³e ¿ycie wchodzi w wiat
chaosu, relatywizmu w sferze wartoci i norm postêpowania, w wiat zmagdonalizowanej
kultury. Szczególnie wa¿ne miejsce w tym okresie odgrywaj¹ rodzice, którzy (nie) s¹
w stanie wytworzyæ w³aciwe relacje tak miêdzy sob¹ jak i z dzieæmi. W ka¿dym innym
przypadku stanowi¹ oni potencjalne ród³o dewiacyjnych i patologicznych zachowañ, stanowi¹ jedn¹ z wa¿nych przyczyn siêgania po alkohol, szczególnie w przypadku rodzin
z problemem alkoholowym o niskim kapitale kulturowym. Badania ogólnopolskie potwier-
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dzaj¹, ¿e wie pije wiêcej ni¿ miasto. Mê¿czyni na wsiach pij¹ o 50% wiêcej alkoholu ni¿
mê¿czyni w miastach. Mieszkañcy miast pij¹ mniej destrukcyjnie, zamiast siêgaæ po wódkê czêciej siêgaj¹ po zawieraj¹ce mniej alkoholu piwo i wino [3].
Niestety tendencja spadkowa w miastach w spo¿yciu alkoholu nie dotyczy m³odzie¿y.
W ostatnich 10 latach obni¿y³ siê wiek inicjacji alkoholowej. Pierwszy kieliszek, przeciêtny Polak wypija w wieku 14-15 lat. Systematycznie zwiêksza siê te¿ odsetek 15-17-latków
pij¹cych alkohol. Wród 17-latków odsetek m³odzie¿y przyznaj¹cej siê, ¿e pi³o alkohol
wynosi³ a¿ 78,1%, a upicie siê potwierdzi³o 36,3-48,9% ch³opców i 25,7% dziewcz¹t [4].
W badaniach nad wiejsk¹ m³odzie¿¹ gimnazjaln¹ najczêciej spotykane powody dla których nastolatki siêgaj¹ po alkohol to: pozbycie siê napiêæ, poprawa nastroju, ³atwiejsze
nawi¹zywanie kontaktów towarzyskich. Wed³ug nich alkohol kojarzony jest z doros³oci¹,
przypiesza jej nadejcie, dziêki alkoholowi zdobywamy przynale¿noæ do grupy rówieniczej. W zaprezentowanych badaniach a¿ 68,3% m³odzie¿y uzna³o, ¿e picie alkoholu poprawia nastrój, likwiduje stres i pozwala pokonaæ niemia³oæ [6].
Badania spo¿ywania alkoholu wród wiejskich gimnazjalistów by³y prowadzone w kontekcie rodziny, st¹d wiele pytañ dotyczy³o rodziców i wiêzów ³¹cz¹cych rodzinê. Je¿eli
dziecko pozostaje w silnej wiêzi przynajmniej z jednym z rodziców jego szanse na k³opoty
alkoholowe malej¹. Relacje rodzinne badani z regu³y oceniaj¹ jako dobre, konflikty zdarzaj¹ siê rzadko (64%), czasem (20%), czêsto i bardzo czêsto (9%). Ponad 70% deklaruje
dobre stosunki z rodzicami, a z trudnociami najczêciej zwracaj¹ siê do matki (47%),
a tak¿e do przyjació³ (19%). Znaczna czêæ badanych (19%) boryka siê sama z problemami
i nie zwraca siê do nikogo. Jednak w przypadku wyst¹pienia trudnoci m³odzie¿ g³ównie
liczy na pomoc rodziny (39%) i przyjació³ (27%). Wród ogó³u 53% badanych uczniów
stwierdzi³o, ¿e relacje rodzinne ³¹cz¹ce m³odzie¿ z rodzicami s¹ poprawne i nic by nie
zmienili w swojej rodzinie. Pozostali w formie opisowej podaj¹ takie negatywne zachowania rodziców jak: k³ótnie, przemoc fizyczna, alkoholizm ojców. Ogólnie 61,3% badanych
jest zadowolona z ¿ycia, ale s¹ te¿ odpowiedzi mówi¹ce o ich samotnoci i smutnym obrazie ¿ycia.
Jednym z najwa¿niejszych czynników wp³ywu rodziców na dzieci s¹ ich w³asne zachowania wobec alkoholu czy innych rodków psychoaktywnych. Nawet umiarkowane u¿ywanie tych rodków przez rodziców ma pozytywny wp³yw na pójcie w ich lady. Najbardziej
niebezpieczne jest nadu¿ywanie lub uzale¿nienie od alkoholu. Alkohol w badanych rodzinach odgrywa znacz¹c¹ rolê. W ró¿nej czêstotliwoci i z ró¿nym skutkiem pojawia siê we
wszystkich niemal¿e domach: okazjonalnie 74,6% badanych, czasami 34,6%, czêsto 4%
i bardzo czêsto 2,6%. 22,6% uwa¿a, ¿e w ich rodzinach istnieje problem nadmiernego nadu¿ywania alkoholu przez cz³onków rodziny, czy nawet uzale¿nienie kogo z nich od alkoholu [5].
WNIOSKI
1. Badani gimnazjalici pochodz¹ z rodzin przewa¿nie pe³nych  4, 5 osobowych o niskim statusie ekonomicznym i spo³ecznym. Problem nadu¿ywania alkoholu wystêpuje
w przypadku ok. 23% badanych rodzin;
2. Relacje miêdzy rodzicami i dzieæmi s¹ poprawne ale rodziny te wyposa¿one s¹ w niski
kapita³ kulturowy;
3. Ponad 80% m³odzie¿y przesz³o ju¿ inicjacjê alkoholow¹. Wiek inicjacji by³ zró¿nico-
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wany, odbywa³a siê ona pomiêdzy 11 a 14 rokiem ¿ycia. Natomiast 19% ankietowanych
przesz³¹ inicjacjê alkoholow¹ poni¿ej 10 roku ¿ycia;
4. Wysoki i redni wskanik picia alkoholu reprezentowa³o ok. 41% badanych, a miejscem spo¿ywania alkoholu by³ g³ównie dom rodzinny. Tylko 9,3% rodziców nie tolerowa³o
spo¿ywania alkoholu przez w³asne dzieci;
5. Ponad po³owa badanych jest zadowolona z ¿ycia a picie alkoholu, ich zdaniem, poprawia nastrój, pozwala siê odstresowaæ oraz zwiêksza poczucie pewnoci i otwartoci wobec
innych.
J. Papie¿
ALCOHOL CONSUMPTION AMONG RURAL AREA JUNIOR
SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Summary
The article is an attempt to analyse the problem of drinking among junior secondary school
(Polish: «gymnasium») students living in rural areas. In his research, the author tried to find out the
number of teenagers drinking alcohol, the reasons for their drinking, and their own and their parents
points of view on the issue. The research has been presented in a vast context of knowledge about
how young people function within their families, i.e. their relations with family members. The students declarations on their alcohol consumption have been presented on the basis of a questionnaire
survey. The respondents were selected carefully, according to specified criteria. The essential criterion was a place of residence, i.e. a rural area.
The group under survey consisted of 285 students. They mainly came from full, large or mediumsized families with primary or secondary vocational education. Their relations with parents were
correct.
The analysis of the empirical material collected shows that more than 80% of teenagers have
already had their alcohol initiation, and 90.2% still drink. The most frequently drunk alcohol is beer,
then vodka and wine. Wine is the least popular among the students. As far as gender of the respondents is concerned, girls usually drink beer and wine. A disturbing fact is that only 10% of the
parents object to their children drinking or getting drunk. The teenagers consumed alcohol to relax,
get a feeling of being adult, and to get accepted by their peers. Senior students drink more. The
research shows that there is an urgent need for taking preventive actions that should be structured
and contain primary, secondary and tertiary prevention.
PIMIENNICTWO
1. Papie¿ J.: Przemiany socjalizacyjno-edukacyjne na wsi. Badania panelowe, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2006.
2. McWhirter J.J.: Zagro¿ona m³odzie¿. Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2001.
3. Rocznik statystyczny 2004. GUS, Warszawa 2004.
4. Vogler R.,E., Bartz W.R.: Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieæ nie. Pañstwowa
Agencja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2003.
5. Zaj¹czkowski K.: Nikotyna, alkohol, narkotyki: profilaktyka uzale¿nieñ: krótki poradnik psychologiczny. Wydawnictwo Rubikon, Kraków 2001.
6. Wilk M.: Socjodemograficzne korelaty picia alkoholu przez m³odzie¿, (w:) Zagro¿enia w wychowaniu i socjalizacji m³odzie¿y oraz mo¿liwoci ich przezwyciê¿ania. red. T. So³tysiak, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005.
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AGNIESZKA WÓJCIK-GRZYB, AGNIESZKA SURYNT

OPINIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NA TEMAT SPO¯YWANIA ALKOHOLU
GYMNASIUM SCHOOLCHILDREN VIEW ON ALCOHOL DRINKING
Katedra Dydaktyki WF
Akademia Wychowania Fizycznego
51-617 Wroc³aw, ul. Witelona 25
Kierownik Zak³adu: prof. dr hab. T. Koszczyc
Celem pracy jest poznanie opinii uczniów gimnazjum na temat spo¿ywania
alkoholu oraz okrelenie, jaki jest spo³eczny zasiêg tego zjawiska wród badanej
m³odzie¿y. Realizuj¹c ten cel wykorzystano metodê sonda¿u diagnostycznego.
Materia³ stanowi¹cy przedmiot niniejszego opracowania zebrano w badaniach
przekrojowych, którymi objêto 122 uczniów klasy I gimnazjum, w tym 68 dziewcz¹t i 54 ch³opców.

S³owa kluczowe: uczniowie, gimnazjum, alkohol, nadu¿ywanie, uzale¿nienie
Key words: schoolchildren, gymnasium, alcohol, abuse, dependence
WSTÊP
Alkohol to sposób na ¿ycie trudno siê z tym pogodziæ! Jednak okazuje siê, ¿e to
najczêciej wymieniany przez m³odych ludzi powód, rozpoczêcia jego spo¿ywania. Wród
porednich przyczyn siêgania po alkohol wymieniæ nale¿y: sprzyjanie niechlubnej modzie  d¹¿enie do bycia trendy, chêæ wykazania doros³oci i imponowania innym oraz
zrelaksowania siê, sposób na nudê, czyli szukanie tematu zastêpczego i organizowanie
sobie zabaw, co zwi¹zane jest z kolei z ograniczeniem zajêæ pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Równie¿ niekorzystne warunki materialne, bezrobocie rodziców, niepowodzenia szkolne, pora¿ki mi³osne, a w koñcu sposób na zawieranie nowych, ciekawych znajomoci (dodawanie sobie odwagi i wyluzowanie) przyczyniaj¹ siê do siêgania po alkohol [3].
Z obserwacji wynika, ¿e spo¿ywanie alkoholu z roku na rok wzrasta, a po napoje alkoholowe siêgaj¹ coraz to m³odsze dzieci (umownie przyjmuje siê, ¿e wiekiem granicznym jest
12-14 lat) .Do najpopularniejszych zaliczyæ mo¿na: piwo, nalewki i wino, a najczêciej
wymienianymi miejscami gdzie odbywa siê spo¿ywanie napojów alkoholowych, bez wzglêdu
na wiek czy p³eæ, sta³y siê mieszkania rodziców lub opiekunów, parki, kluby, puby, mieszkania kolegów i gara¿e oraz wycieczki klasowe, dyskoteki szkolne czy rajdy. Ponadto istnieje szereg innych róde³, które niezale¿nie od woli cz³owieka wp³ywaj¹ na jego decyzje
dotycz¹ce siêgania po alkohol. Nale¿y tu wymieniæ: ¿ycie w kulturze rywalizacji, zwiêk-
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szenie dostêpnoci wszystkich rodków uzale¿niaj¹cych, agresywn¹ reklamê piwa i papierosów zachêcaj¹c¹ do ich spo¿ywania. Dzieci i m³odzie¿ stanowi¹ liczn¹ grupê bezkrytycznie przyjmuj¹c¹ has³a reklamowe, a co gorsza, ³atwo siê uzale¿niaj¹. Nieletni widz¹
wokó³ siebie osoby nadu¿ywaj¹ce alkoholu, ogl¹daj¹ filmy, których bohaterowie siêgaj¹ po
alkohol. Spêdzaj¹c przed telewizorem, co najmniej 4 godzinny dziennie, czêsto obserwuj¹
sceny przedstawiaj¹ce atrakcyjnych dla siebie ludzi z kieliszkiem w rêku. wiadomie lub
niewiadomie naladuj¹ ich zachowania. Do rozwoju patologii przyczynia siê równie¿ spo³eczna akceptacja picia nawet przez osoby nieletnie [2].
Termin alkoholizm sam w sobie nie jest precyzyjny. Nale¿y rozró¿niæ dwa pojêcia: nadu¿ywanie alkoholu oraz uzale¿nienie alkoholowe. Poprzez nadu¿ywanie alkoholu rozumie
siê konsumpcjê alkoholu prowadz¹c¹ do szkód fizycznych i/lub psychosocjalnych.
wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdefiniowa³a w 1952 roku uzale¿nienie od alkoholu w nastêpuj¹cy sposób. Alkoholikiem jest osoba pij¹ca ekscesywnie (przekraczaj¹c
miarê), której uzale¿nienie od alkoholu osi¹gnê³o taki stopieñ, ¿e wykazuje ona wyrane
zak³ócenia i konflikty w jej fizycznym i duchowym zdrowiu, stosunkach miêdzyludzkich
oraz funkcjach socjalnych i ekonomicznych: lub osoba wykazuj¹ca zwiastuny takiego rozwoju. Definicjê tê mo¿na uzupe³niæ, wyró¿niaj¹c jeszcze jedn¹ cechê, a mianowicie utratê
kontroli. Jako utratê kontroli rozumie siê brak zdolnoci do sterowania konsumpcj¹ alkoholu. Dotkniêta ni¹ osoba nie jest w stanie zachowaæ umiaru, picie wymyka siê spod jej kontroli. Musi piæ dalej, a¿ do osi¹gniêcia stanu ca³kowitego upojenia alkoholowego [2].
Czy ka¿dy kontakt z alkoholem musi jednak koñczyæ siê uzale¿nieniem? Trudno jednoznacznie odpowiedzieæ na to pytanie, gdy¿ istnieje wiele czynników, które to determinuj¹.
Wród nich mo¿na wymieniæ nastêpuj¹ce: wiek, p³eæ (u dziewcz¹t rozwój uzale¿nienia jest
szybszy ni¿ u ch³opców) czy wczeniejszy kontakt z innymi u¿ywkami [3].
Celem badañ podjêtych jesieni¹ 2004 roku by³o poznanie opinii uczniów gimnazjum na
temat dostêpnoci alkoholu oraz okrelenie, jaki jest spo³eczny zasiêg tego zjawiska wród
badanej m³odzie¿y.
MATERIA£ I METODY
Realizuj¹c ten cel wykorzystano metodê sonda¿u diagnostycznego. Zastosowan¹ technik¹ by³a
ankieta, a przygotowany do badañ kwestionariusz ankiety sk³ada³ siê z 9 pytañ. Materia³ stanowi¹cy
przedmiot niniejszego opracowania zebrano w badaniach przekrojowych, którymi objêto 122 uczniów
klasy I gimnazjum, w tym 68 dziewcz¹t i 54 ch³opców.
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WYNIKI

Ta b e l a I .

Próby spo¿ywania alkoholu
Types of alcohol tried or consumed by respondents
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Aktualne spo¿ywanie alkoholu
Current alcohol drinking
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Wiek inicjacji alkoholowej
First contact with alcohol (age)
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Ta b e l a I V.

