
445Woynarowska B.   Edukacja zdrowotna w szkole w Polsce. Zmiany w ostatnich dekadach i nowa propozycja

Edukacja zdrowotna w szkole w Polsce. Zmiany w ostatnich 
dekadach i nowa propozycja
School health education in Poland. Changes in the last decades and a new proposal

BARBARA WOYNAROWSKA

Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski
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Celem pracy było przedstawienie zmian w zakresie szkolnej edukacji 
zdrowotnej w Polsce, jakie dokonywały się w ostatnich trzech dekadach oraz 
jej miejsca i statusu uzyskanego w wyniku obecnej reformy programowej. 
Omówiono: podstawowe dokumenty i akty prawne wydane w Polsce 
w latach 1973-2002; założenia nowej, opracowanej w 2008 r. podstawy 
programowej kształcenia ogólnego i miejsca w niej edukacji zdrowotnej. 
Przedstawiono korzyści wynikające z nowego statusu edukacji zdrowotnej, 
szanse dla nauczycieli wychowania fi zycznego, przewidywane bariery 
w realizacji tej edukacji, strategię działań dla jej wdrażania oraz potrzebę 
wsparcia szkoły ze strony innych organizacji i instytucji.
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 Szkoła, obok rodziny, jest siedliskiem, na którym 
spoczywa największy ciężar i odpowiedzialność za 
prowadzenie i efekty edukacji zdrowotnej dzieci i mło-
dzieży, gdyż:

– każde dziecko ma prawo do edukacji zdrowotnej, 
podobnie jak do nauki czytania i pisania,

– edukacja do zdrowia wspiera realizację podsta-
wowych zadań szkoły, zdrowie jest nieodłącznym 
warunkiem osiągnięć szkolnych,

– w szkole istnieją możliwości prowadzenia systema-
tycznej, zaplanowanej edukacji zdrowotnej całej 
populacji dzieci i młodzieży oraz co najmniej części 
rodziców,

– edukacja zdrowotna w szkole stanowi ważny ele-
ment polityki zdrowotnej państwa.

 Od kilkunastu lat organizacje międzynarodowe 
kierują do rządów państw apele i dokumenty uzasad-
niające potrzebę nadania priorytetu wszechstronnej 
edukacji zdrowotnej (comprehensive health educa-
tion) [1]. Mimo to, w większości krajów, edukacja 

zdrowotna w szkole traktowana jest jako zadanie 
dodatkowe, pozostaje na peryferiach programu szkoły, 
posiada niską rangę, jest niedoceniana przez twórców 
polityki oświatowej i zdrowotnej [2, 3, 4].
 Celem pracy było przedstawienie zmian w za-
kresie szkolnej edukacji zdrowotnej w Polsce, jakie 
dokonywały się w ostatnich trzech dekadach oraz jej 
miejsca i statusu uzyskanego w wyniku obecnej refor-
my programowej.