Okolicznoci pierwszego kontaktu z alkoholem
Occasion of first contact with alcohol
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Odmowa sprzeda¿y alkoholu
Facing a refusal to sell alcohol to respondents
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Rodzaj najczêciej spo¿ywanych alkoholi
Most popular types of alcohol among respondents
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Miejsca spo¿ywania alkoholu.
Places where drinking alcohol is common
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Miejsca, w których nie sprzedano alkoholu
Place where alcohol selling was refused
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Koniecznoæ podejmowania rozmów na temat uzale¿nieñ od alkoholu
The need of talking about alcohol addiction in schools
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DYSKUSJA
Zjawisko uzale¿nienia i nadu¿ywania rodków psychoasktywnych, zw³aszcza alkoholu,
jak pokaza³y badania jest doæ powa¿nym i skomplikowanym problemem Jest to nie tylko
bol¹czka szkolnictwa polskiego, ale równie¿ ogromny problemem spo³eczny. Do kontaktu z alkoholem przyznaje siê 83% badanych, a 50% z nich twierdzi, ¿e nadal spo¿ywa
napoje alkoholowe. Rodzaje napojów alkoholowych w wiêkszoci spo¿ywanych przez
uczniów gimnazjum to: piwo, wódka lub inne napoje spirytusowe oraz markowe wino. Niewielki procent badanych przyznaje siê do picia taniego wina owocowego. Jednoczenie
mo¿na zauwa¿yæ postêpuj¹cy wzrost liczby osób pij¹cych alkohol wraz z wiekiem. Najczêciej wymieniane miejsca spo¿ywania alkoholu to: dyskoteka, klub, prywatka, uroczystoci
rodzinne oraz zabawa sylwestrowa, a powody, które sk³oni³y badanych do spróbowania
napoju alkoholowego to najczêciej samodzielna decyzja. Pozytywnym aspektem rozwa¿anego problemu jest fakt, ¿e ankietowani spotkali siê z sytuacjami, kiedy odmówiono im
sprzeda¿y alkoholu. Najczêciej mia³o to miejsce w sklepach, rzadziej w barze, dyskotece
czy restauracji. Zdecydowana wiêkszoæ uwa¿a równie¿, ¿e w szkole powinno zwracaæ siê
wiêcej uwagi na przekazywanie wiadomoci o szkodliwoci spo¿ywania alkoholu i profilaktykê uzale¿nieñ. Podobne wyniki z badañ otrzymali równie¿: Tyburska [2], Jakubowska
[1] oraz Wojcieszek [3].
Wobec tak wielkiego zasiêgu zjawiska spo¿ywania alkoholu, obejmuj¹cego coraz to
m³odsze osoby pozytywne znaczenie ma jednak fakt, ze zdecydowanie wiêksza czêæ m³o-
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dzie¿y zdaje sobie sprawê ze szkód, jakie mo¿e wyrz¹dziæ nadmierne spo¿ywanie alkoholu. Niew¹tpliwie tak¹ sytuacjê nale¿y zawdziêczaæ profilaktyce, która jak widaæ staje siê
coraz bardziej skuteczna. Jednak nie mo¿na zapomnieæ, ¿e pomimo wielu starañ nauczycieli, rodziców pewien odsetek m³odzie¿y boryka siê nadal z tym problemem. Nale¿a³oby siê
zatem zastanowiæ, co w tej sytuacji mo¿na jeszcze zrobiæ? Chyba jedynym rozwi¹zaniem
jest stworzenie odpowiednich warunków pracy dla takich osób jak pedagog, psycholog,
logopeda, edukator czy pracownik spo³eczny, którzy wspó³pracuj¹c z nauczycielami czy
rodzicami mog¹ wskazaæ im najbardziej wartociowe programy profilaktyczne, a przede
wszystkim s³u¿yæ pomoc¹ osobom szczególnie potrzebuj¹cym pomocy terapeutycznej.
WNIOSKI
1. Analiza wyników badañ jednoznacznie wskazuje, ¿e wród badanej m³odzie¿y gimnazjalnej problem spo¿ycia alkoholu istnieje. Do kontaktu z alkoholem przyznaje siê 83%
badanych, a 50% z nich twierdzi, ¿e nadal spo¿ywa napoje alkoholowe.
2. Dzia³ania profilaktyczne powinny byæ prowadzone w szkole od najm³odszych lat
z uwzglêdnieniem czynników zewnêtrznych takich jak: normy obowi¹zuj¹ce w rodzinie
odnonie danego zagadnienia, etapu uzale¿nienia uczniów i ich bliskich.
A. Wójcik-Grzyb, A. Surynt
GYMNASIUM SCHOOLCHILDREN VIEW ON ALCOHOL DRINKING
Summary
The aim of this research is, what students in secondary school think of alcohol consumption, and
estimating the social extent of drinking among the surveyed youth. Therefore, I used the questionnaire consisting of 9 questions. Feedback was collected by means of a sectional research on 122 secondary school students in the 1st grade (68 girls, 54 boys). The results analysis revealed unequivocally
that the problem of alcohol consumption among youth exists. 83 percent of respondents claimed that
they have already tried alcohol, whereas 50 percent of them admitted to drinking on recurrent basis.
This fact signifies the need to undertake preventive actions which would be held in schools since
the early-schooling age. They should take into account the following aspects: the family norms and
attitudes towards drinking, and the level of students and their relatives alcohol addiction.
PIMIENNICTWO
1. Jakubowska H.: Promocja zdrowia i profilaktyka uzale¿nieñ. PWN, £ód 1999.
2. Tyburska A.: Alkoholizowanie siê nieletnich i jego konsekwencje. Problemy Wychowawczo-Opiekuñcze, 1998, 9,15-17.
3. Wojcieszek K.: Przyczyny problemów alkoholowych m³odzie¿y. Problemy Wychowawczo-Opiekuñcze, 1995, 3,12-16.

Sesja tematyczna
IV PZH 2006, 57, Suplement, 131-135
ROCZN.
131

Suplement

TOMASZ LISICKI

ZJAWISKO SPO¯YWANIA ALKOHOLU PRZEZ STUDENTÓW
GDAÑSKICH UCZELNI
A PHENOMENON OF CONSUMING ALCOHOL BY STUDENTS
OF GDAÑSK UNIVERSITIES
Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku
80-336 Gdañsk, ul. Wiejska 1
Kierownik Zak³adu: prof. dr hab. A. Paw³ucki
e-mail: tomlisicki@tlen.pl
W latach 2004-2005 zosta³y przeprowadzone badania ankietowe wród 938
studentów koñcz¹cych studia w pañstwowych uczelniach w Gdañsku, których
celem by³o poznanie postaw wobec zdrowia okrelanych m.in. na podstawie powszechnoci spo¿ywania alkoholu przez m³odzie¿ akademick¹ oraz ich opinii na
ten temat.

S³owa kluczowe: studenci, alkohol
Key words: students, alcohol
WSTÊP
Mo¿na zak³adaæ, ¿e od absolwentów szkó³ wy¿szych, obejmuj¹cych wiod¹ce pozycje
w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego, gospodarczego, kulturalnego i politycznego bêdzie w du¿ej mierze zale¿a³a skala postêpu w kszta³towaniu potrzeb spo³eczeñstwa i racjonalnych wzorców profilaktyki zagro¿eñ dla zdrowia. Istotna wydaje siê zatem identyfikacja
zjawiska picia alkoholu, warunkowanego m.in. czynnikami spo³ecznymi, ekonomicznymi,
kulturowymi, wród m³odzie¿y akademickiej, której zapewne bêdzie przypada³a istotna
rola spo³eczna.
Celem badañ by³o okrelenie postaw studentów wobec zdrowia okrelanych m.in. na
podstawie powszechnoci spo¿ywania alkoholu i ich stosunku do substancji psychoaktywnych.
METODA I MATERIA£
W badaniach zastosowano metodê sonda¿u diagnostycznego przy wykorzystaniu opracowanego
w tym celu kwestionariusza anonimowej ankiety. Badaniami, przeprowadzonymi w maju 2004 roku,
objêto studentów V roku Politechniki Gdañskiej (496 studentów) i Uniwersytetu Gdañskiego (254).
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Wed³ug tych samych regu³ badania zosta³y przeprowadzone rok póniej wród studentów koñcz¹cych studia w Akademii Medycznej w Gdañsku (188)1. Ogó³em badaniom zosta³o poddanych 938
osób, w tym: 465 studentek (49,6%) i 473 studentów (50,4%).

WYNIKI
W gdañskich uczelniach wród badanych zdecydowanie dominowali deklaruj¹cy picie
alkoholu. Jako zwolennicy abstynencji deklarowa³o siê tylko 19% kobiet i 12% mê¿czyzn
przed rozpoczêciem studiów oraz o po³owê mniej podczas ich ostatniego roku (odpowiednio: 9% i 6%).
Wród ogó³u ankietowanych zwiêkszy³ siê, w stosunku do okresu przed studiami (84%),
odsetek deklaruj¹cych spo¿ywanie alkoholu podczas ostatniego roku studiów (93%). Zmiany
o takim charakterze s¹ typowe dla badanych kobiet (odpowiednio: 81% i 91%) oraz mê¿czyzn (88% i 94%) jak równie¿ dla m³odzie¿y wszystkich typów uczelni uczestnicz¹cych
w tych badaniach.
Ryc. 1.



Spo¿ycie alkoholu wród studentów wg typu uczelni (dane w %)
Drinking alcohol in students according to types of university (data in %)
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Wród zwolenników picia alkoholu, przed rozpoczêciem studiów i podczas ich ostatniego roku, najbardziej popularn¹ by³a opinia dopuszczaj¹ca, w pewnych okolicznociach,
w towarzystwie, mo¿liwoæ picia alkoholu lecz z umiarem (po 75%).
Przed rozpoczêciem studiów tak¹ opiniê znacznie czêciej wyra¿a³y studentki ni¿ studenci, jak i podczas ich ostatniego roku. Taki pogl¹d charakteryzowa³ respondentów we
wszystkich badanych uczelniach. Przed studiami co ósmy mê¿czyzna i tylko co szesnasta
kobieta uwa¿ali, ¿e alkohol pomaga nawi¹zaæ kontakty i stanowi warunek dobrej zabawy.
Wród koñcz¹cych studia co siódmy mê¿czyzna s¹dzi³, ¿e alkohol pomaga roz³adowaæ
napiêcie nerwowe.

1

Ten sonda¿ jest kontynuacj¹ badañ z 1999 r., przeprowadzonych wówczas wród studentów I roku.
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Opinie studentów na temat picia alkoholu
Students opinions on drinking alcohol
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DYSKUSJA
Wyniki badañ dotycz¹ce konsumpcji alkoholu przez m³odzie¿ w poszczególnych typach
szkó³ wy¿szych ró¿ni¹ siê doæ znacznie. wiadcz¹ o tym na przyk³ad rezultaty badañ przeprowadzonych w akademiach medycznych [1, 2, 5, 6, 7, 9]. Podobne zró¿nicowanie deklaracji charakteryzuje wyniki uzyskane wród studentów akademii wychowania fizycznego
[za: 5]. Jednak i tutaj na ogó³ przewa¿ali pij¹cy alkohol. Równie¿ w badaniach w³asnych
autora tej pracy dominowa³y osoby deklaruj¹ce picie alkoholu. Prawdopodobnie ró¿ne kryteria oceny, sposób formu³owania pytañ lub zbierania odpowiedzi wp³ywa³y na zró¿nicowanie rezultatów badañ.
Analiza wyników prac podejmuj¹cych to zagadnienie wskazuje, ¿e wiêcej zwolenników
picia alkoholu jest wród mê¿czyzn ni¿ wród kobiet [2, 3, 7, 8]. Tak¿e w badaniach autora
przewa¿ali mê¿czyni. Zdaniem niektórych badaczy, równie¿ autora tej pracy, w trakcie
studiów maleje grupa studentów deklaruj¹cych siê jako abstynenci [2, 14]. Niemo¿liwe jest
jednoznaczne okrelenie kierunku zmian, bowiem wyniki innych badañ wskazuj¹ na korzystn¹ tendencjê, tzn. z up³ywem lat studiów zmniejszanie siê odsetka m³odzie¿y deklaruj¹cej picie alkoholu [1, 8, 10]. Mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e picie alkoholu jest zwyczajem
typowym dla wiêkszoci m³odzie¿y akademickiej.
Wiêkszoæ studiuj¹cych rozpoczyna picie alkoholu przed podjêciem studiów [4]. Potwierdzaj¹ to wyniki uzyskane przez autora tej pracy. Konsumpcjê alkoholu uznaje siê za
zjawisko powszechne ju¿ wród uczniów szkó³ rednich [12, 13]. O skali tego zjawiska
wiadcz¹ wyniki badañ W. Wrony-Wolny [13], w których zaledwie co siódmy badany uczeñ
szko³y redniej (14%) zosta³ uznany abstynentem.
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WNIOSKI
1. Wród badanych studentów powszechne jest picie alkoholu. Zwolennikami abstynencji by³o jedynie 9% kobiet i 6% mê¿czyzn.
2. Wraz z up³ywem lat studiów, niezale¿nie od typu uczelni, wzrasta odsetek respondentów deklaruj¹cych spo¿ywanie alkoholu.
3. Badani studenci najczêciej aprobowali umiarkowane picie alkoholu, w towarzystwie.
Ta opinia uzyska³a wiêksz¹ akceptacjê studentek ni¿ studentów.
T. L i s i c k i
A PHENOMENON OF CONSUMING ALCOHOL BY STUDENTS
OF GDAÑSK UNIVERSITIES
Summary
The aim of the research was to define students attitudes towards health determined, among others,
on the basis of popularity of drinking alcohol and by students attitude towards stimulants.
A method of diagnostic survey was used in the research. The research conducted in the years 2004
and 2005 embraced students of the Medical University (188 students), the Gdañsk Polytechnic University (496) and the Gdañsk University (296). All in all the research embraced 938 persons, including 465 studying women (49.6%) and 473 studying men (50.4%).
The obtained results show that, independently from the type of the school, as the years of studying pass the percentage of men and women declaring that they consume alcohol increase
PIMIENNICTWO
1. Bartkowiak L.: Zdrowy styl ¿ycia w pogl¹dach studentów wydzia³u farmaceutycznego. Probl.
Med. Spo³. 2001, 34, 56-62.
2. Fijewski A.: Postawy studentów medycyny wobec kultury fizycznej i zdrowotnej. Kult. Fiz. 1998,
1-2, 21-24.
3. Gerstenkorn A., Suwa³a M.: Picie alkoholu przez studentów medycyny. Zdr. Pub. 2004, 1, 59-62.
4. Kawczyñska-Butrym Z.: 1995, Zachowania wynikaj¹ce z osobistego wyboru. (W:) , red. Z. Kawczyñska-Butrym, Uczelnia promuj¹ca zdrowie. Lublin, UMCS, 103-140.
5. Lisicki T.: Aktywnoæ ruchowa studentów. Potrzeby spo³eczne  stan  warunki realizacji. AWFiS, Gdañsk 2004.
6. Lisicki T., Drygas, A.: Problematyka uzale¿nieñ w pogl¹dach m³odzie¿y rozpoczynaj¹cej studia
w Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Ann. Acad. Med. Bydg., AM, Bydgoszcz 2003, XVII, 3,
43-46.
7. Patok J.: Aktywnoæ fizyczna i inne sk³adniki stylu ¿ycia oraz samoocena zdrowia studentów
wybranych uczelni Gdañska. Praca doktorska. AW F, Gdañsk 2001.
8. Pawliszyn W., liwa A.: Przyzwyczajenia na³ogowe populacji m³odzie¿y akademickiej. Czêæ II
 U¿ywanie alkoholu w wybranej grupie studentów. Rocznik Naukowy, AW F, Kraków 1981,
XVIII, 287-294.
9. Rutkowska E., Fijewski A.: Prospekcja w wychowaniu fizycznym m³odzie¿y akademickiej na
przyk³adzie studentów medycyny; W: Wychowanie fizyczne w Polsce, red. R. Przewêda, AWF,
Warszawa 1992, 82-112.
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10. liwa A.: rodowiskowe uwarunkowania postaw pro- i antyzdrowotnych w populacji m³odzie¿y
akademickiej; w: Styl ¿ycia a zdrowie, red.: Z. Czaplicki, W. Muzyka, PTP, Olsztyn 1995, 98108.
11. Woitas-lubowska D.: Skutecznoæ promocji zdrowia w uczelniach wychowania fizycznego;
W: Prozdrowotne wychowanie dzieci i m³odzie¿y. Warszawa 1998, 276-279.
12. Woynarowska B., Mazur J.: Zachowania zdrowotne i zdrowie m³odzie¿y szkolnej w Polsce
i innych krajach. Tendencje zmian w latach 1990-1998. UW, Warszawa 2000.
13. Wrona-Wolny W.: Problemy alkoholizmu wród uczniów, studentów i sportowców; w: Kultura
fizyczna a rodzina, red. S. Arasymowicz. PTNKF, AWF, IWFiS, Bia³a Podlaska 1996, 363-370.
14. Zdunkiewicz L., Wojeñska-Wieczorek W., Graczykowski R., Szulczewski Z., Tarnowska L., Chylak Z.: Higieniczna ocena trybu ¿ycia studentów wybranych szkó³ wy¿szych. Roczn. PZH 1980,
2, 217-227.
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IRENEUSZ KOWALEWSKI

PICIE ALKOHOLU W WYBRANYCH RODOWISKACH
AKADEMICKICH KRAKOWA
ALCOHOL USE AMONG STUDENTS IN CRACOW
Katedra Edukacji Obronnej
Akademia Pedagogiczna
30-084 Kraków, ul. Ingardena 4
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Z. Kwiasowski
Alkohol jest jedn¹ z najczêciej u¿ywanych substancji psychoaktywnych w rodowisku m³odzie¿y akademickiej. Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych wród studentów jest bardzo wysokie. W zwi¹zku z tym konieczne jest realizowanie programu promocji zdrowia w uczelniach z szczególnym uwzglêdnieniem tematu u¿ywania substancji uzale¿niaj¹cych.

S³owa kluczowe: picie alkoholu, studenci
Key words: alcohol drinking, students
WSTÊP
Konsumpcja alkoholu prowadzi do ró¿norodnych skutków, które odzwierciedlaj¹ ró¿ne
wzorce picia. Wzorce picia uwzglêdniaj¹ wiele z³o¿onych elementów miêdzy innymi takich jak p³eæ pij¹cych czy rodzaj spo¿ywanego alkoholu [5]. Problematyka zwi¹zana
z nadu¿ywaniem alkoholu by³a w literaturze podejmowana wielokrotnie. Badania te najczêciej koncentrowa³y siê na diagnozie rozpowszechnienia zwyczaju spo¿ywania alkoholu i jego uwarunkowañ. Do uwarunkowañ zalicza siê miêdzy innymi: wiek inicjacji alkoholowej, rodzaje spo¿ywanego alkoholu oraz skutki zdrowotne i psychospo³eczne jego u¿ywania [7].
Badania studentów uczelni krakowskich mia³y na celu zdiagnozowanie zachowañ zdrowotnych dotycz¹cych spo¿ywania napojów alkoholowych. Analizowano rozmiary, czêstotliwoæ oraz rodzaje spo¿ywanego przez m³odzie¿ alkoholu.
METODA I MATERIA£
Badania poziomu spo¿ywania alkoholu przez studentów wybranych uczelni krakowskich wykonano w 2004 roku metod¹ sonda¿u diagnostycznego ,w grupie licz¹cej 450 osób. Do pe³nych analiz
zakwalifikowano 421 poprawnie wype³nionych kwestionariuszy ankiet. Dobór grupy dokonano
w sposób celowy, do badañ wytypowano s³uchaczy ró¿nych kierunków studiów.
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Diagnoz¹ objêto studentów studiów dziennych z nastêpuj¹cych uczelni Krakowa: Akademii Pedagogicznej ,Instytutu Nauk o Wychowaniu, Politechniki Krakowskiej, Wydzia³u Ochrony rodowiska oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego, Wydzia³u Zdrowia Publicznego.

WYNIKI
Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych w rodowisku akademickim jest bardzo wysokie. Na pytanie: Czy pijesz alkohol?, twierdz¹co odpowiedzia³ wysoki odsetek
respondentów gdy¿, a¿ 90,6% studentów z Politechniki Krakowskiej, 85,4% Akademii Pedagogicznej i 78,4% Uniwersytetu Jagielloñskiego.
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Konsumpcja napojów alkoholowych przez studentów badanych uczelni (%)
Alcohol use among university students (%)

W rozpatrywaniu rozmiarów u¿ywania alkoholu podstawowym zagadnieniem jest abstynencja. W tych badaniach przyjêto, i¿ abstynentami s¹ osoby, które nie spo¿ywa³y nigdy lub
w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy przed badaniem ¿adnego rodzaju napoju alkoholowego..
Jeli chodzi o abstynencjê, otrzymane wyniki wskazuj¹ na zró¿nicowanie w zale¿noci od
rodzaju uczelni, w której studiuj¹ badani. Tylko co pi¹ty student Uniwersytetu Jagielloñskiego, co siódmy z Akademii Pedagogicznej i co dziesi¹ty z Politechniki Krakowskiej jest
abstynentem Bior¹c natomiast pod uwagê p³eæ badanych, okazuje siê , i¿ te¿ zauwa¿ono
zró¿nicowanie w zale¿noci od rodzaju uczelni.
W porównaniu do p³ci ¿eñskiej o oko³o 8% wiêcej mê¿czyzn z Akademii Pedagogicznej
(K  30,6 %, M  38,6%) oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego (K 20,4%; M27,4%) przyznaje siê do picia napojów alkoholowych. Odsetek studentek i studentów Politechniki Krakowskiej przedstawia siê na tym samym poziomie.
Dodatkowo analizowano w rodowisku akademickim rodzaje spo¿ywanego alkoholu oraz
rozmiary picia. W strukturze napojów alkoholowych spo¿ywanych przez studentów wyranie dominuje piwo. Ogó³em deklaruje picie tego napoju alkoholowego a¿ 84,8% studentów. Picie wina deklaruje 75,1% respondentów, wódki 72,2%, innego alkoholu 43,9% studentów.
Odrêbnym analizowanym zagadnieniem by³a te¿ czêstotliwoæ spo¿ywania alkoholu.
Najczêciej deklaruj¹ picie ró¿nych rodzajów alkoholu studenci Politechniki Krakowskiej.
Wina i inne gatunkowe napoje alkoholowe s¹ konsumowane najrzadziej. Piwo spo¿ywane
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jest najczêciej. Te sytuacje wystêpuj¹ niezale¿nie od rodzaju uczelni. Najmniej alkoholu,
zgodnie z deklaracjami pij¹ studenci Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Analizuj¹c czêstotliwoæ picia alkoholu, niepokoj¹cym faktem jest doæ wysoki odsetek
wynosz¹cy 6,3% studentów w Politechnice Krakowskiej, przyznaj¹cych siê do codziennego picia piwa. Kilka razy w tygodniu pije piwo co czwarty student Politechniki Krakowskiej, co szósty student z Akademii Pedagogicznej i co dziewiêtnasty z Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Wódkê kilka razy w tygodniu pije 7,1% studentów z Politechniki, ale kilka razy w miesi¹cu a¿ 32,3%. Dla porównania oko³o 2% studentów Uniwersytetu Jagielloñskiego deklaruje picie raz w tygodniu a kilka razy w miesi¹cu  ju¿ 15% badanych.
Niewielki odsetek studentów Politechniki Krakowskiej (2,4%) oraz Uniwersytetu Jagielloñskiego( 3,5%) spo¿ywa wino kilka razy w tygodniu. M³odzie¿ z Akademii Pedagogicznej nie deklaruje konsumpcji wina kilka razy w tygodniu.
Analiza ta pozwala stwierdziæ, ¿e w poszczególnych uczelniach istniej¹ odrêbne zwyczaje picia alkoholu przez studentów.
DYSKUSJA
W badaniach m³odzie¿y przez Szymanowskiego [6] odsetek abstynentów by³ zró¿nicowany  od 1% w przypadku s³uchaczy (mê¿czyzn) szkó³ policealnych, a¿ do bardzo wysokiego procentu m³odzie¿y uczestnicz¹cej w ró¿nych wspólnotach kocielnych (37% w przypadku mê¿czyzn, 48% w przypadku kobiet). Zale¿a³ on równie¿ od p³ci i wieku.
Aktualnie abstynencjê w przypadku rodowiska politechnicznego deklarowa³o tylko 6,3%
studentów, czyli iloæ niepij¹cych wcale nie uleg³a zmniejszeniu w porównaniu z poprzednimi badaniami. Natomiast w rodowisku uniwersyteckim iloæ abstynentów w porównaniu
z badaniami sprzed lat ma tendencjê wzrostow¹, osi¹gaj¹c aktualnie od 14,6% w Akademii
Pedagogicznej do 22,2% w Uniwersytecie Jagielloñskim.
Wzorce picia alkoholu nie s¹ sta³e, zmieniaj¹ siê w czasie wraz z zmianami spo³ecznymi
i ekonomicznymi [2].
Nale¿y podkreliæ zmieniaj¹c¹ siê rolê p³ci, odzwierciedlaj¹c¹ siê w sposobie spo¿ycia
alkoholu u kobiet i mê¿czyzn studiuj¹cych w krakowskich uczelniach. Ten sam fakt podkrelili równie¿ inni autorzy [1,4].
W niniejszych badaniach codzienne picie piwa deklarowa³o 6,3% studentów
z Politechniki Krakowskiej. Natomiast analiza zachowañ zdrowotnych studentów I, II i III
roku Wydzia³u Lekarskiego l¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach wykaza³a, i¿ tylko 2% badanych codziennie spo¿ywa³o napoje alkoholowe [3].
Najczêciej spo¿ywanym rodzajem napoju alkoholowego przez studentów uczelni krakowskich by³o piwo, co deklarowa³o a¿ 84% respondentów. Podobnie te¿ stwierdzono wród
m³odzie¿y studiuj¹cej w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Zamiejscowego Wydzia³u Wychowania Fizycznego w Bia³ej Podlaskiej, co potwierdzi³o 72,5% badanych. [8]
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WNIOSKI
1. Rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych wród studentów jest wysokie.
2. Wród spo¿ywanych napojów alkoholowych, m³odzie¿ akademicka najczêciej deklaruje picie piwa.
3. Badania dowiod³y, ¿e obecnie p³eæ nie ró¿nicuje czêstotliwoci picia alkoholu.
4. Analiza wyników badañ pozwoli³a stwierdziæ, ¿e czêstotliwoæ deklaracji picia napojów alkoholowych w zale¿noci od rodzaju uczelni jest podobna, natomiast mo¿na zauwa¿yæ, ¿e istniej¹ ró¿nice dotycz¹ce rodzajów spo¿ywanego alkoholu .
I. Kowalewski
ALCOHOL USE AMONG STUDENTS IN CRACOW
Summary
The aim of the survey carried out on Cracows students was to determine the characteristics of
alcohol consumption in different institutes. The survey was carried out in 2004 by means of a diagnostic survey on 450 students.
No significant differences were found between different institutes, though there was a significant
difference between female and male consumption levels. Beer is the most commonly consumed
alcohol among students. 84.8% of the students admitted drinking beer. Another analyzed element
was the frequency of alcohol use. The students of the Cracow University of Technology drink alcohol most frequently. They drink the most alcohol of all types as well as have the highest percentage
of declared drinkers.
To sum up, the alcohol use among students is very high.

PIMIENNICTWO
1. Bloomfield K.: West German drinking patterns in1984 and 1990. European Addiction Research, 4,
(4) 1998, 163-171.
2. Kerr W., Fillmore K., Bostrom A.: Stability of alcohol consumption over time: Evidence from
three longitudinal surveys from the United States. Journal of Studies on Alcohol, 63, 2002, 325333.
3. Krzych £:. Analiza stylu ¿ycia studentów l¹skiej Akademii Medycznej. Zdrowie Publiczne, 114(1),
6, 2004,67-70.
4. Simpura J., & KarlssonT.: Trends in drinking patterns among adult population in 15 European
countries, 1950 to 2000. A review Nordisk Alkohol-& Karkotikatidskrift, 18 ( Suppl), 2001,
31-53.
5. Single E. & Leino V.E.: The levels, patterns, and consequences of drinking. In M. Grant & J.Litvak (Eds), Drinking Patterns and Their consequences. Washington, DC; Taylor & Francis, 1998.
6. Szymanowski T.: M³odzie¿ wobec alkoholu na podstawie danych empirycznych. Instytut Wydawniczy Zwi¹zków Zawodowych, Warszawa 1990.
7. Urban B.: Zachowania dewiacyjne m³odzie¿y. Wydanie I., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, Kraków 1999.
8. W³ostowska K. Postawy prozdrowotne studentów wybranych uczelni wychowania fizycznego
w Polsce- diagnoza wed³ug badanych kategorii tematycznych. Annales. Universitatis Mariae
Curie-Sk³odowska, Sectio D, Medicina. Vol. LX, Suppl.XVI, N 8, 2006, 306-309.
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JANUSZ BRUDECKI, STANIS£AW GO£¥B

ZACHOWANIA ANTYZDROWOTNE MÊ¯CZYZN A ZMIENNE
SOMATYCZNE I MOTORYCZNE
MANS UNHEALTHY BEHAVIOURS  SOMATIC AND MOTOR LEVEL
Katedra Antropologii
Akademia Wychowania Fizycznego
31-571 Kraków, Al. Jana Paw³a II 78
Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. S. Go³¹b
e-mail: wabrudec@cyf-kr.edu.pl
W artykule przedstawiono analizê zachowañ antyzdrowotnych u doros³ych
mê¿czyzn z populacji krakowskiej, ich sprawnoci motorycznej oraz budowy cia³a. Analizowano spo¿ywanie alkoholu, palenie papierosów, nadwagê i oty³oæ,
nadmierne ot³uszczenie i ich wp³yw na wyniki prób sprawnoci motorycznej.

S³owa kluczowe: zachowania antyzdrowotne, palenie, alkohol, BMI, oty³oæ, WHR, mê¿czyni
Key words: unhealthy behaviour, smoking, alcohol, BMI, obesity, WHR, man
WSTÊP
Za zachowania antyzdrowotne uznaje siê te, które w sposób bezporedni lub poredni
wp³ywaj¹ na pogorszenie stanu zdrowia osoby je podejmuj¹cej. Nie s¹ one podejmowane
wiadomie w celu samozniszczenia, ale mog¹ byæ wynikiem z³ych nawyków lub przyzwyczajeñ nabywanych podczas procesów wychowania i socjalizacji [10]. Typowymi zachowaniami antyzdrowotnymi jest za¿ywanie substancji psychoaktywnych (nadmierne picie
alkoholu, palenie papierosów, za¿ywanie narkotyków), brak odpowiedniej aktywnoci fizycznej czy niew³aciwe od¿ywianie siê [1, 2, 8, 9]. Podejmowanie w³aciwej aktywnoci
fizycznej niesie ze sob¹ szereg korzyci, jak zmniejszenie ryzyka zachorowañ, szczególnie
chorób serca czy zapobieganie osteoporozie [2], ponadto redukuje stres przyczyniaj¹c siê
do zwiêkszenia indywidualnej aktywnoci spo³ecznej [1]. Otyli zazwyczaj bardzo niechêtnie podejmuj¹ zwiêkszon¹ aktywnoæ ruchow¹ (zarówno w czasie wolnym, jak i bardziej
wytê¿ony wysi³ek w pracy), dotyczy to w takim samym stopniu dzieci, jak i doros³ych, [12,
13]. Korzyci zdrowotne wynikaj¹ ze zwiêkszonej aktywnoci fizycznej w stylu ¿ycia rodziny (np. regularnego uprawiania sportu), jak te¿ ró¿nych form turystyki i rekreacji, odnajdywane s¹ równie¿ w stanie rozwoju fizycznego dzieci [5].
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Celem niniejszego opracowania jest analiza zachowañ antyzdrowotnych w stylu ¿ycia
doros³ych mê¿czyzn z populacji krakowskiej oraz okrelenie ewentualnych relacji pomiêdzy prezentowanymi zachowaniami a ukszta³towaniami somatycznymi i rezultatami uzyskiwanymi w próbach sprawnoci motorycznej.
MATERIA£ I METODY
W roku 2001 Katedra Antropologii AWF w Krakowie przeprowadzi³a badania pracowników Huty
im. T. Sendzimira w Krakowie. Przebadano 1453 doros³ych mê¿czyzn, w tym 1431 w wieku produkcyjnym. Ponad 68% badanych legitymowa³o siê wykszta³ceniem podstawowym lub zasadniczym
zawodowym, ponad 73% z nich zamieszkiwa³o na sta³e w Krakowie. Niemal 65% badanych okreli³o swoje pochodzenie jako robotnicze, a niemal 27% jako ch³opskie. Wiêkszoæ badanych by³a ¿onata
(ponad 83%) i pracowa³a na stanowisku niekierowniczym (ponad 90%). Badan¹ grupê mo¿na okreliæ jako pracowników sektora przemys³owego typow¹ dla du¿ego miasta [5].
W oparciu o powy¿sze materia³y zrealizowano dwa g³ówne tematy badawcze:
1. Somatyczne i motoryczne efekty ró¿nic spo³ecznych i stylu ¿ycia w ocenie kondycji fizycznej
pracowników (kier. prof. S. Go³¹b);
2. Oty³oæ typu centralnego w populacji mê¿czyzn - doros³ych mieszkañców Krakowa oraz jej
rodowiskowe uwarunkowania (kier. prof. M. Chrzanowska).
Ukszta³towania somatyczne oraz sprawnoæ motoryczna mê¿czyzn by³a przedmiotem odrêbnej
analizy [5].
W prezentowanej pracy uwzglêdniono zachowania antyzdrowotne  palenie papierosów, picie
alkoholu, zmienne somatyczne  nadwaga i oty³oæ (BMI), obwód pasa, typ dystrybucji tkanki t³uszczowej (WHR), poziom sprawnoci motorycznej  wyniki prób sprawnociowych oceniaj¹cych si³ê
eksplozywn¹ koñczyn dolnych (skok w dal z miejsca), szybkoæ ruchów rêki (tapping), gibkoæ
krêgos³upa (sk³on dosiê¿ny w przód). Wszystkie próby przeprowadzono zgodnie z zasadami EUROFITU. Ze wzglêdu na zmiennoæ sprawnoci motorycznej z wiekiem wyniki poszczególnych prób
zosta³y unormowane na redni¹ i odchylenie standardowe grupy wiekowej. Szczegó³owy opis przeprowadzonych testów i metody ich wykonywania znajduje siê w publikacji Go³¹b i wsp. [5]. Do
oceny zale¿noci pomiêdzy cechami jakociowymi wykorzystano test chi-kwadrat, natomiast do oceny
wp³ywu zachowañ antyzdrowotnych na wyniki prób motorycznych zastosowano wieloczynnikow¹
analizê wariancji.

WYNIKI
Do palenia papierosów w przesz³oci i obecnie przyzna³o siê 38,3% badanych, jedynie
w przesz³oci  18,9%, a 42,7% jako niepal¹cych zarówno w przesz³oci jak i obecnie.
Zale¿noæ liczby osób pal¹cych z wiekiem jest istotna statystycznie (chi2=78,7, d.f.=12,
p=0,001), nieznacznie spada liczba pal¹cych z wiekiem, natomiast wzrasta liczba osób,
które rozsta³y siê z na³ogiem. Jako niepij¹cych w ogóle okreli³o siê 15,5% mê¿czyzn,
jedynie sporadycznie a¿ 77,2%, a jedynie 7,3% jako spo¿ywaj¹cych czêsto napoje alkoholowe. Zale¿noæ liczby osób spo¿ywaj¹cych alkohol z wiekiem jest istotna statystycznie
(chi2=49,7, d.f.=12, p=0,001), nieznacznie spada z wiekiem iloæ pij¹cych regularnie,
a wzrasta liczba osób, które w ogóle nie spo¿ywaj¹ alkoholu. Czêstoæ wystêpowania nadwagi i oty³oci okrelanych wartoci¹ BMI przedstawia tabela I.
U badanych obserwuje siê wzrastaj¹cy z wiekiem odsetek osób z nadwag¹ i oty³oci¹
(od 12,1% u dwudziestolatków do 74% u szeædziesiêciolatków). Zaznacza siê brak zale¿-
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Czêstoæ wystêpowania nadwagi i oty³oci u badanych mê¿czyzn w poszczególnych
grupach wiekowych [%]*
Overweight and obesity frequency in group of analysed men [%]
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* do grupy 20-latków zaliczono wszystkich w wieku 18-20 lat, do grupy 30-latków zaliczono wszystkich
w wieku 21-30 lat, itd.

noci stochastycznej pomiêdzy kategori¹ BMI a piciem alkoholu. Natomiast istnieje zale¿noæ pomiêdzy kategori¹ BMI i paleniem papierosów (chi2=9,97, d.f.=4, p=0,05). Ryzyko
metabolicznych powik³añ oty³oci jest okrelone przez nadmiernie wysoki obwód pasa. Za
poziom normy przyjmowany jest obwód poni¿ej 94 cm, ryzyko powik³añ metabolicznych
wzrasta wraz z powiêkszaniem siê obwodu, szczególnie powy¿ej 102 cm. Czêstoæ zmian
wielkoci tego ryzyka z wiekiem zosta³a przedstawiona w tabeli II. Ju¿ u dwudziestoletnich
mê¿czyzn obserwuje siê ponad 5% grupê wysokiego ryzyka metabolicznych powik³añ oty³oci i odsetek ten wzrasta do ponad 26% u siedemdziesiêciolatków. Ponadto okrelono
czêstoæ wystêpowania oty³oci androidalnej, najbardziej zagra¿aj¹cej zdrowiu mê¿czyzn,
a wyniki przedstawia tabela II.