Edukacja zdrowotna w szkole w ostatnich 
dekadach

 Starania wokół wprowadzenia do szkół wycho-
wania higienicznego/zdrowotnego mają w Polsce 
długą historię. Upłynęło prawie 200 lat od czasu, 
gdy w 1787 r. G. Piramowicz – współtwórca dzieła 
Komisji Edukacji Narodowej, wyznaczył nauczycielom 
obowiązek „wychowania co do zdrowia”, do wydania 
w 1982 r. pierwszego, formalnego dokumentu Mini-
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sterstwa Oświaty i Wychowania określającego zakres, 
strukturę i organizację wychowania zdrowotnego [5]. 
Rzeczywiste otwarcie „drzwi” szkoły dla edukacji 
zdrowotnej dokonało się dopiero na przełomie XX 
i XXI wieku. Było to efektem prac nad reformą systemu 
edukacji, a także pokłosiem rozwoju ruchu szkół pro-
mujących zdrowie. Do najważniejszych dokumentów 
i przepisów prawnych wydanych w ostatnich trzech 
dekadach należały:
 1973 r. – „Uchwała w sprawie stanu zdrowia dzieci 
i młodzieży szkolnej, opieki higieniczno-lekarskiej 
i warunków zdrowotnych w placówkach oświatowo-
wychowawczych oraz doskonalenia orzecznictwa 
dla potrzeb ucznia i szkoły”, podjęta na wspólnym 
Kolegium Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej 
oraz Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Znalazł się 
w niej m.in. zapis o „powołaniu w szkołach stanowi-
ska pedagoga – koordynatora spraw higieny szkolnej 
i wychowania zdrowotnego, jako rzecznika tych za-
gadnień zarówno wobec dyrekcji szkoły jak i służby 
zdrowia”.
1982 r. – „Wytyczne programowe do realizacji wycho-
wania zdrowotnego w szkole podstawowej i ponadpod-
stawowej” [5]. Wytyczne te, opracowane przy udziale 
wielu ekspertów,   wydane w bardzo dużym nakładzie 
przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania, miały ni-
ską rangę prawną i nie wpłynęły w istotnym stopniu 
na poprawę realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.
1997 r. – edukacja zdrowotna, po raz pierwszy w hi-
storii szkolnictwa w Polsce, została włączona do pod-
staw programowych kształcenia ogólnego wszystkich 
typów szkół [6]. Określono jej treści dla poszczegól-
nych etapów nauczania (w układzie spiralnym), nie 
ustalono jednak jej miejsca w planie lekcji. 
1999 r. – w wyniku reformy strukturalnej i progra-
mowej systemu edukacji, do podstawy programowej 
kształcenia ogólnego wprowadzono ścieżkę edukacyj-
ną „edukacja prozdrowotna” [7]. Rozpoczęto tworze-
nie w resorcie edukacji infrastruktury dla wspierania 
edukacji zdrowotnej [8]. 
2002 r. – w wyniku kolejnej modyfi kacji podstawy 
programowej, ścieżka edukacyjna „edukacja prozdro-
wotna” została włączona do podstawy programowej 
kształcenia ogólnego szkół wszystkich typów [9]. 
W tym samym roku szkoły zostały zobowiązane 
do opracowywania programów profilaktyki [10]. 
Stwarzało to możliwości integracji działań szkoły dla 
ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów.

Propozycja najnowsza

 W 2007 r. nowy Minister Edukacji Narodowej 
Katarzyna Hall zainicjowała prace nad reformą 
programową, w tym opracowaniem nowej podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. Podstawa ta sta-

nowi „główny instrument regulujący realizowane 
w szkołach programy nauczania w zakresie kształ-
cenia ogólnego, zawartość podręczników, ocenianie 
wewnątrzszkolne oraz system oceniania zewnętrz-
nego”. Zapisano ją w „języku” efektów kształcenia, 
czyli wymagań ogólnych i szczegółowych. Tworzyła 
ją ponad 100-osobowa grupa ekspertów w zespołach 
przedmiotowych. Rozporządzenie w tej sprawie zosta-
ło podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej 23 
grudnia 2008 r. Nowa podstawa programowa zostanie 
wdrożona w roku szkolnym 2009/2010 w pierwszej 
klasie szkoły podstawowej oraz gimnazjum i w następ-
nych latach w kolejnych klasach.
 Jednym z podstawowych założeń prac była likwi-
dacja ścieżek edukacyjnych, w tym także „edukacji 
prozdrowotnej”. Uznano, że edukacja ta będzie reali-
zowana w ramach biologii i wychowania fi zycznego, 
bez utrzymania jej nazwy w podstawie programowej. 
Oznaczało to regres w stosunku do aktualnej sytuacji. 
Dlatego, w marcu 2008 r., zespół ekspertów z zakresu 
nauk medycznych i zdrowia publicznego 1/ zwrócił się 
do Minister Edukacji Narodowej z postulatem włącze-
nia do podstawy programowej odrębnego przedmiotu 
o nazwie „zdrowie”, „edukacja zdrowotna” lub po-
krewnej (przedmiot taki wdrażany jest obecnie m.in. 
w Finlandii, Irlandii). Opracowano projekt wymagań 
z zakresu edukacji zdrowotnej. Propozycji tej jednak 
nie przyjęto i patrząc z perspektywy minionych mie-
sięcy nie była ona realna. Wymagałoby to obciążenia 
uczniów dodatkową godziną zajęć, nie ma w Polsce 
nauczycieli takiego przedmiotu, a wykształcenie ich, 
dla ponad 30 tys. szkół, trwałoby wiele lat.
 W wyniku tych starań przedstawicielka zespołu 
ekspertów (autorka niniejszego artykułu) została 
zaproszona do udziału w pracach zespołu przygotowu-
jącego podstawę programową wychowania fi zycznego, 
którym kierował prof. Wojciech Przybylski (Rektor 
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdań-
sku) 2/. Efektem pracy tego zespołu jest nowy status 
i miejsce edukacji zdrowotnej w podstawie progra-
mowej w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. 
Należy dodać, że cała nowa podstawa programowa 
wychowania fi zycznego wprowadza niemal rewolu-
cyjne zmiany w treściach i realizacji tego przedmiotu. 