Ta b e l a I I .

Czêstoæ wystêpowania ryzyka metabolicznych powik³añ oty³oci i oty³oci
androidalnej u badanych mê¿czyzn w poszczególnych grupach wiekowych [%]*
Risk of metabolic obesity-related complicates frequency and androids obesity frequency in analysed men [%]
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Brak jest istotnych statystycznie zwi¹zków stochastycznych pomiêdzy kategoriami ryzyka metabolicznych powik³añ oty³oci, czy oty³oci androidalnej a kategori¹ palenia papierosów, czy te¿ picia alkoholu. Analiza zale¿noci unormowanych wyników testów sprawnoci motorycznej od kategorii WHR, kategorii obwodu pasa, kategorii BMI, kategorii
palenia papierosów i kategorii picia alkoholu dla prób gibkoci oraz szybkoci wykaza³a
brak istotnej statystycznie zale¿noci od któregokolwiek z nich. Jedynie dla unormowanego wyniku próby skoku w dal z miejsca czynnikiem istotnie ró¿nicuj¹cym okaza³a siê kategoria BMI.
Ta b e l a I I I .

Zale¿noæ unormowanego wyniku w próbie skoku w dal z miejsca od analizowanych
czynników. Wieloczynnikowa analiza wariancji
Normalised results of standing broad jump dependence from analysed factors.
Multifactor analysis of variance
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DYSKUSJA
Badania zachowañ doros³ych mê¿czyzn pokazuj¹, ¿e czêsto podejmuj¹ oni dzia³ania
szkodliwe dla ich zdrowia, których konsekwencj¹ jest uzale¿nienie (od papierosów czy
alkoholu), nadmierna oty³oæ, stan nadmiernego przemêczenia czy zmniejszona sprawnoæ
ruchowa [2, 8, 9, 11, 13]. Jednoczenie ze wzglêdu na fakt bycia rodzicem czêsto przekazuj¹ oni z³e wzorce swojemu potomstwu, które ju¿ w okresie rozwojowym mo¿e ponosiæ
biologiczne konsekwencje tych powi¹zañ [4, 15]. Badana populacja jest charakterystyczna
dla pracowników sektora przemys³owego du¿ego miasta i mo¿na j¹ okreliæ mianem populacji o przeciêtnym statusie spo³eczno-ekonomicznym. Jak podaje Puchalski taka zbiorowoæ jest ma³o podatna na edukacjê zdrowotn¹, a bardziej na politykê spo³eczn¹. Ponadto
motywacja do dzia³añ zwi¹zanych ze zdrowiem jest oparta nie na przes³ankach racjonalnych ale emocjonalnych, wynikaj¹cych z interakcji spo³ecznych w rodowisku, w którym
badani ¿yj¹ na co dzieñ [11]. Zachowania indywidualne s¹ oparte na funkcjonuj¹cych wzorcach spo³ecznych najbli¿szych badanym [14]. Ka¿da interakcja spo³eczna ma przynajmniej
w czêci charakter spektaklu, którego celem jest sprawienie dobrego wra¿enia, a wiêkszoæ
interakcji mo¿e byæ opisana jako autoprezentacja [3]. Przyczyny zachowañ Goffman doszukuje siê w d¹¿eniu jednostki do uzyskania kontroli nad przebiegiem zdarzeñ spo³ecznych, jej postêpowaniem kieruj¹ m.in. motywy powiêkszania swojej (lub reprezentowanej
grupy spo³ecznej) mocy spo³ecznej, powiêkszania konsekwencji (np. uzyskiwania dodatkowych profitów), budowania pozytywnego wizerunku u obserwatora. Podstaw¹ motywacji jest zwykle pragnienie zaznawania przyjemnoci oraz unikania rzeczy przykrych [6].
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Ponadto poniewa¿ sposób postêpowania jest czêsto zale¿ny od wieku, statusu materialnego
czy pozycji spo³ecznej, to obserwowane zachowania antyzdrowotne w badanej grupie mog¹
byæ przejawem d¹¿eñ reprezentowanej przez nich grupy spo³ecznej i byæ postrzeganymi
jako pozytywne w grupie spo³ecznej, do której przynale¿¹ [7, 11].
WNIOSKI
1. Istnieje wysoki odsetek osób, u których stwierdzone zachowania antyzdrowotne nie
wykazuj¹ jeszcze statystycznie znamiennych powi¹zañ z zagro¿eniami wynikaj¹cymi
z metabolicznych powik³añ oty³oci.
2. Brak wystêpowania istotnych zwi¹zków pomiêdzy wynikami testów sprawnoci motorycznej (szybkoci i gibkoci) a wskanikami zachowañ antyzdrowotnych nie wiadczy
o braku ich wp³ywu zachowañ na stan zdrowia badanych, a tym samym na ich kondycjê
fizyczn¹.
3. Dla dok³adniejszego okrelenia wp³ywu zachowañ antyzdrowotnych na stronê somatyczn¹ i funkcjonaln¹ doros³ych mê¿czyzn wskazanym jest wprowadzenie pojêcia kondycji
fizycznej (zdrowotnej) jako zespo³u w³aciwoci morfofunkcjonalnych i wolicjonalnych
sprzyjaj¹cych wy¿szej wydolnoci fizycznej.
J. Brudecki, S. Go³¹b
MANS UNHEALTHY BEHAVIOURS  SOMATIC AND MOTOR LEVEL
Summary
Unhealthy behaviours directly or indirectly flu on health deterioration. The aim of this work was
analysis of mans from Cracow unhealthy behaviours in their life style and establishing relations
between presented behaviours, body builds and results of motor efficiency tests. It was analysed
1453 adult man aged 18-70. Frequency of smoking is lowering with age, significantly increase the
percent of non-smoking. Similarly frequency of regularly drinking is lowering and its growing abstinence. With age its observed increase of obesity and overweight (from 12,1% in age 20 to 74% in
age 60). Normalised results of motor fitness efficiency tests (standing board jump, sit and rich,
tapping) were analysed in relations to WHR category, category of waist circumference, category of
BMI, category of smoking and drinking. Only standing board jump significantly depends from BMI
category.
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ZALE¯NOÆ POMIÊDZY PODEJMOWANIEM ZACHOWAÑ
RYZYKOWNYCH A WIEDZ¥ NA ICH TEMAT NA PRZYK£ADZIE
PICIA ALKOHOLU PRZEZ M£ODZIE¯
YOUTH DRINKING AS EN EXAMPLE OF RELATIONSHIP BETWEEN RISK
BEHAVIOUR AND KNOWLEDGE ON ITS EFFECTS
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Badaniami objêto sportowców oraz studentów nie uprawiaj¹cych sportu, przeprowadzaj¹c sonda¿ diagnostyczny, oparty na kwestionariuszach ankiet na
temat alkoholu oraz zauwa¿ania jego reklam. Oceniono poziom wiedzy i jej zale¿noæ od p³ci, postrzegania reklam alkoholu i sk³onnoci do podejmowania
ryzyka.

S³owa kluczowe: zachowania ryzykowne, wiedza, sk³onnoæ do podejmowania zachowañ
ryzykownych, alkohol
Key words: risky behaviour, knowledge, susceptibility to undertaking risky behaviour,
alcohol
WSTÊP
Z badañ epidemiologicznych wynika, ¿e wzrasta liczba m³odych ludzi podejmuj¹cych
ró¿norodne zachowania ryzykowne [11]. Przez ryzyko okrela siê ró¿ne dzia³ania nios¹ce
negatywne konsekwencje zarówno dla zdrowia somatycznego, psychicznego jak i spo³ecznego. Do najczêstszych zachowañ ryzykownych nale¿y u¿ywanie substancji psychoaktywnych, a wiêc palenie tytoniu, picie alkoholu, u¿ywanie narkotyków, wczesna aktywnoæ
seksualna, zachowania agresywne, zachowania aspo³eczne (wykroczenia, drobne przestêpstwa, wandalizm), zaniedbywanie obowi¹zków szkolnych przez uczniów a tak¿e zachowania suicydalne (próby samobójcze i inne zachowania spowodowane zaburzeniami depresyjnymi). Za zachowania ryzykowne uznaje siê tak¿e niedostatek w zachowaniach prozdrowotnych np. ma³¹ aktywnoæ fizyczn¹, wadliwe ¿ywienie, niedobory snu itp. [14]. Zachowania ryzykowne dla zdrowia okrela siê równie¿ terminem zachowañ problemowych lub
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antyzdrowotnych. Wed³ug teorii zachowañ problemowych Jessora [2] zachowania takie
nale¿¹ do antynormatywnych, odbiegaj¹ od norm spo³ecznych i wywo³uj¹ z tego powodu
reakcjê spo³ecznej kontroli.
Do motywów siêgania po alkohol mo¿na zaliczyæ: ucieczkowe: od problemów rodzinnych, od pustki i nudy, od samotnoci i lêku, konformizmu: upodabnianie siê do innych
cz³onków grupy rówieniczej, wp³yw reklamy; egzystencjonalne: brak sensu ¿ycia, pustka
wewnêtrzna; poszukiwawcze: ciekawoæ (smak, dzia³anie, odczucia), chêæ prze¿ycia czego niezwyk³ego, hedonistyczne: d¹¿enie do przyjemnoci; snobistyczne: chêæ pokazania
siê w grupie, zwrócenie na siebie uwagi jako osoby wa¿nej czy ciekawej, podniesienie
poczucia w³asnej wartoci [10, 15, 16, 17].
Wszystkie formy edukacji dotycz¹ce alkoholu d¹¿¹ do trzech ró¿nych celów (i niekoniecznie jednoczenie): informowania o zagro¿eniach, budowania wiadomoci poprzez
przypominanie oraz do zmiany sposobów zachowañ  stylów picia. Sposoby edukacji mo¿na natomiast podzieliæ na dwie kategorie: celem pierwszej jest osi¹gniêcie ca³kowitej abstynencji, a celem drugiej  uznaj¹cej osi¹gniêcie celu w kategorii pierwszej za nierealistyczne  minimalizacja potencjalnej krzywdy poprzez zachêcanie do stosowania siê do
ma³o ryzykownych wzorców picia [8].
Celem pracy jest analiza zale¿noci poziomu wiedzy m³odzie¿y o zdrowotnych skutkach
oddzia³ywania alkoholu od sk³onnoci do podejmowania ryzyka i postrzegania reklam alkoholu oraz wybranych czynników niezale¿nych.
MATERIA£ I METODY
Analizowano wiedzê m³odzie¿y na temat skutków spo¿ywania alkoholu, oraz jej zale¿noæ od
p³ci, postrzegania reklam alkoholu, sk³onnoci do podejmowania zachowañ ryzykownych i uprawiania sportu. W latach 2001-2005 badaniami objêto 343 najlepszych zawodników (47%  kobiety,
53%  mê¿czyni), w wieku 18-30 lat, dyscyplin indywidualnych, zespo³owych i sportów walki
z Krakowa, Katowic, Warszawy, Poznania i Gdañska. Grupê porównawcz¹ licz¹c¹ 400 osób (57,5%
 kobiety, 42,5%  mê¿czyni) stanowili studenci z tych samych miast co zawodnicy. Wykorzystano
sonda¿ diagnostyczny oparty na kwestionariuszach ankiet dotycz¹cych problematyki alkoholowej,
w tym zauwa¿ania reklam. Odpowiedzi osób zwracaj¹cych uwagê na reklamy skategoryzowano
w trzy grupy: tak, czasami, nie. Do analizy zastosowano test chi-kwadrat oraz wieloczynnikow¹
analizê wariancji.
Sk³onnoæ do podejmowania zachowañ ryzykownych okrelono wy³¹cznie w odniesieniu do zjawiska spo¿ywania alkoholu przez respondentów w nastêpuj¹cy sposób:
1. osobom, które w tecie przesiewowym CAGE [12] oraz pytaniu dotycz¹cych ich wiadomoci
zwi¹zanej z stosowaniem rodków psychoaktywnych otrzyma³y wiêcej ni¿ 2 punkty przyznano kategoriê sk³onny do podejmowania ryzyka;
2. osobom, które zadeklarowa³y spo¿ywanie co najmniej 3 drinków jednorazowo kiedykolwiek,
spo¿ywa³y alkohol przynajmniej raz w ci¹gu ostatniego miesi¹ca przed badaniem, wypi³y wiêcej ni¿
1 drinka w ci¹gu ostatniej okazji spo¿ywania lub upi³y siê przynajmniej jeden raz w ci¹gu ostatniego
miesi¹ca przyznano za ka¿de z tych zachowañ po jednym punkcie; tym, którzy uzyskali wiêcej ni¿
2 punkty zaliczono do kategorii sk³onny do podejmowania ryzyka;
3. pozostali respondenci, którzy byli abstynentami lub wykazywali w swoich zachowaniach, ¿e
spo¿ywaj¹ sporadycznie niewielkie iloci alkoholu otrzymali kategoriê ma³o sk³onny do podejmowania zachowañ ryzykownych.
Wiedzê na temat dzia³ania alkoholu okrelono testem sk³adaj¹cym siê z 11 pytañ. Ich tematyka
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dotyczy³a fizjologicznych aspektów oddzia³ywania alkoholu na organizm cz³owieka, ogólnej znajomoci o wp³ywie alkoholu na organizm cz³owieka oraz wp³ywu picia alkoholu na kondycjê fizyczn¹.

WYNIKI
W tabeli I przedstawiono czêstoci osób, którym przyznano kategoriê sk³onnoci do
podejmowania ryzyka. Sk³onnoæ ta jest czêstsza w grupie kontrolnej ni¿ sportowej, wiêksza u mê¿czyzn ni¿ u kobiet. W tabeli II zebrano wyniki analizy zwi¹zków pomiêdzy rodzajem badanej grupy, p³ci¹ i zwracaniem uwagi na reklamy alkoholu a sk³onnoci¹ do podejmowania ryzyka. Rodzaj badanej grupy, w przeciwieñstwie do p³ci i zwracania uwagi na
reklamy alkoholu, nie ró¿nicowa³ bezporednio sk³onnoci do podejmowania ryzyka. Mê¿czyni czêciej byli sk³onni do podejmowania zachowañ ryzykownych (wspó³czynnik korelacji warunkowej gamma wynosi³ 0,34), tak, jak i osoby czêciej zwracaj¹ce uwagê na
reklamy alkoholowe (wspó³czynnik korelacji warunkowej gamma wynosi³ +0,46).
Ta b e l a I .

Czêstoæ osób zaliczonych do kategorii sk³onnych do podejmowania ryzyka w zale¿noci od rodzaju badanej grupy i p³ci
Frequency of persons categorised as prone to undertaking risky behaviour in depends
of group and sex
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Wyniki zale¿noci pomiêdzy sk³onnoci¹ do podejmowania ryzyka a badanymi
czynnikami (analiza ró¿nic z wykorzystaniem testu chi2)
Relationship between prone to undertaking risky behaviour and analysed factors (chisquare test)
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* poziom istotnoci ró¿nic, NS  ró¿nice nieistotne statystycznie

W tabeli III zebrano wyniki analizy zwi¹zków pomiêdzy rodzajem badanej grupy, p³ci¹
a zwracaniem uwagi na reklamy alkoholu. Mê¿czyni oraz studenci z grupy kontrolnej czêciej zwracali uwagi na te reklamy (wspó³czynniki korelacji warunkowej gamma wynosi³y
odpowiednio 0,43 i 0,46). Tak du¿e wartoci wspó³czynników korelacji warunkowej
gamma dla zmiennych zkategoryzowanych wskazuj¹ na znacz¹c¹ wielkoæ ró¿nic w uzyskanych odpowiedziach. Ponadto analizowano wyniki uzyskane przez respondentów w tecie wiedzy. Zosta³y one zebrane w tabeli IV. Nie stwierdzono istotnych statystycznie zale¿-
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Wyniki zale¿noci pomiêdzy zwracaniem uwagi na reklamy alkoholu a badanymi
czynnikami (analiza ró¿nic z wykorzystaniem testu chi2)
Relationship between paying attention to alcohol advertisements and analysed factors (chi-square test)
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Ta b e l a I V.

Wyniki zale¿noci wyników testu wiedzy o oddzia³ywaniu alkoholu a badanymi
czynnikami analizowane z wykorzystaniem wieloczynnikowej analizy wariancji
Multifactors analysis of variance results of knowledge test on the alcohol acting in
dependence of analysed factors
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noci pomiêdzy wynikiem testu wiedzy a interakcjami badanych czynników. Interesuj¹cym
jest, ¿e jedynym wa¿nym czynnikiem wyjaniaj¹cym zmiennoæ uzyskanego wyniku testu
wiedzy jest przynale¿noæ do badanej grupy. Jednoczenie nale¿y podkreliæ fakt, ¿e redni
wynik testu wiedzy dla sportowców wyniós³ 6,10±0,26, a dla badanych studentów 6,62±0,24
(na 11 mo¿liwych do uzyskania punktów).
P³eæ okaza³a siê czynnikiem ró¿nicuj¹cym zarówno sk³onnoæ do podejmowania zachowañ ryzykownych jak i postrzegania reklamy alkoholu. Rodzaj badanej grupy istotnie ró¿nicuje postrzeganie reklamy i wynik testu wiedzy, porednio przez postrzeganie reklamy
wp³ywa na sk³onnoæ do podejmowania ryzyka.
DYSKUSJA
Zwiêkszenie wiadomoci wród m³odzie¿y na temat spraw zwi¹zanych z alkoholem
i zachêcanie do odpowiedzialnoci i wyborów zachowañ o niskim poziomie ryzyka, jest
jednym z g³ównych celów w edukacji alkoholowej. Wysi³ki te mo¿na podzieliæ na dwie
g³ówne kategorie, a mianowicie formaln¹ edukacjê dotycz¹c¹ spraw zwi¹zanych z alkoholem poprzez szko³ê i inne kana³y przekazu oraz nieformaln¹ przekazywan¹ poprzez obserwowanie ¿ycia towarzyskiego w rodzinie, wród rówieników i innych osób, które mog¹
mieæ wp³yw na rozwój m³odzie¿y [9].
Sporód wielu róde³ wiedzy wychowanków  uczniów o zdrowiu najwa¿niejszymi s¹:
dom, szko³a, rodki masowego przekazu oraz s³u¿ba zdrowia [1]. Autor podkrela, i¿
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z pedagogicznego punktu widzenia, wa¿ny jest proces tzw. internalizacji wiedzy, a zatem
nie tyle jej opanowania, ile jej przyswajania. Przyswajanie polega na uznaniu tej wiedzy za
swoj¹, w³¹czeniu jej we w³asny system pogl¹dów. Przyswojona wiedza, czyli przekonania
warunkuj¹ racjonaln¹ podbudowê motywów, którymi kierujemy siê w praktycznym postêpowaniu.
Dyskusyjn¹ spraw¹ w niniejszym opracowaniu jest wiêc fakt posiadania wy¿szej wiedzy
na temat alkoholu przez m³odzie¿ studiuj¹c¹ ale te¿ czêciej i wiêcej siêgaj¹c¹ po alkohol,
co okrelono tzw. sk³onnoci¹ do podejmowania zachowañ ryzykownych. Odwrotnie natomiast zauwa¿ono wród sportowców, którzy mniej i rzadziej pij¹, ale poziom wiedzy w tym
wzglêdzie by³ ni¿szy. Niezadowalaj¹cym jest wiêc fakt, i¿ posiadana wiedza przez badan¹
m³odzie¿ nie znajduje odbicia w ich zachowaniach zdrowotnych. Motywacja m³odzie¿y
uprawiaj¹cej sport do picia alkoholu nie wynika z przes³anek racjonalnie uzasadnionych.
Dobór tych racji jest prawdopodobnie zale¿ny od znaczenia ograniczania picia alkoholu
w sytuacjach treningowych, które to argumenty przemawiaj¹ do sportowców.
W badaniach Mêdreli-Kuder [3] wród m³odzie¿y aktywnie uprawiaj¹cej sport, zwrócono uwagê, i¿ respondenci deklarowali bardzo dobr¹ (30% kobiet i 30% mê¿czyzn) oraz
dobr¹ (54,6% i 68,2%) wiedzê na temat szkodliwoci picia alkoholu dla zdrowia, co znalaz³o potwierdzenie w niniejszych badaniach. Autorka podkreli³a równie¿, i¿ deklarowany
przez badanych wysoki poziom wiedzy na ten temat nie przek³ada³ siê na zastosowanie
w praktyce. Wed³ug Pach i wsp. [5] poddane ocenie opinie studentów na temat szkodliwoci zdrowotnych substancji psychoaktywnych, wykaza³y istotn¹ zale¿noæ od p³ci badanych. Kobiety znacznie wy¿ej ocenia³y szkodliwoæ picia alkoholu kilka razy w miesi¹cu,
upijania siê od czasu do czasu oraz codziennie [5]. Z kolei w badaniach Niteckiej-Walerych
[4] zaledwie 12,5% studentów, uznaje picie alkoholu za czynnik szczególnie istotnie negatywnie wp³ywaj¹cy na stan zdrowia cz³owieka. Jak stwierdza Woynarowska [13] ryzykowne zachowania m³odzie¿y id¹ w parze z czêstym upijaniem siê, co równie¿ wykaza³a analiza zachowañ badanych studentów i sportowców.
W opiniach kobiet czynnych zawodowo, alkohol by³ czynnikiem ryzyka, ale stanowi³
niewielkie zagro¿enie dla organizmu [6]. Dalsze badania autorki [7] umiejscowi³y alkohol
na bardzo niskiej pozycji wed³ug stopnia szkodliwoci wynosz¹cy 228 punktów w porównaniu ze stresem, któremu przypisano a¿ 972 punkty. Wyniki niniejszej pracy wskazuj¹, ¿e
badani tak¿e uwa¿aj¹ alkohol za czynnik ryzyka, jednak¿e wysoki odsetek osób sk³onnych
do podejmowania ryzyka wskazuje, ¿e nie traktuj¹ tego ryzyka powa¿nie (jako du¿ego
zagro¿enia).
WNIOSKI
1. Poziom wiedzy o oddzia³ywaniu alkoholu na organizm zale¿y tylko od rodzaju badanej grupy i jest wy¿szy u studentów z grupy kontrolnej ni¿ u badanych sportowców.
2. Sk³onnoæ do podejmowania zachowañ ryzykownych jest czêstsza w grupie kontrolnej ni¿ sportowej, wiêksza u mê¿czyzn ni¿ u kobiet, czêciej u zwracaj¹cych uwagê na
reklamy alkoholu.
3. Prezentowane wyniki wskazuj¹ na koniecznoæ rozszerzania i uaktualniania wiedzy
w zakresie oddzia³ywania alkoholu, w ramach realizacji cie¿ki edukacyjnej edukacja prozdrowotna w szko³ach podstawowych, gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych oraz
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w trakcie prowadzonych przedmiotów na studiach np. wychowanie zdrowotne. Natomiast
w procesie treningowym sportowców powinny znaleæ siê elementy edukacji zwi¹zanej ze
szkodliwoci¹ picia alkoholu na kondycjê fizyczn¹ aby by³y w³aciw¹ przes³ank¹ do kszta³towania prozdrowotnych zachowañ sportowców.
4. Reasumuj¹c stwierdza siê i¿, wystêpuje potrzeba edukacji w zakresie tematyki zwi¹zanej z szkodliwoci¹ picia alkoholu w rodowiskach m³odzie¿owych.

W . W r o n a - W o l n y, J . B r u d e c k i
YOUTH DRINKING AS EN EXAMPLE OF RELATIONSHIP BETWEEN RISK
BEHAVIOUR AND KNOWLEDGE ON ITS EFFECTS
Summary
Using psychoactive substances like smoking, drinking or drugs are most common risky behaviour. In the article only drinking as an examples was analysed. Knowledge about alcohol health effects
and its dependence on undertaking risky behaviour, alcohol-advertisement perception, sex and group were analysed. Between 2001 and 2005 343 sportsmen and 400 students as a control group were
participated in research. Questionnaire diagnosed alcohol-related behaviour and alcohol-advertisement perceptions were used. Knowledge about effects of alcohol acting contains 11 questions. Chisquare test and multifactor analysis of variances were used. Results show that knowledge level depends only from group belonging and is higher in students than sportsmen. Susceptibility to undertaking risky behaviour occurs more frequently in control than in sport group, in man then woman,
and in person with who pay attention to alcohol advertisements.
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POZIOM SPRAWNOCI FIZYCZNEJ UCZNIÓW UPRAWIAJ¥CYCH
SPORT W UCZNIOWSKIM KLUBIE SPORTOWYM A ICH POSTAWY
WOBEC ZDROWIA
THE LEVEL OF PHYSICAL ABILITIES OF PUPILS PRACTISING SPORT
IN PUPILS SPORT CLUB AND THEIR ATTITUDE TO HEALTH
Zak³ad Pedagogiki
Akademia Wychowania Fizycznego
00-968 Warszawa 45, ul. Marymoncka 34
Kierownik Zak³adu: dr J. Królicki
e-mail: jerzy.krolicki@awf.edu.pl
Problemy zwi¹zane ze zdrowiem s¹ przedmiotem badañ wielu nauk. Poprawê
stanu zdrowia dzieci i m³odzie¿y mo¿na osi¹gn¹æ m.in. przez prowadzenie
wychowania prozdrowotnego, kszta³tuj¹c ich postawy wobec zdrowia, podnosz¹c równie¿ poziom sprawnoci fizycznej. W pracy przedstawiono wyniki badañ dotycz¹ce postaw wobec zdrowia, fair play i sprawnoci fizycznej dzieci
i m³odzie¿y uprawiaj¹cych sport.

S³owa kluczowe: sport, zdrowie, sprawnoæ fizyczna
Key words: sport, health, physical fitness
WSTÊP
Zabiegi zwi¹zane z rozwojem fizycznym dzieci i m³odzie¿y, z dba³oci¹ o ich zdrowie
w kulturze antycznej stanowi³y nieod³¹czn¹ czêæ paidei greckiej, czynnik wszechstronnego rozwoju osobowoci, by³y podstaw¹ systemu wychowawczego.
Wychowanie w czasach wspó³czesnych zmierza do ukszta³towania cz³owieka wszechstronnie rozwiniêtego, przygotowanego do ¿ycia w dynamicznie rozwijaj¹cym siê spo³eczeñstwie. Wymaga wielu d³ugotrwa³ych, usystematyzowanych dzia³añ, wród których istotne
znaczenie maj¹ zabiegi zwi¹zane z rozwojem fizycznym dzieci i m³odzie¿y, z dba³oci¹
o ich zdrowie. Przejawy troski o zdrowie znajdujemy w ka¿dym ustroju spo³ecznym, bowiem ¿ycie ludzi w du¿ym stopniu uzale¿nione by³o od skutecznoci dzia³añ podejmowanych przeciw chorobom i mierci. D¹¿enie do utrzymania dobrego ¿ywotnego i zdrowego
stanu grupy by³o zawsze, mimo istniej¹cych ró¿nic i antagonizmów, elementem ³¹cz¹cym
czynnoci spo³eczne i religijne wspólnot ludzkich [11]. Problematykê zdrowia, rozwoju
koncepcji wychowania zdrowotnego, cierania siê wp³ywów medycyny i wychowania na
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przestrzeni wieków odnajdujemy w pracach Demela [1, 2]. Wielu naukowców reprezentuj¹cych ró¿ne dyscypliny naukowe interesuje siê problemami zdrowia, przedstawia koncepcje dzia³añ wychowawczych prowadz¹cych do ukszta³towania postaw prozdrowotnych dzieci
i m³odzie¿y. Zagadnienia sprawnoci fizycznej dzieci i m³odzie¿y, postaw wobec fair play,
zdrowia, wp³ywu uprawiania rekreacji ruchowej, turystyki i sportu na rozwój osobowoci
by³y przedmiotem dociekañ naukowych m.in. A. Paw³uckiego [8], R. Przewêdy [9], Z. Dziubiñskiego (3), B. Woynarowskiej (10), Z. ¯ukowskiej [13], E. Mazurkiewicza (5), T. Maszczaka (4), K. Zuchory (12). Uznaj¹c zdrowie za istotn¹ wartoæ w ¿yciu cz³owieka przyj¹æ
nale¿y, ¿e to nie tylko dar natury, bo na jego stan ma wp³yw cz³owiek  mo¿e je utraciæ,
zachowaæ, a tak¿e doskonaliæ. Dlatego te¿ istnieje koniecznoæ podejmowania dzia³añ na
jego rzecz. Zadaniem szko³y, nauczycieli, rodziców, a tak¿e trenerów jest kszta³towanie
u dzieci i m³odzie¿y postaw sprzyjaj¹cych prowadzeniu zdrowego stylu ¿ycia. Przez postawê rozumiemy wzglêdnie sta³¹ strukturê procesów emocjonalnych, poznawczych i tendencji do zachowañ, w której wyra¿a siê okrelony stosunek wobec danego przedmiotu (6). Te
trzy komponenty postawy: emocjonalny, poznawczy i behawioralny by³y przedmiotem badañ wród uczniów uprawiaj¹cy sport w Uczniowskich Klubach Sportowych.
Celem badañ by³a ocena postaw prozdrowotnych, poziom sprawnoci fizycznej i postaw
wobec fair play uczniów uprawiaj¹cych sport w Uczniowskim Klubie Sportowym w UlanMajoracie, gdzie wiod¹c¹ dyscyplin¹ sportow¹ jest pi³ka rêczna. Interesowa³o nas równie¿,
czy realizowane s¹ w nim za³o¿enia programu Sport wszystkich dzieci, kluczem do realizacji którego maj¹ byæ UKS-y, zrzeszaj¹ce m³odzie¿, nauczycieli, rodziców, przedstawicieli w³adz samorz¹dowych i osób chc¹cych dzia³aæ na rzecz upowszechniania sportu. Czy
UKS-y stanowi¹ drogê kszta³towania zdrowia, upowszechniania sportowej pasji, która pomaga ¿yæ, bawiæ siê, prze¿ywaæ radoæ i od najm³odszych lat uczestniczyæ w tworzeniu.
MATERIA£ I METODY BADAÑ
Uzyskanie danych umo¿liwiaj¹cych realizacjê celów badañ mo¿liwe by³o po zastosowaniu sonda¿u diagnostycznego, w ramach którego zastosowano Miêdzynarodowy Test Sprawnoci Fizycznej, kwestionariusz pt. Fair Play oraz kwestionariusz Skala PRO-ZET opracowany przez M. Miko³ajczyk w Zak³adzie Psychologii AWF w Warszawie.
Badaniom poddano 43 uczniów. Zawodnicy trenowali w trzech zespo³ach: pierwszym z³o¿onym
z 18 uczniów klas IV i V, urodzonych w 1993 i 1994 roku, drugim z 14 uczniów klas VI, urodzonych
w 1992 roku oraz trzecim, w którym trenowa³o 11 uczniów z I klas gimnazjum urodzonych w 1991
roku. Analizy postaw prozdrowotnych uczniów z trzech trenuj¹cych grup dokonano w oparciu
o uzyskane przy pomocy Skali PRO-ZET wartoci wskanika ogólnego postawy (WO) oraz wskaników komponentów: poznawczego (WKP), emocjonalnego (WKE) i behawioralnego (WKB). Odpowiedzi na 54 pytania przeliczono wykorzystuj¹c skalê Likierta [6]  za odpowiedzi pozytywne
wobec zagadnieñ zwi¹zanych ze zdrowiem przyznawano 4 lub 5 punktów, za niezdecydowan¹
3 punkty, za negatywne 1 lub 2 punkty. Pos³uguj¹c siê wczeniej zastosowanymi normami w badaniach postaw utworzono skalê ocen:
1  postawa zdecydowanie negatywna
2  postawa negatywna
3  postawa obojêtna
4  postawa pozytywna
5  postawa zdecydowanie pozytywna

- od 1,0 do 1,49 pkt.
- od 1,5 do 2,49 pkt.
- od 2,5 do 3,49 pkt.
- od 3,5 do 4,49 pkt.
- od 4,5 do 5,0 pkt.
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WYNIKI BADAÑ I OMÓWIENIE
Analiza wyników badañ pozwoli³a nam na ocenê postaw prozdrowotnych badanych grup.
Przedstawiono je na ryc. 1.