1/ W skład tego zespołu wchodzili: prof. Cz. Czabała – Instytut Psychiatrii 
i Neurologii, prof. W. Drygas – Instytut Kardiologii, prof. M. Jarosz 
– Instytut Żywności i Żywienia, doc. J.B. Karski – Wydział Nauki 
o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny, prof. W. Kawalec 
– Komitet Rozwoju Człowieka PAN, prof. D. Koradecka – Centralny 
Instytut Ochrony Pracy, prof. B. Woynarowska – Wydział Pedagogiczny 
UW, prof. M. Wysocki – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, prof. 
W. Zatoński – Centrum Onkologii – Instytut, prof. J. Zejda – Komitet 
Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN. 

2/ Członkami zespołu byli: mgr E. Czerska, prof. T. Frołowicz, dr B. Przy-
siężna, mgr Z. Cendrowski, prof. Z. Dziubiński, mgr A. Jaworska, 
dr E. Madejski, dr hab. J. Pośpiech, prof. B. Woynarowska.
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Utrzymano dotychczasową, największą w Europie, 
liczbę godzin zajęć wychowania fizycznego – WF 
(4 godz. w tygodniu w szkole podstawowej i gim-
nazjum, 3 godz. w szkołach ponadgimnazjalnych), 
połowa tych godzin przeznaczona będzie na zajęcia 
klasowo-lekcyjne, pozostałe na zajęcia do wyboru 
(sportowe, rekreacyjne, taneczne, turystyczne) do wy-
boru przez ucznia. Zmiany te omówiono szczegółowo 
w czasopiśmie Lider – 2008; nr 11).

Miejsce i status edukacji zdrowotnej w nowej 
podstawie programowej

 W preambule podstawy programowej dla szkół 
podstawowych oraz gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych zapisano: „Ważnym zadaniem szkoły jest tak-
że edukacja zdrowotna, realizowana przez nauczycieli 
wielu przedmiotów, której celem jest kształtowanie 
u uczniów umiejętności dbałości o zdrowie własne 
i innych ludzi oraz tworzenie zdrowego środowiska”. 
Jest to niezwykle ważne stwierdzenie, nadające edu-
kacji zdrowotnej wysoką rangę wśród zadań szkoły.

Szkoły podstawowe

 W podstawie programowej dla szkół podstawo-
wych wymagania dotyczące różnych aspektów eduka-
cji zdrowotnej znajdują się w edukacji wczesnoszkol-
nej, a w II etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) w wielu 
przedmiotach (tab. I). Liczba wymagań i ich zakres 
tematyczny stwarzają szansę na realizację edukacji 
zdrowotnej. Tworzą one „nieformalną” (nie nazwaną) 
ścieżkę (podstawę) międzyprzedmiotową. Niezbędne 
jest, aby nauczyciele dostrzegli swoją rolę w realiza-
cji szkolnej edukacji zdrowotnej, a szkoła stworzyła 
warunki do koordynacji ich działań. Tak więc status 
edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej nie uległ 
istotnej zmianie. Wprawdzie jej nazwa pojawia się 
w preambule do podstawy, w uwagach do realizacji 
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fi zycznego 
oraz w wymaganiach ogólnych w biologii to jednak 
nie udało się wydzielić na nią odrębnych godzin.

Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 W podstawie programowej III i IV etapu edu-
kacyjnego, podobnie jak w szkole podstawowej, 
wymagania dotyczące różnych aspektów edukacji 
zdrowotnej znajdują się w wielu przedmiotach (tab. I). 
Najważniejszym, nowym i cennym rozwiązaniem jest 
wyodrębniony blok tematyczny „edukacja zdrowotna” 
w podstawie programowej wychowania fi zycznego. 
W podstawie tej jest jeszcze sześć bloków: (diagno-
za sprawności i aktywności fi zycznej oraz rozwoju 
fi zycznego, trening zdrowotny, sporty całego życia, 
bezpieczna aktywność fi zyczna i higiena osobista, 
sport i taniec) zawierających wiele wymagań do-

tyczących różnych aspektów zdrowia (zwłaszcza 
fi zycznego). Jest to wyraźny postęp w stosunku do 
dotychczasowych zapisów. W tabeli II zestawiono wy-
magania dotyczące edukacji zdrowotnej w podstawie 
programowej WF, pogrupowane według jej obszarów 
tematycznych.
 W części „Zalecane warunki i sposób realiza-
cji” zapisano, że „wychowanie fi zyczne pełni ważne 
funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera 
rozwój fi zyczny, psychiczny oraz zdrowie uczniów 
i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski 
o zdrowie w okresie całego życia. Pełni wiodącą rolę 
w edukacji zdrowotnej uczniów”. Takie umiejscowie-
nie edukacji zdrowotnej jest zgodne z modelem zale-
canym przez WHO: wiodący przedmiot (wychowanie 
fi zyczne) i włączenie treści dotyczących zdrowia do 
wielu przedmiotów [10].
 Ustalono, że zajęcia z edukacji zdrowotnej będą 
obowiązkowe i realizowane w ramach puli zajęć fakul-
tatywnych wychowania fi zycznego. Należy prowadzić 
je w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych przez 
jeden semestr, a więc przez około 30 godzin. Decy-
zję o tym, w której klasie (semestrze) będą się one 
odbywać podejmuje dyrekcja szkoły. Obecnie trwają 

Tabela I. Przedmioty nauczania, w których uwzględniono wymagania 
dotyczące edukacji zdrowotnej, według projektu podstawy programowej 
kształcenia ogólnego z dnia 20 listopada 2008 r. (wiersze zacienione dotyczą 
przedmiotów o dużej liczbie wymagań)
Table I. School subjects including the requirements of health education, 
according to the project of core curriculum in comprehensive education of 
20.11.2008 (marked lines indicate subjects with numerous requirements)

Szkoła 
podstawowa

Gimnazjum
Szkoły ponad-
gimnazjalneklasy 

I-III
klasy 
IV-VI

Edukacja społeczna X 

Edukacja przyrodnicza X

Zajęcia komputerowe X X

Zajęcia techniczne X X X

Wychowanie fi zyczne X X X X

Etyka X X X X

Język polski X X

Język obcy nowożytny X X X

Muzyka X X

Historia i społeczeństwo X

Przyroda X X

Wychowanie do życia w rodzinie X X X

Wiedza o społeczeństwie X X

Geografi a X X

Biologia X X

Chemia X X

Fizyka X

Informatyka X X

Edukacja dla bezpieczeństwa X X

Podstawy przedsiębiorczości X
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Tabela II. Obszary tematyczne  i wymagania z zakresu edukacji zdrowotnej zawarte w podstawie programowej wychowania fi zycznego 
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Table II. Topic areas and requirements of health education according to the project of core curriculum in physical education  in junior high schools 
and secondary schools

Obszar tematyczny
Wymagania. Uczeń:

Gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne

Aktywność fi zyczna, 
praca i wypoczynek, 
żywienie

• ocenia poziom własnej aktywności fi zycznej
• wskazuje korzyści z aktywności fi zycznej w terenie 
• omawia korzyści  dla zdrowia z podejmowania różnych 

form aktywności fi zycznej w kolejnych okresach życia 
człowieka 

• wymienia miejsca, obiekty i urządzenia w najbliższej 
okolicy, które można wykorzystać dla aktywności fi zycz-
nej 

• opracowuje rozkład dnia, uwzględniając proporcje 
między pracą a wypoczynkiem, wysiłkiem umysłowym 
a fi zycznym

• ocenia poziom własnej aktywności fi zycznej
• opracowuje i realizuje program aktywności fi zycznej dostosowany do 

własnych potrzeb
• omawia zalecenia dotyczące aktywności fi zycznej w zależności od płci, 

okresu życia i rodzaju pracy zawodowej
• wymienia czynniki wpływające na podejmowanie aktywności fi zycznej 

zależne od rodziny, kolegów, mediów i społeczności lokalnej
• ocenia reakcje własnego organizmu na wysiłki fi zyczne o różnej intensyw-

ności
• wyjaśnia związek między aktywnością fi zyczną i żywieniem a zdrowiem 

i dobrym samopoczuciem oraz omawia sposoby utrzymania odpowiedniej 
masy ciała we wszystkich okresach życia

• wyjaśnia relacje między sportem profesjonalnym i sportem dla wszystkich 
a zdrowiem

Rozwój fi zyczny 
w okresie dojrzewa-
nia i młodzieńczym 

• wyjaśnia, jakie zmiany zachodzą w budowie ciała 
i sprawności fi zycznej w okresie dojrzewania płciowego

• wymienia przyczyny i skutki otyłości oraz nieuzasad-
nionego odchudzania się i używania sterydów w celu 
zwiększenia masy mięśni

•wylicza oraz interpretuje własny wskaźnik wagowo-wzrostowy (BMI)

Dbałość o ciało, 
bezpieczeństwo, 
choroby

• wyjaśnia wymogi higieny wynikające ze zmian zacho-
dzących w organizmie w okresie dojrzewania

• wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności 
wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia 
sposoby zapobiegania im

• wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektó-
rych dyscyplin sportu

• wykonuje ćwiczenia kształtujące i kompensacyjne w celu przeciwdziałania 
negatywnym dla zdrowia skutkom pracy, w tym pracy w pozycji siedzącej 
i przy komputerze

• wyjaśnia, na czym polega umiejętność oceny stopnia ryzyka związanego 
z niektórymi sportami lub wysiłkami fi zycznymi

• wymienia choroby cywilizacyjne uwarunkowane niedostatkiem ruchu, 
w szczególności choroby układu krążenia, układu ruchu i otyłość, oraz 
omawia sposoby zapobiegania im

• omawia etyczne i zdrowotne konsekwencje stosowania środków dopingu-
jących

Zdrowie i dbałość 
o zdrowie

• wyjaśnia, czym jest zdrowie; wymienia czynniki, które 
wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samo-
poczucie oraz wskazuje te, na które może mieć wpływ

• wymienia zachowania sprzyjające i zagrażające zdro-
wiu oraz wyjaśnia, na czym polega i od czego zależy 
dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia

• wyjaśnia, gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących zdrowia 
i sportu oraz dokonuje krytycznej analizy informacji medialnych w tym 
zakresie

• wyjaśnia, na czym polega prozdrowotny styl życia
• wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla 

społeczeństwa oraz na czym polega dbałość o zdrowie w okresie młodości 
i wczesnej dorosłość

• wyjaśnia, co oznacza odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi
• wyjaśnia, na czym polega samobadanie i samokontrola zdrowia oraz dla-

czego należy poddawać się badaniom profi laktycznym w okresie całego 
życia

• wyjaśnia, co to znaczy być aktywnym pacjentem i jakie są podstawowe 
prawa pacjenta

• planuje projekt dotyczący wybranych zagadnień zdrowia oraz wskazuje 
na sposoby pozyskania sojuszników i współuczestników projektu w szkole, 
domu lub w społeczności lokalnej

• omawia, na czym polega współuczestnictwo i współpraca ludzi, organiza-
cji i instytucji w działaniach na rzecz zdrowia