 






Ryc. 1.
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Ocena postawy prozdrowotnej badanych grup treningowych wg wskanika ogólnego (WO)
Evaluation of health-oriented attitude of the polled training groups according to general
indicator (GI)

Analiza wyników pozwala na stwierdzenie, ¿e najlepsze postawy wobec zdrowia posiadaj¹ najm³odsi, poniewa¿ suma ocen 4 i 5 stanowi 94,4%, w grupie tej licz¹cej 18 osób jest
tylko jeden zawodnik o postawie obojêtnej (3,43 pkt.) oraz dwóch o postawie zdecydowanie pozytywnej. W grupie treningowej starszej (rok ur. 1992) licz¹cej 14 osób, dwóch zawodników prezentuje postawê obojêtn¹ (14,3%), pozostali pozytywn¹ (85,7%). Najstarsza
grupa treningowa (11 osób, rok ur. 1991), uczniowie gimnazjum uzyskali najgorsze wyniki.
Jeden uczeñ charakteryzowa³ siê postaw¹ zdecydowanie pozytywn¹ (9,0%), 45,5% postaw¹
pozytywn¹ i 45,5% postaw¹ obojêtn¹. Wród badanych nie by³o osób charakteryzuj¹cych
siê postaw¹ negatywn¹ czy postaw¹ zdecydowanie negatywn¹ wobec zdrowia.
Badania sprawnoci fizycznej ch³opców trenuj¹cych pi³kê rêczn¹ wykaza³y, co jest zaskoczeniem, znacznie wy¿szy poziom sprawnoci fizycznej zawodników najm³odszych
z roczników 1993-94, czyli trenuj¹cych najkrócej.
Skala punktowa okrela sprawnoæ fizyczn¹ jako nisk¹ do 319 pkt., redni¹ od 320 do
480 pkt. i wysok¹ powy¿ej 481 pkt. rednia liczba punktów uzyskana przez zawodników
najm³odszych wynosi 430,8 pkt., w grupie redniej 421,3 pkt., u gimnazjalistów tylko 389,7
pkt. W grupie tej jest te¿ jednak osoba (Z.M.), która ma niski poziom sprawnoci  312 pkt.
Wród najm³odszych jest te¿ trzech zawodników o wysokiej sprawnoci: T.G.  528 pkt.,
S.D.  495 pkt. i O.£.  486 pkt., w grupie redniej jeden zawodnik O.M. uzyska³ 530 pkt.,
najwiêcej sporód badanych. Wszyscy zawodnicy o wysokim poziomie sprawnoci fizycznej charakteryzuj¹ siê postaw¹ pozytywn¹ wobec zdrowia. Wyniki badañ wskazuj¹ na s³abszy poziom sprawnoci fizycznej uczniów gimnazjum w stosunku do uczniów szko³y podstawowej. Bardziej pozytywne postawy wobec zdrowia ni¿ gimnazjalici posiadaj¹ uczniowie m³odsi.
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D³u¿szy czas trenowania byæ mo¿e spowodowa³ lepsze zrozumienie idei fair play, poniewa¿ badania kwestionariuszem pt. Fair Play wykaza³y lepsze jej rozumienie przez zawodników trenuj¹cych d³u¿ej. Mo¿na wiêc s¹dziæ, ¿e dodatkowe zajêcia sportowe, udzia³
w zawodach, systematyczne spotkania z trenerem maj¹ wp³yw na rozumienie i postêpowanie w ¿yciu zgodnie z t¹ ide¹, niepokoi natomiast fakt prezentowania przez nich obojêtnych
postaw wobec zdrowia (u 45,5% gimnazjalistów).
WNIOSKI
1. Wyniki badañ, z racji niewielkiej liczby badanych nie upowa¿niaj¹ do stwierdzeñ
natury ogólnej, ujawniaj¹ jednak pewn¹ tendencjê: czym d³u¿szy okres uczêszczania do
szko³y, tym bardziej obojêtny stosunek uczniów do spraw zwi¹zanych ze zdrowiem i zmniejszaj¹cy siê poziom sprawnoci fizycznej.
2. W Polsce by³o ju¿ wiele prób wprowadzenia programów wychowania zdrowotnego
do szkó³, opracowanych zarówno przez naukowców z ró¿nych rodowisk, jak i rz¹dowych.
Wydaje siê jednak, ¿e potrzebne s¹ bardziej zdecydowane dzia³ania, poniewa¿ stan zdrowia dzieci i m³odzie¿y w Polsce budzi wiele zastrze¿eñ.
J. Królicki
THE LEVEL OF PHYSICAL ABILITIES OF PUPILS PRACTISING SPORT
IN PUPILS SPORT CLUBS AND THEIR ATTITUDE TO HEALTH
Summary
For centuries health has been a value and today is still making an influence on better functioning
societies. Health is a subject of research in many scientific disciplines, and has a great influence on
theory of physical education taking into consideration researches which are targeting at holding and
increasing health, which has become today a thing that is not given once in a life-time. Those
problems are a subject of health pedagogy researches. Health education is an activity aiming at
creating pro-health attitudes. It is generally acknowledged that sport activity of children and teenagers improves their health condition, as well as better understanding and acceptance of fair play idea.
The test of pro-health attitude as well as fair play attitude that occurs among young players practising
handball in UKS (Pupils Sport Clubs) confirms research presumptions. It is worrying though that
there are bad habits and attitudes to health and worse achievements in trials of physical ability among
older pupils practising sport for a long time. The good thing is that pupils of a first class of secondary
school (gymnasium) training for a long time have better attitude to fair play.
PIMIENNICTWO
1. Demel M.: Pedagogika zdrowia. WSiP. Warszawa 1980.
2. Demel M.: Wychowanie zdrowotne: geneza, rozwój, stan posiadania, perspektywy. Wychowanie
Fizyczne i Zdrowotne 1992, 1.
3. Dziubiñski Z.: Chrzecijañska alternatywa wychowania fizycznego i zdrowotnego. Wychowanie
Fizyczne i Zdrowotne 1993, 3.
4. Maszczak T.: Wychowanie fizyczne i zdrowotne wobec zagro¿eñ cywilizacyjnych; w: Styl ¿ycia
a zdrowie, red. Z.Czaplicki, W.Muzyka. PTP. Olsztyn 1995.
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5. Mazurkiewicz E.A.: Pedagogika zdrowia a rodowisko; w: Ku to¿samoci pedagogiki kultury
fizycznej, red. Z.¯ukowska. PTNKF. Warszawa 1993.
6. Mika S.: Jak modyfikowaæ w³asne zachowania. PWN. Warszawa 1987.
7. Mika S.: Psychologia spo³eczna. PWN. Warszawa 1984.
8. Paw³ucki A.: Wychowanie jako kulturowa rzeczywistoæ na przyk³adzie wychowania do wartoci
cia³a. AW F. Gdañsk 1992.
9. Przewêda R.: Dorobek teorii wychowania fizycznego i zdrowotnego w warszawskiej AWF. Roczniki Naukowe AWF Warszawa 1989, t. XXXII.
10. Woynarowska B.: Zmiany aktywnoci ruchowej uczniów, nauczycieli i rodziców oraz pozycji
nauczyciela wychowania fizycznego w szko³ach promuj¹cych zdrowie. Kultura Fizyczna 1996,
7-8.
11. Znaniecki F.: Socjologia wychowania. WSiP. Warszawa 1973.
12. Zuchora K.: W stronê szko³y promuj¹cej zdrowie. Kultura Fizyczna 1990, 7-8.
13. ¯ukowska Z.: Postawy prozdrowotne nauczycieli i uczniów a program edukacji zdrowotnej;
w: Byæ zdrowym i szczêliwym w szkole i w rodzinie, pamiêtnik krajowego sympozjum. £ód
1995.
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GABRIELA ANTOSZCZUK, AGNIESZKA SURYNT, MAREK LEWANDOWSKI

WIEDZA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM NA TEMAT
ZNACZENIA AKTYWNOCI FIZYCZNEJ DLA ZDROWIA
KNOWLEDGE CONCERNING SIGNIFICANCE OF PHYSICAL AKTIVITY
TO HEALTH REPRESENTED BY PARENTS OF PRE-SCHOOL CHILDREN
Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego
51-617 Wroc³aw, ul. Witelona 25
Kierownik Katedry: prof. dr hab. T. Koszczyc
Przedmiotem prezentowanej pracy jest ocena poziomu wiedzy na temat znaczenia aktywnoci fizycznej dla zachowania zdrowia. Badaniom poddani zostali
rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, którzy wczeniej brali udzia³ w programie
edukacyjnym pt.: Przedszkole promuje aktywnoæ fizyczn¹. Zastosowan¹
w pracy technik¹ badañ by³ wywiad.

S³owa kluczowe: zdrowie, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia
Key words: health, health education, health promotion
WSTÊP
Przyjêcie siedliskowej koncepcji promocji zdrowia wyznacza nowe zadania wspó³czesnym instytucjom wychowawczym. Oto przedmiotem dzia³añ wychowawczych szerzej edukacyjnych Przedszkola Promuj¹cego Zdrowie nie jest jedynie dziecko jako g³ówny podmiot procesu wychowawczego, ale równie¿ wszystkie ogniwa jego socjalizacji, a wiêc zarówno rodzice, jak i nauczyciele oraz wszyscy przedstawiciele spo³ecznoci lokalnej, którzy maj¹ wp³yw na funkcjonowanie przedszkola. Rodzina to najwa¿niejszy element rodowiska wychowawczego dziecka nie tylko ze wzglêdu na wiê rodzinn¹, ale równie¿ ze wzglêdu na mo¿liwoæ oddzia³ywania na jego zachowanie najwczeniej i najd³u¿ej. Podstawowe
treci i wartoci prozdrowotne wpajane s¹ w domu i w rodzinie. Tu s¹ na ogó³ formowane
nawyki dotycz¹ce jedzenia, spania, higieny osobistej i aktywnoci fizycznej. Wa¿ne jest by
w tym procesie nastêpowa³o wprowadzanie prozdrowotnych elementów ¿ycia do wiata
dziecka. Pomoc rodzinie w kszta³towaniu sprzyjaj¹cym zdrowiu indywidualnych w³aciwoci jej cz³onków to w pierwszym rzêdzie dostarczanie odpowiedniej wiedzy i umiejêtnoci. W tej sytuacji du¿ego znaczenia nabiera zrealizowany w inicjatywy Wydzia³u Zdrowia
Urzêdu Miasta Wroc³awia program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym pt. Przedszkole promuje aktywnoæ fizyczn¹
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Proponowany program skierowany by³ zarówno do nauczycieli przedszkola, jak i rodziców
dzieci uczêszczaj¹cych do niego. Zdobyte dowiadczenia oraz aktualna wiedza na temat
badañ prowadzonych w Polsce w omawianym zakresie pozwoli³y na podjêcie badañ podczas trwania programu , których podstawowym celem by³o: okrelenie poziomu wiedzy na
temat znaczenia aktywnoci fizycznej dla zdrowia cz³owieka reprezentowanej rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym.
MATERIA£ I METODY
W prezentowanej pracy wykorzystano metodê sonda¿u diagnostycznego. Zastosowan¹ technik¹
badañ by³ wywiad. W celu przeprowadzenia badañ przygotowano kwestionariusz wywiadu, który
sk³ada³ siê z dwóch czêci. Pierwsza czêæ wywiadu s³u¿y³a zdobyciu wiedzy na temat pozycji demograficzno-spo³ecznej badanej grupy, druga natomiast okreleniu ich poziomu wiedzy na temat
znaczenia aktywnoci fizycznej dla zdrowia. Badania zosta³y przeprowadzone na pocz¹tku 2004
roku. Badaniami objêto grupê 102 rodziców dzieci w wieku 5-6 lat (88 kobiet i 14 mê¿czyzn) którzy
brali udzia³ w prezentowanym powy¿ej programie edukacyjnym Przedszkole promuje aktywnoæ
fizyczn¹. W badanej grupie wyranie przewa¿a³y osoby w przedziale wiekowym od 21 do 35 roku
¿ycia (59%). Pozosta³¹ czêæ badanej grupy stanowi³y powy¿ej 35 roku ¿ycia (32%) i poni¿ej
21 roku ¿ycia (9%).

WYNIKI
Oceny poziomu wiedzy na temat zdrowia badanych osób dokonano na podstawie wyników badañ dotycz¹cych znajomoci: elementów stylu ¿ycia, determinantów zdrowia, przyczyn chorób uk³adu kr¹¿enia i skutków podejmowania aktywnoci fizycznej oraz metod
oceny sprawnoci fizycznej. Nabywanie odpowiedniej wiedzy dotycz¹cej zdrowia ma znaczenie dla podejmowania prawid³owych wyborów zwi¹zanych z realizacj¹ prozdrowotnego stylu ¿ycia. Na znajomoæ zagadnieñ z tego zakresu wiedzy ma wp³yw wykszta³cenie.
Przekonuj¹ o tym wyniki licznych badañ. W prezentowanej pracy opinie na temat zdrowia,
jego utrzymania i pomna¿ania by³y przedstawione przez osoby g³ównie ze rednim wykszta³ceniem (25% badanych osób), a tak¿e wy¿szym (43%). W badaniach uwagê powiêcono zagadnieniom zwi¹zanym z potrzeb¹ podejmowania przez osoby w wieku dojrza³ym
aktywnoci fizycznej. Wszyscy bior¹cy udzia³ w badaniu rodzice przyznali racjê stwierdzeniu, ¿e aktywnoæ fizyczna wp³ywa na poprawê ich samopoczucia. W zwi¹zku z tym powinno siê j¹ podejmowaæ. Jednak opinie jak czêsto powinni badani podejmowaæ zadania
zwi¹zane z ruchem by³y ju¿ bardziej zró¿nicowane.
Najliczniejsza grupa (44%) badanych stwierdzi³a, ¿e aktywnoæ fizyczna ma wp³yw na
polepszenie samopoczucia gdy czynnoci z ni¹ zwi¹zane podejmowane bêd¹ codziennie.
26% badanych uwa¿a³o za wystarczy podejmowaæ aktywnoci fizyczn¹ 4-6 razy w tygodniu. Badane osoby podawa³y równie¿ czas jaki powinien zostaæ ich zdaniem przeznaczony na czynnoci sportowo-rekreacyjne w ci¹gu tygodnia, aby cz³owiek móg³ siê dobrze
czuæ. Najwiêcej badanych, bo 29% wskazywa³o, ¿e czas potrzebny na polepszenie nastroju
poprzez uprawianie czynnoci o charakterze rekreacyjnym wynosi od 30 minut do 1 godziny w ci¹gu tygodnia. 15% badanych uwa¿a, ¿e na takie czynnoci wystarczy powiêciæ
w tygodniu do 5 godzin czasu. Do 4 godzin tygodniowo na aktywnoæ fizyczn¹ powiêci³oby 12%. Dobre samopoczucie, zadowolenie z ¿ycia i wiara w to co siê robi sprzyja podej-
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mowaniu aktywnoci fizycznej, z kolei dzia³ania te wzmagaj¹ dobre samopoczucie. Jedno
z pytañ dotyczy³o znajomoci metod jej pomiaru. Zaledwie 9% badanych wskaza³o na znajomoæ testów cech motorycznych, ale dla 91% osób umiejêtnoæ wykonania prostych czynnoci motorycznych jest dowodem ich poziomu sprawnoci fizycznej .Treci sk³adaj¹ce siê
na zdrowotny styl ¿ycia zawieraj¹ ró¿ne elementy w zale¿noci od sposobu w jaki ¿yj¹
poszczególne osoby W pytaniu dotycz¹cym ich znajomoci, badane osoby mia³y mo¿liwoæ udzielenia wielokrotnej odpowiedzi, co umo¿liwi³o utworzenie hierarchii wa¿noci
poszczególnych zachowañ zdrowotnych dla badanych. Najwa¿niejsze wg badanych by³o
prawid³owe od¿ywianie. Takiej odpowiedzi udzieli³o 100% badanych. Nastêpne wskazywane zachowanie dotycz¹ce zdrowego stylu ¿ycia, wi¹za³o siê z podejmowaniem aktywnoci fizycznej. Odpowiedzi takiej udzieli³o 96% badanych. Na trzeciej pozycji z szeciu
uplasowa³o siê twierdzenie o w³aciwej iloci snu. Tak myla³o 92 %. Odpowiedzi na kolejne pytanie pozwoli³o oceniæ znajomoæ przyczyn chorób uk³adu kr¹¿enia reprezentowan¹
przez badanych rodziców. Respondenci mogli podaæ wiêcej ni¿ jedn¹ przyczynê powoduj¹c¹ powstanie zachorowañ Najczêstsz¹, podawan¹ przez badanych, przyczyn¹ powstania
chorób z tej grupy by³a oty³oæ (93%). Wród innych przyczyn znalaz³y siê takie odpowiedzi jak: stres ( 76% badanych), palenie papierosów (71%), brak aktywnoci fizycznej (75%).
DYSKUSJA
Poprawa stanu zdrowia spo³eczeñstwa, jaka nast¹pi³a w ubieg³ym wieku wi¹¿e siê przede
wszystkim ze wzrostem higieny i stanu sanitarnego. Od dawna ju¿ wiadomo, i¿ zabiegi
medyczne s¹ w stanie ratowaæ ¿ycie i zdrowie w indywidualnych przypadkach, jednak jak
wykazuje F. Capra [1] ich wp³yw na ca³e spo³ecznoci jest znikomy. Mimo przekonania
ludzi, ¿e osi¹gniêcia i odkrycia na polu medycyny, (transplantacje, dializy, technika oraz diagnostyka komputerowa, itp.).znacz¹co polepsz¹ kondycjê zdrowotn¹ spo³eczeñstw, szczegó³owe badania nie wykaza³y znacz¹cego zwi¹zku pomiêdzy kosztami ponoszonymi na
opiekê medyczn¹ a popraw¹ stanu zdrowia spo³eczeñstw. Prowadzone badania, spowodowa³y zmianê pogl¹dów na temat stylu ¿ycia i jego wp³ywu na zdrowie. Dostrze¿ono mo¿liwoæ realnego wp³ywu ludzi na ich w³asne zdrowie poprzez sposób postêpowania. Kolejnym spostrze¿eniem by³ fakt, ¿e wszelkie programy edukacyjne maj¹ce wp³ywaæ na zmianê
poziomu wiedzy w omawianym zakresie bez wsparcia rodowiska spo³ecznego nie przynosz¹ efektów. Przedstawione w prezentowanej pracy wyniki badañ wskazuj¹, i¿ badani
rodzice rozumiej¹ potrzebê podejmowania aktywnoci fizycznej dla utrzymania i pomna¿ania zdrowia zarówno swojego jak i swoich dzieci. Sukcesem by³oby gdyby zrealizowany
w badanej grupie program edukacyjny wp³yn¹ równie¿ korzystnie na zmianê zachowañ
zdrowotnych w tym zakresie. Jednak liczne badania ju¿ dawno udowodni³y, ¿e od wiedzy
do dzia³ania czêsto dzieli nas przepaæ. Dlatego w obszarze promocji zdrowia tak wiele jest
jeszcze do zrobienia.
WNIOSKI
1. Aktywnoæ fizyczna jest dla zdecydowanej wiêkszoci badanych rodziców podstawowym elementem sk³adaj¹cym siê na ich zdrowy styl ¿ycia, a jej brak jedn¹ z wa¿niejszych
przyczyn chorób uk³adu kr¹¿enia.
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2. Opinie badanych na temat iloci czasu jaki nale¿y powiêcaæ na zajêcia rekreacji ruchowej w ci¹gu tygodnia s¹ bardzo zró¿nicowane. Wiêkszoæ badanych uwa¿a, i¿ nale¿y na
nie powiêciæ od 30 minut do jednej godziny ka¿dego dnia w tygodniu.
3. Zdecydowana wiêkszoæ badanych rodziców dokonuje oceny w³asnej sprawnoci fizycznej tylko poprzez ocenê skutecznoci wykonania przez siebie czynnoci codziennego
u¿ytku. Badani nie potrafi¹ wymieniæ ¿adnych testów s³u¿¹cych ocenie sprawnoci fizycznej.
4. Sporód wielu elementów sk³adaj¹cych siê na zdrowy styl ¿ycia wspó³czesnego cz³owieka dla wiêkszoci badanych rodziców najwa¿niejsze by³o prawid³owe od¿ywianie, podejmowanie aktywnoci fizycznej oraz odpowiednia iloæ snu.
G. Antoszczuk, A. Surynt, M. Lewandowski
KNOWLEDGE CONCERNING SIGNIFICANCE OF PHYSICAL AKTIVITY TO HEALTH
REPRESENTED BY PARENTS OF PRE-SCHOOL CHILDREN
Summary
The main objective of which was: to determine the level of knowledge concerning the significance of physical activeness to human health represented by parents of pre-school age children.
A metod of a diagnostic survey was employed to gather data for the purposes of the present work.
In the present paper, parents of children attending the kindergartens took part in the study. The
technique used in this work was a questionnaire. The collected research material after having been
analysed thoroughly allowed to come to conclusions of which the most important one is that physical
activeness is for more parents of pre-school age children very important in life.
PIMIENNICTWO
1. Capra F. Punkt zwrotny. Pañstwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987 s. 571.
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ANNA NITECKA-WALERYCH

AKTYWNOÆ FIZYCZNA A POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOCI
ZA SWOJE ZDROWIE UCZNIÓW KLAS VI SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
PHYSICAL ACTIVITY AND RESPONSIBILITY FOR HEALTH AMONG PUPILS
OF 6 GRADE OF PRIMARY SCHOOL
Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Gdañski
80-952 Gdañsk, ul. Ba¿yñskiego 1a
Kierownik Zak³adu: dr hab. D. Klus-Stañska, prof. UG
W artykule przedstawiono wyniki badañ uczniów klas VI ze szkó³ podstawowych, w tym ze szko³y o profilu sportowym. Narzêdziem badawczym by³a Skala
HLC1 dla dzieci. Celem pracy by³o okrelenie stopnia umiejscowienia kontroli
zdrowia u dzieci w trzech kategoriach: kontroli wewnêtrznej, wp³ywu innych
i przypadku i próba odpowiedzi na pytanie: czy zwiêkszony wymiar godzin
z wychowania fizycznego wp³ywa u badanych na poczucie odpowiedzialnoci
za swoje zdrowie.

S³owa kluczowe: zdrowie, uczniowie szko³y podstawowej, skala HLC dla dzieci, aktywnoæ fizyczna
Key words: health, primary school, child HLC scale, physical activity
WSTÊP
Wspó³czesne koncepcje opisu zdrowia akcentuj¹ model spo³eczno-ekologiczny, zwany
równie¿ modelem holistyczno-funkcjonalnym, w którym to cz³owiek ma poczucie wspó³odpowiedzialnoci za swoje zdrowie, jest czynnym uczestnikiem w procesie jego poprawy
(przywracania), zachowania, pomna¿ania i ochrony. Kszta³towanie aktywnej i wiadomej
postawy cz³owieka wobec w³asnego zdrowia le¿y u podstaw edukacji zdrowotnej.
Wyró¿nia siê trzy strategie dzia³añ ukierunkowanych na promowanie zdrowia:
1) podejcie przeciwchorobowe  (disease-oriented health education),
2) podejcie przeciw czynnikom ryzyka  (risk-factor oriented health education),
3) podejcie prozdrowotne  (health-oriented health education).
Wydaje siê, ¿e edukacja zdrowotna dzieci i m³odzie¿y skoncentrowana na zdrowiu jest
najbardziej skuteczna. Uczniowie koñcz¹cy szko³ê podstawow¹ powinni m.in. umieæ dbaæ
o swoje zdrowie i wspó³pracowaæ z doros³ymi w tym zakresie, powinni znaæ potrzeby
i mo¿liwoci swojego organizmu, rozumieæ prawa i zasady jego funkcjonowania. W wychowaniu zdrowotnym wa¿nym, wrêcz zasadniczym pytaniem jest (zgodnie z salutogenicz-
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nym paradygmatem zdrowia): jak postêpowaæ, aby poradziæ sobie ze wszechobecnymi stresorami i ¿yæ w zdrowiu mimo ich istnienia. Akcentowanie wiadomoci zdrowotnej w skali
jednostkowej jak i zbiorowej mo¿e spe³niaæ nadrzêdn¹ funkcjê wobec dzia³añ na rzecz
zdrowia [4].
Celem przeprowadzonych badañ by³o okrelenie w jakim stopniu uczniowie klas VI szkó³
podstawowych, w tym ze szko³y sportowej, czuj¹ siê odpowiedzialni za swoje zdrowie,
i próba odpowiedzi na pytanie: czy zwiêkszony wymiar godzin z wychowania fizycznego
wp³ywa u badanych na poczucie odpowiedzialnoci za swoje zdrowie.
MATERIA£ I METODA
Badaniami objêto 100 uczniów klas VI z trzech trójmiejskich szkó³: ze szko³y o profilu sportowym w Gdañsku (N=48, 15 dziewcz¹t, 33 ch³opców) i z dwóch szkó³ podstawowych w Gdañsku
i Sopocie (N=52, 28 dz., 24 ch.). Dla potrzeb tych badañ nazwano je szko³ami ogólnymi W szkole
sportowej uczniowie dodatkowo, w wymiarze tygodniowym, realizuj¹ od 18 do 27 godzin z wychowania fizycznego w ramach specjalizacji sportowej. tygodniowo. We wszystkich szko³ach treci
zdrowotne realizowane s¹ na ró¿nych przedmiotach. W programach nauczania nie przewidziano
W klasach szóstych s¹ to sekcje: gimnastyki sportowej, lekkoatletyki i p³ywacka. W szko³ach
ogólnych uczniowie maj¹ 3 godziny wf specjalnych zajêæ powiêconych edukacji zdrowotnej, choæ
teoretycznie taka mo¿liwoæ istnieje.
W badaniach zastosowano Skalê Umiejscowienia Kontroli Zdrowia dla Dzieci  Children`s Health Locus of Control (Child HLC) Parcela i Meyera [3]. Skala ta zosta³a zaadoptowana do warunków polskich przez Juczyñskiego [1]. Sk³ada siê ona z 20 wypowiedzi zwi¹zanych ze zdrowiem,
które mo¿na przyporz¹dkowaæ trzem kategoriom umiejscowienia kontroli zdrowia:
1- (W) dotyczy wewnêtrznej kontroli zdrowia  sam jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie,
kontrola nad moim zdrowiem zale¿y ode mnie (6 stwierdzeñ),
2 - (I) dotyczy wp³ywu innych  moje zdrowie zale¿y g³ównie od dzia³añ osób trzecich: personelu
medycznego, rodziny, przyjació³ (9 stwierdzeñ),
3 - (P) dotyczy przypadku, zrz¹dzenia losu  stan mojego zdrowia nie zale¿y ode mnie, jest
wynikiem przypadkowych okolicznoci, tak mia³o byæ (5 stwierdzeñ).
Przy opracowywaniu wyników analizê statystyczn¹ dokonano dla ka¿dej z trzech kategorii kontroli zdrowia. Uzyskane wyniki porównano ze rednimi próby normalizacyjnej dla dzieci w wieku
13 lat ze rodowiska miejskiego z podzia³em na ch³opców i dziewczynki. Poniewa¿ w poszczególnych kategoriach mo¿na by³o uzyskaæ ró¿n¹ maksymaln¹ iloæ punktów (W-6, I-9, P-5), rednie
arytmetycznych nie s¹ porównywalne miêdzy sob¹. Aby by³o to mo¿liwe dokonano dodatkowych
obliczeñ statystycznych i tymi danymi pos³u¿ono siê przy omawianiu wyników.

WYNIKI
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e wszyscy uczniowie, niezale¿nie od p³ci i typu
szko³y najwiêksze znaczenie przypisuj¹ wewnêtrznej kontroli zdrowia, prawie dwukrotnie
mniejsze przypadkowi i oko³o czterokrotnie mniejsze wp³ywowi innych. I tak, najwy¿sz¹
kontrolê wewnêtrzn¹ reprezentuj¹ dziewczêta ze szkó³ ogólnych (M=8,56), najni¿sz¹ ch³opcy
1
Skala HLC  Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia. Skala ta s³u¿y do badania dzieci
i m³odzie¿y, zdrowych i chorych i umo¿liwia okrelenie zwi¹zków zachodz¹cych miedzy kontrol¹
zdrowia (wewnêtrzn¹ lub zewnêtrzn¹) a preferowanymi zachowaniami zdrowotnymi.
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ze szkó³ ogólnych (M=7,42), przypadek najwiêksze znaczenie ma dla dziewcz¹t ze szkól
ogólnych (M=4,46), najmniejsze dla ch³opców i dziewcz¹t ze szko³y sportowej (M=4,19),
natomiast na wp³yw innych najczêciej wskazywali ch³opcy ze szkó³ ogólnych (M=3,20)
najrzadziej dziewczêta ze szko³y sportowej (M=1,93).
Ta b e l a I .

Umiejscowienie kontroli zdrowia u uczniów kl. VI
Locus of health control of VI class pupils
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M  rednia arytmetyczna, SD  odchylenie standardowe

Wyniki przeprowadzonych badañ w³asnych w du¿ym stopniu koresponduj¹ z wynikami
badañ autora polskiej wersji skali HLC Z. Juczyñskiego (Tab. II).
Ta b e l a I I .

Umiejscowienie kontroli zdrowia u uczniów kl. VI  próba normalizacyjna
Locus of health control pupils of VI class pupils  normalization test
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Powy¿sza analiza wyników zosta³a przeprowadzona w oparciu o redni¹ arytmetyczn¹.
Autorzy skali [5] przy badaniach grupowych proponuj¹ dokonanie klasyfikacji wyników
przyjmuj¹c medianê za punkt odniesienia. Wszystkie wyniki powy¿ej mediany traktowane
s¹ jako wysokie, poni¿ej jako niskie. W konsekwencji takiego podejcia otrzymujemy kombinacjê 8 typów mo¿liwych powi¹zañ 2.
2

Okrelenia poszczególnych typów  opracowanie Zygfryda Juczyñskiego.

Sesja tematyczna IV

168
Ta b e l a I I I .

7\S

D

D

D

D

Suplement

Typy ujêcia kontroli zdrowia (%)
Type of locus of health control (%)
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Jako drugie dane po wprowadzeniu wspó³czynnika.
1 typ silny wewnêtrzny  wysokie W, niskie I, niskie P, 1a  typ silny zewnêtrzny  niskie W,
wysokie I, wysokie P, 2  typ pomniejszaj¹cy wp³yw innych  wysokie W, niskie I, wysokie P, 2a  typ
powiêkszaj¹cy wp³yw innych  niskie W, wysokie I, niskie P, 3  typ pomniejszaj¹cy wp³yw przypadku
 wysokie W, wysokie I, niskie P, 3a  typ powiêkszaj¹cy wp³yw przypadku  niskie W, niskie I,
wysokie P, 4  typ niezró¿nicowany silny  wysokie W, wysokie I, wysokie P, 4a  typ niezró¿nicowany s³aby  niskie W, niskie I, niskie I.
1
2

DYSKUSJA
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e uczniowie klas VI szkó³ podstawowych w zdecydowanej wiêkszoci opowiadaj¹ siê za wewnêtrzn¹ kontrol¹ zdrowia, co oznacza, ¿e maj¹
poczucie odpowiedzialnoci za swoje zdrowie. Taka postawa jest korzystna dla promocji
zdrowia i edukacji zdrowotnej. Wewnêtrzne poczucie kontroli zdrowia zdaniem Wallstona
[6] jest czêsto zwi¹zane z d¹¿eniem do poprawy i utrzymania zdrowia i koreluje z podejmowaniem profilaktycznych zachowañ zdrowotnych.
Zastanowienie mo¿e budziæ fakt, ¿e badani uczniowie (13 lat) stosunkowo niewielkie
znaczenie przypisywali wp³ywowi innych, a przecie¿ z regu³y to doroli, przede wszystkim
rodzice, w du¿ym stopniu determinuj¹ zachowania zdrowotne dzieci. Niski wskanik wp³ywu innych mo¿e oznaczaæ, ¿e osoby, które go wskaza³y s¹ ma³o podatne na dzia³ania zewnêtrzne. Natomiast wysoka lokata przypadku mo¿e wiadczyæ o tym, ¿e badani dokonuj¹cy takiego wyboru wyra¿aj¹ biern¹ postawê wzglêdem w³asnego zdrowia, zarówno w zdrowiu, jak i chorobie, czuj¹ siê bezradni wobec zewnêtrznych zagro¿eñ. Teoretycznie bardziej podatne na dzia³ania edukacji zdrowotnej mog¹ byæ osoby reprezentuj¹ce wysokie
(W),wysokie (I), niskie (P).
Przeprowadzone badania w³asne wykaza³y równie¿, ¿e nie istniej¹ wyrane ró¿nice
w umiejscowieniu kontroli zdrowia miêdzy uczniami ze szkó³ podstawowych ogólnych
i uczniami ze szko³y sportowej. Natomiast ch³opcy ze szko³y sportowej (78,8%), na tle
innych respondentów, reprezentuj¹ zdecydowanie silny typ wewnêtrzny, stosunkowo rzadko typ pomniejszaj¹cy wp³yw innych i typ niezró¿nicowany s³aby.
Trzy typy: silny zewnêtrzny, powiêkszaj¹cy wp³yw innych i powiêkszaj¹cy wp³yw przypadku nie wyst¹pi³y.
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WNIOSKI
1. Zwiêkszony wymiar godzin z wychowania fizycznego nie wp³yn¹³ zasadniczo na umiejscowienie kontroli zdrowia u dzieci 13 letnich. Wyniki testu HLC u uczniów szko³y sportowej i szkó³ ogólnych s¹ zbli¿one.
2. Przy realizacji treci prozdrowotnych w szko³ach podstawowych nale¿a³oby wiêksz¹
uwagê zwróciæ na formy i metody ich wprowadzania, tak aby by³y one dla dzieci bardziej
atrakcyjne.
A N i t e c k a - Wa l e r y c h
PHYSICAL ACTIVITY AND RESPONSIBILITY FOR HEALTH AMONG PUPILS
OF 6 GRADE OF PRIMARY SCHOOL
Summary
The aim of our research was to describe the dimension of health control in the life of primary
school pupils with various amount of sport hours. The problem was examined in 3 categories: internal control , powerful others and chance.
The standardized scale HLC (Health Locus of Control) was introduced. Results: Majority of
respondent declared internal self-control of health then chance and then powerful others. From the
point of view of pro-health education such an attitude is beneficial. It means that the respondents feel
responsible for their health.
Majority of respondents (especially boys from sports-profiled school) represented the strong internal type and diminishing influence of others. Increased amount of sport classes did not have
significant influence on the test results. There is a need for stressing the forms and methods of
transmission of pro-health content to pupils.
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BERNADETA SZCZUPA£

ZACHOWANIA ZDROWOTNE W OPINII M£ODZIE¯Y
NIEPE£NOSPRAWNEJ RUCHOWO
HEALTHY BEHAVIORS DECLARED BY YOUNG PEOPLE
WITH MOTOR DISABILITY
Katedra Kszta³cenia Integracyjnego
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
02-353 Warszawa, ul. Szczêliwicka 40
Kierownik Katedry: prof. dr hab. A. Firkowska-Mankiewicz
Odpowiednie zachowanie oraz sposób postêpowania w ró¿nych sytuacjach,
wyznaczaj¹ce prozdrowotny styl ¿ycia, maj¹ znacz¹cy wp³yw na prawid³owe funkcjonowanie organizmu ka¿dego cz³owieka, istotny szczególnie w okresie dorastania. Celem prowadzonych badañ by³o poznanie opinii niepe³nosprawnych
ruchowo uczniów szkó³ rednich, dotycz¹cych samooceny ich zachowañ zdrowotnych.