• wyjaśnia, jaki jest związek między zdrowiem i środowiskiem oraz co sam 
może zrobić, aby tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu

Zdrowie psychospo-
łeczne, umiejętności 
życiowe

• identyfi kuje swoje mocne strony, planuje sposoby ich 
rozwoju oraz ma świadomość słabych stron, nad który-
mi należy pracować

• omawia konstruktywne sposoby radzenia sobie z nega-
tywnymi emocjami

• omawia sposoby redukowania nadmiernego stresu 
i konstruktywnego radzenia sobie z nim

• omawia znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi 
ludźmi, w tym z rodzicami oraz rówieśnikami tej samej 
i odmiennej płci

• wyjaśnia, w jaki sposób może dawać i otrzymywać 
różne rodzaje wsparcia społecznego

• wyjaśnia, co oznacza zachowanie asertywne i podaje 
jego przykłady

• wymienia szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, 
nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktyw-
nych; wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz 
namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań 
ryzykownych.

• wykonuje proste ćwiczenia relaksacyjne
• omawia konstruktywne, optymistyczne sposoby wyjaśniania trudnych 

zdarzeń i przeformułowania myśli negatywnych na pozytywne
• wyjaśnia, na czym polega praca nad sobą dla zwiększenia wiary w siebie, 

poczucia własnej wartości i umiejętności podejmowania decyzji
• wyjaśnia, na czym polega konstruktywne przekazywanie i odbieranie 

pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych oraz radzenie sobie z 
krytyką

• omawia zasady racjonalnego gospodarowania czasem
• omawia przyczyny i skutki stereotypów i stygmatyzacji osób chorych 

psychicznie i dyskryminowanych (np. żyjących z HIV/AIDS)
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starania, aby zapis dotyczący tej liczby godzin znalazł 
się w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów 
nauczania, gdyż ze względów formalnych nie mógł 
być włączony do podstawy programowej.

Korzyści wynikające z nowego statusu 
i miejsca edukacji zdrowotnej w szkole

Do korzyści tych należy zaliczyć:
– utrzymanie w zapisie podstawy programowej na-

zwy „edukacja zdrowotna” i podkreślenie jej zna-
czenia w preambułach do podstawy programowej 
– uświadamia to dyrekcji szkoły i nauczycielom jej 
potrzebę oraz jednoznacznie określa jej miejsce 
w programie szkoły („coś co nie jest nazwane nie 
istnieje”); 

– określenie czasu trwania i liczby godzin zajęć 
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych;

– ustalenie, że wiodącą rolę w szkolnej edukacji zdro-
wotnej pełni nauczyciel wychowania fi zycznego; 
jest to grupa nauczycieli, która po odpowiednim 
doszkoleniu, będzie najlepiej przygotowana do 
podjęcia tej edukacji;

– rozszerzenie zakresu edukacji zdrowotnej o aspek-
ty zdrowia psychospołecznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem umiejętności życiowych (osobi-
stych i społecznych); tradycyjnie edukacja ta kon-
centrowała się wokół biologii człowieka (anatomia 
i fi zjologia), profi laktyki chorób i wybranych uwa-
runkowań zdrowia fi zycznego (w tym zwłaszcza 
higiena osobista, aktywność fi zyczna i żywienie).

 Należy dodać, że tak istotny element edukacji 
zdrowotnej, jakim jest edukacja seksualna, będzie 
nadal realizowany w ramach przedmiotu „wychowanie 
do życia w rodzinie” (w II, III i IV etapie edukacyj-
nym). Zapis podstawy programowej tego przedmiotu 
nie uległ zmianie w stosunku do dotychczas obo-
wiązującego. Kwestia edukacji seksualnej, uwikłana 
w spory ideologiczne, pozostaje nadal w polskiej szkole 
„tabu”.