S³owa kluczowe: zachowania zdrowotne, m³odzie¿ z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu
Key words: healthy behaviors, young people with motor disability
WSTÊP
Zdrowie od zawsze by³o niezwykle istotnym czynnikiem w egzystencji ka¿dego cz³owieka, maj¹cym du¿y wp³yw na realizacjê zadañ ¿yciowych i osobiste powodzenie jednostki. Zdrowie w du¿ym stopniu (50-60%) jest zale¿ne od prawid³owego stylu ¿ycia, czyli od:
stopnia aktywnoci fizycznej, racjonalnej diety, unikania rodków psychoaktywnych (palenia tytoniu, picia alkoholu i stosowania narkotyków), odpowiedniej iloci oraz jakoci snu,
higieny cia³a i otoczenia, umiejêtnoci radzenia sobie ze stresem, a tak¿e od poziomu edukacji zdrowotnej [1, 8].
Zachowaniami zdrowotnymi okrela siê postêpowanie, podejmowane z intencj¹ przywrócenia, utrzymania b¹d doskonalenia zdrowia, przy czym istotne s¹ wybory zachowañ
zdrowotnych, korzystne dla dobrostanu fizycznego, psychicznego oraz spo³ecznego. Mo¿na wyró¿niæ wyznaczaj¹ce styl ¿ycia codzienne zachowania sprzyjaj¹ce zdrowiu oraz zachowania ryzykowne, maj¹ce istotny wp³yw na funkcjonowanie organizmu oraz samopoczucie jednostki, determinuj¹ce ca³okszta³t podejmowanych przez ni¹ dzia³añ  naukê, rozwijanie zainteresowañ, budowanie motywacji oraz poziom satysfakcji z jakoci ¿ycia.
Wystêpuj¹ce stany zaburzenia zdrowia, maj¹ce sw¹ przyczynê w zachowaniach antyzdrowotnych, mog¹ byæ powodem odnoszonych w ¿yciu niepowodzeñ [8, 9].

172

Sesja tematyczna IV

Suplement

Niepe³nosprawnoæ fizyczna, jakkolwiek utrudnia normalne funkcjonowanie, nie wyklucza jednak osi¹gania satysfakcji ¿yciowej i nie przekrela szansy cz³owieka na realizacjê postawionych sobie celów [7]. Poznanie zachowañ zdrowotnych m³odzie¿y niepe³nosprawnej, zrozumienie uwarunkowañ im towarzysz¹cych, ma istotne znaczenie przy tworzeniu programów ochrony, profilaktyki i promocji zdrowia. Kszta³towanie oraz modyfikowanie zachowañ zdrowotnych jest procesem trudnym, przy czym istotna jest w tym procesie rola szko³y i domu rodzinnego [9].
Maj¹c wszystko to na uwadze, za cel badañ przyjêto poznanie zachowañ zdrowotnych
m³odzie¿y niepe³nosprawnej ruchowo oraz wskazanie jej podstawowych potrzeb edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia. Realizacja za³o¿onego celu wymaga³a sprecyzowania
szczegó³owych problemów badawczych: 1) Jak badana m³odzie¿ ocenia swój stan zdrowia? 2) Jaka jest jej wiadomoæ zdrowotna, czyli wiedza na temat konsekwencji poszczególnych zachowañ dla zdrowia? 3) Jak kszta³tuj¹ siê zachowania zdrowotne badanej m³odzie¿y? 4) Jakie s¹ potrzeby edukacyjne z zakresie promowania zachowañ zdrowotnych
badanej grupy?
MATERIA£ I METODY BADAÑ
Badania by³y przeprowadzone wród niepe³nosprawnych ruchowo uczniów klas III szkó³ rednich w Centrum Kszta³cenia i Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Konstancinie oraz w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Badana m³odzie¿ posiada³a niepe³nosprawnoæ wrodzon¹ lub
nabyt¹ we wczesnym dzieciñstwie. Badaniami objêto 164 uczniów niepe³nosprawnych (85 ch³opców i 79 dziewcz¹t) w wieku 17-19 lat. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na trudnoci w przeprowadzeniu badañ, które wynika³y ze z³o¿onoci przedmiotu badañ, z ci¹g³ej zmiennoci wp³ywów
otoczenia zewnêtrznego oraz zmiennoci wp³ywów czynników spo³eczno-kulturowych.
Jako narzêdzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety w³asnego autorstwa, zawieraj¹cy
pytania dotycz¹ce oceny zdrowia oraz czynników warunkuj¹cych zdrowie, w³asnego obrazu siebie,
wybranych sk³adników stylu ¿ycia (sposób spêdzania czasu wolnego, aktywnoæ fizyczna, od¿ywianie siê, stosowanie rodków psychoaktywnych), funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej. Czêæ pytañ w kwestionariuszu ankiety mia³a formê otwart¹.
W celu okrelenia trafnoci oraz rzetelnoci narzêdzia badawczego zastosowano metodê sêdziów
kompetentnych.

WYNIKI BADAÑ
Badana m³odzie¿ ocenia swój stan zdrowia jako dobry (34,6%), zadowalaj¹cy (23,5%)
oraz z³y (24,2%) i bardzo z³y (8,8%). Trudnoci w dokonaniu oceny w³asnego zdrowia
(odpowiedzi trudno okreliæ) mia³o 8,9% badanej grupy. Ró¿nice pomiêdzy p³ci¹ respondentów by³y niewielkie, jednak krytyczniej ocenia³y swój stan zdrowia dziewczêta.
Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ badanej m³odzie¿y (84,6%) jest zdania, ¿e sprawy zdrowia stanowi¹ kwestiê priorytetow¹ i trzeba o nie dbaæ zawsze, w ka¿dej sytuacji. Jako powody, dla
których warto dbaæ o w³asne zdrowie, badani najczêciej podawali potrzebê bycia akceptowanym (65,2%), jak równie¿ plany dotycz¹ce pozyskania dobrej pracy (51,9%), znalezienia partnera ¿yciowego i za³o¿enia w doros³ym ¿yciu rodziny (44,3%) oraz pragnienie posiadania zdrowego potomstwa (39,7%). W wypowiedziach otwartych wskazywano jednoczenie na istnienie obaw co do stanu zdrowia przysz³ego potomstwa. Wiêkszoæ badanych
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dostrzega te¿ cis³¹ zale¿noæ stanu zdrowia od czynników zwi¹zanych z realizowanym
stylem ¿ycia i w³asnymi zachowaniami. Uzyskane wyniki mog¹ wiadczyæ o du¿ej  deklaratywnej  wiadomoci znaczenia dba³oci o zdrowie u badanej grupy [6].
Zaburzony obraz cia³a u m³odzie¿y niepe³nosprawnej mo¿e prowadziæ do trudnoci
w akceptacji swojej choroby oraz do nieprawid³owoci w rozwoju samoakceptacji, co decyduje o stosunku osoby chorej do wszystkiego, co mo¿na zaproponowaæ w ramach rehabilitacji, wp³ywaj¹c na stan somatyczny i reakcje emocjonalne osoby chorej oraz determinuj¹c jej sposób zmagania siê z w³asn¹ chorob¹ [3]. Badana m³odzie¿ niepe³nosprawna jest
bardzo krytycznie nastawiona do kwestii swego wygl¹du  odsetek niezadowolonych wynosi 78,3% badanych; równie¿ przy tym pytaniu krytyczniej ocenia³y stan swojego wygl¹du dziewczêta. Takie podejcie mo¿e skutkowaæ zani¿aniem poczucia w³asnej wartoci,
podejmowaniem dzia³añ nieracjonalnych, szkodz¹cych zdrowiu, w tym tak¿e psychicznemu [7].
Do zachowañ szkodliwych dla w³asnego zdrowia, zwi¹zanych z za¿ywaniem substancji
dzia³aj¹cych pobudzaj¹co na uk³ad nerwowy (palenie tytoniu, picie alkoholu oraz stosowanie narkotyków), przyzna³ siê stosunkowo niewielki odsetek badanej m³odzie¿y. Palenie
papierosów wymieni³o 14,3% dziewcz¹t i 19,4% ch³opców, za picie alkoholu (g³ównie
piwo i wino, rzadko alkohole wysokoprocentowe)  16,7% dziewcz¹t i 21,2% ch³opców.
Czêæ deklaruj¹cych za¿ywanie tych rodków uzale¿niaj¹cych (tytoniu i alkoholu) okreli³a kontakt z nimi jako sporadyczny lub rzadki oraz deklarowa³a brak uzale¿nienia od na³ogu. Pomimo przebywania w placówce rehabilitacyjnej i du¿ej deklarowanej samowiadomoci znaczenia zachowania zdrowia dla skutecznoci prowadzonej rehabilitacji, zdarzaj¹
siê przypadki kontaktu z substancjami typu narkotycznego  przyjmowanie tego typu rodków zadeklarowa³o 5,8% dziewcz¹t i 7,6% ch³opców, w wiêkszoci okrelaj¹c kontakt
z nimi jako sporadyczny.
W wypowiedziach w formie pytañ otwartych badani deklarowali wiadomoæ wystêpowania niew³aciwych  zw³aszcza w okresie dorastania  skutków powodowanych przez
palenie tytoniu oraz picie alkoholu, jak równie¿ wiadomoæ zagro¿eñ zwi¹zanych z przyjmowaniem narkotyków. Istotn¹ kwesti¹ jest zg³aszane ze strony wiêkszoci badanych (62,7%)
oczekiwanie wiêkszego zainteresowania szko³y problemem stosowania rodków psychoaktywnych, zw³aszcza alkoholu i narkotyków.
Z danych uzyskanych podczas badañ wynika, ¿e zdecydowana wiêkszoæ badanych
(91,2%) od¿ywia siê regularnie, spo¿ywaj¹c trzy do czterech posi³ków na dobê; jednak
mo¿e byæ to wynikiem ca³odniowego pobytu w danych placówkach rehabilitacyjnych i przebywania pod opiek¹ wychowawców. Badani w wiêkszoci (84,3%) maj¹ wiadomoæ znaczenia korzystnej dla zdrowia i odpowiedniej do wieku diety, bogatej w nabia³, warzywa,
owoce oraz witaminy, jednak wiadome stosowanie tych sk³adników w codziennej diecie
deklaruje ju¿ mniej osób (76,4%).
Z uwagi na posiadan¹ niepe³nosprawnoæ ruchow¹ aktywnoæ fizyczna ograniczona jest
do tych mo¿liwoci, jakie daje placówka rehabilitacyjna: przewa¿aj¹c¹ czêæ aktywnoci
ruchowej stanowi¹ æwiczenia usprawniaj¹ce. Z aktywnoci czasu wolnego niewielka czêæ
ankietowanej m³odzie¿y (27,5%) deklaruje uprawianie wybranej dyscypliny sportowej (taniec na wózkach, jazda na rowerze, gra w tenisa sto³owego). Pozosta³ymi wybieranymi
formami spêdzania czasu wolnego s¹: czytanie ksi¹¿ek (67,4%), korzystanie z gier komputerowych (73,7%), ogl¹danie telewizji (89,3%).
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DYSKUSJA
W zachowaniach zdrowotnych mieci siê tak¿e umiejêtnoæ radzenia sobie ze stresem
oraz odpowiedniego kierowania nim. Zwraca uwagê sygnalizowane przez badan¹ m³odzie¿
poczucie osamotnienia, doznawanego braku akceptacji, poczucia bezradnoci, dowiadczanych zarówno w rodowisku szkolnym (w relacji uczeñ  nauczyciel), jak te¿ w rówieniczym (w relacji uczeñ  uczeñ). Stan taki mo¿e byæ przyczyn¹ zachwiania psychicznego
oraz spo³ecznego bezpieczeñstwa uczniów i przek³adaæ siê na gorsze funkcjonowanie
w ¿yciu spo³ecznym, prowadz¹c do przyjêcia postawy wycofania [7, 8].
Osoby z tego rodzaju problemami powinny mieæ mo¿liwoæ uzyskania pomocy u osób
doros³ych: nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów. Jednak tylko 48,3% badanej m³odzie¿y ufa nauczycielom na tyle, ¿e mog³oby siê zwróciæ do nich o pomoc. Niepokojem
napawa fakt, i¿ blisko po³owa badanych deklarowa³a brak zaufania lub nawet strach przed
nauczycielami. Podobnie przedstawia siê sytuacja z zaufaniem m³odzie¿y niepe³nosprawnej do swych rodziców: 69,4% uczniów deklarowa³o swe zaufanie do rodziców, za 56,7%
przyznawa³o, ¿e czêsto z rodzicami rozmawia na temat w³asnych problemów; wiêksze zaufanie oraz wiadomoæ oparcia w rodzicach deklarowa³y dziewczêta. Uzyskane wyniki
wskazuj¹ na fakt, i¿ znaczna czêæ m³odzie¿y w sytuacjach trudnych nie poszukuje pomocy
i wsparcia u najbli¿szych osób doros³ych. Potwierdzaj¹ to wyniki uzyskane przez innych
badaczy [4, 5, 7].
Zarówno styl ¿ycia, jak i zachowania zdrowotne podlegaj¹ w ¿yciu cz³owieka ci¹g³ym
zmianom. Istotne znaczenie ma jednak przede wszystkim ich ukszta³towanie poprzez przebiegaj¹cy intensywnie w okresie dzieciñstwa i m³odoci proces socjalizacji, na który maj¹
wp³yw informacje i wzorce przekazywane przez rodowisko rodzinne, rówienicze, szkolne, a tak¿e szersze otoczenie spo³eczne oraz rodki masowego przekazu [9]. Zadaniem
pedagogów, psychologów i nauczycieli jest pomoc oraz wspieranie w sytuacjach trudnych,
zmniejszanie napiêæ i niepokojów zwi¹zanych z krystalizowaniem siê obrazu w³asnej osoby [2], nauka pozytywnego spojrzenia na siebie, swe ¿ycie i otoczenie, pobudzanie do poszukiwania nowych dowiadczeñ.
WNIOSKI
1. Badana m³odzie¿ niepe³nosprawna ruchowo ocenia swój stan zdrowia jako dobry
(34,6%), zadowalaj¹cy (23,5%) oraz z³y (24,2%) i bardzo z³y (8,8%); wystêpuj¹ niewielkie
ró¿nice pomiêdzy p³ciami  dziewczêta krytyczniej ocenia³y swój stan zdrowia.
2. Przewa¿aj¹ca wiêkszoæ badanej m³odzie¿y (84,6%) uwa¿a, ¿e sprawy zdrowia stanowi¹ kwestiê priorytetow¹, wykazuje równie¿ wiadomoæ istnienia zale¿noci stanu zdrowia od czynników zwi¹zanych z odpowiednim stylem ¿ycia oraz od czynników rodowiskowych; prezentowana wiedza jest jednak wiedz¹ deklarowan¹ i wymaga ona poszerzenia
oraz systematyzacji w procesie celowo prowadzonej edukacji zdrowotnej.
3. Krytyczne nastawienie do kwestii swego wygl¹du prezentuje 78,3% badanej m³odzie¿y, przy czym wiêcej krytycyzmu wobec stanu swojego wygl¹du wykazuj¹ dziewczêta.
4. Jako sposób spêdzania czasu wolnego m³odzie¿ preferuje formy o niskiej aktywnoci
ruchowej: czytanie (67,4%), ogl¹danie telewizji (89,3%), gry komputerowe (73,7%); nie-
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wielka czêæ badanej m³odzie¿y (27,5%) deklaruje uprawianie wybranej dyscypliny sportowej.
5. Badani maj¹ wiadomoæ negatywnego oddzia³ywania na stan zdrowia sytuacji stresuj¹cych oraz braku umiejêtnoci w³aciwego radzenia sobie z takimi sytuacjami; zwracaj¹
uwagê na poczucie osamotnienia i bezradnoci oraz doznawany brak akceptacji, dowiadczane zarówno w rodowisku rodzinnym, szkolnym, jak te¿ w rówieniczym.
6. Badana m³odzie¿ sygnalizuje niewielkie zaufanie w stosunku do osób doros³ych oraz
poczucie niemo¿noci uzyskiwania pomocy i wsparcia z ich strony w sytuacjach trudnych:
tylko 48,3% badanej m³odzie¿y deklaruje zaufanie wobec nauczycieli i mo¿liwoæ zwrócenia siê do nich o pomoc; zaufanie do rodziców deklaruje 69,4% badanych, lecz jedynie
56,7% przyznaje, ¿e czêsto rozmawia z nimi na temat w³asnych problemów.
7. Badana m³odzie¿ niepe³nosprawna ruchowo akcentuje potrzebê systematycznej edukacji zdrowotnej, g³ównie w kwestii kszta³towania okrelonych nawyków i umiejêtnoci
zdrowotnych, w tym w szczególnoci nabycia umiejêtnoci radzenia sobie w sytuacjach
trudnych oraz poznania technik asertywnych.
B. Szczupa³
HEALTHY BEHAVIORS DECLARED BY YOUNG PEOPLE WITH MOTOR DISABILITY
Summary
The article reviews evaluation of healthy behaviors declared by motor handicapped youth.
Third-grade students of general and technical high schools were surveyed; interviewed were 164
pupils with motor disability (85 boys and 79 girls) in age between 17-19 years. Surveyed young
people had been disabled since their birth or early childhood. The research was based on a selfdeveloped survey questionnaire.
Inconsiderable group of pupils shows risky maintenances for health. The results of research led to
comparison of health behaviors in girls and boys groups. Analysis of evaluated elements of healthy
behaviors didnt show vital differences between studied groups  slightly differences appeared only
in using stimulants.
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