Szanse i bariery

 Włączenie bloku edukacja zdrowotna i wielu 
wymagań z tego zakresu do podstawy programowej 
wychowania fi zycznego, we wszystkich etapach edu-
kacji, jest niewątpliwym sukcesem i ma znaczenie 
historyczne. Stwarza szansę na stopniową poprawę 
realizacji edukacji zdrowotnej uczniów. Może też 
wpłynąć na zwiększenie prestiżu (osobistego, zawodo-
wego i społecznego) nauczycieli WF oraz ich udziału 
w życiu i programie wychowawczym szkoły, a także 
skuteczności ich działań. 
 Zmiana sposobu realizacji zajęć WF, w tym umoż-
liwienie uczniom, począwszy od klasy IV szkoły pod-
stawowej, wyboru formy części zajęć, może przyczynić 
się do zmniejszenia liczby uczniów długotrwale zwol-

nionych z WF oraz często je opuszczających. Jest to w 
Polsce obecnie bardzo poważny problem, wymagający 
także zmiany podejścia lekarzy i rodziców. 
 Należy jednak zdać sobie sprawę, że zapis w pod-
stawie programowej to jedynie początek nowej historii 
szkolnej edukacji zdrowotnej i wychowania fi zycznego 
w Polsce. Włączenie się nauczycieli WF do edukacji 
zdrowotnej, w formie zapisanej w nowej podstawie 
programowej kształcenia ogólnego, będzie procesem 
długotrwałym, w którym pojawi się dużo trudności 
i barier (tab. III). Szkoły i nauczyciele nie mogą 
być pozostawieni sami z nowym zadaniem. Dla ich 
przezwyciężenia niezbędne jest zaangażowanie wielu 
ośrodków i opracowanie długofalowej (5-6-letniej) 
strategii wdrażania nowych zadań, z wykorzystaniem 
dotychczasowych bogatych rodzimych doświadczeń 
(w odniesieniu do edukacji zdrowotnej zwłaszcza 
szkół promujących zdrowie) oraz rozwiązań i przy-
kładów dobrej praktyki w innych krajach.

Strategia wdrażania nowych rozwiązań 
w edukacji zdrowotnej w szkole

 Strategia wdrażania edukacji zdrowotnej w szkole 
powinna obejmować 4 grupy działań:

1. Utworzenie w resorcie edukacji ośrodka or-
ganizującego, koordynującego i monitorującego 
przebieg wdrażania edukacji zdrowotnej w szkole

 Wdrażanie nowego programu wymaga stworzenia 
odpowiedniej struktury organizującej, koordynującej 
i monitorującej jego przebieg. Na przykład w Finlandii 
wdrażanie nowego programu „edukacja zdrowotna” 
rozłożono na siedem lat i jego koordynacją zajmuje 
się Wydział Nauk o Sporcie i Zdrowiu Uniwersytetu 
w Jyväskyla [3]. W Irlandii, wdrażanie programu 
„edukacja społeczna, osobista i społeczna”, jest 
koordynowane od 4 lat przez specjalnie w tym celu 
powołaną instytucję na poziomie centralnym [12].
 W Polsce rolę takiego ośrodka mogłaby pełnić Pra-
cownia Promocji Zdrowia w Centrum Metodycznym 
Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPPP), 
mającym w resorcie edukacji status placówki dosko-
nalenia nauczycieli. Pracownia ta posiada znaczący 
dorobek we wdrażaniu edukacji zdrowotnej w szkole 
[8]. Centrum opracowało i wdraża wiele programów 
edukacyjnych związanych z promocją zdrowia psy-
chicznego, a także koordynuje na szczeblu krajowym 
program „szkoła promująca zdrowie”. 

2. Stworzenie systemu doskonalenia nauczycieli 
wychowania fi zycznego w zakresie edukacji 
zdrowotnej

 Nowa podstawa programowa wprowadza znaczące 
zmiany w treściach (wyodrębnienie bloków tematycz-
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nych) oraz organizacji zajęć wychowania fi zycznego 
(część klasowo-lekcyjna i zajęcia do wyboru). Wdro-
żenie tych zmian wymagać będzie przygotowania tej 
grupy nauczycieli. Prowadzenie edukacji zdrowotnej 
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest zu-
pełnie nowym zadaniem dla nauczyciela WF zarówno 
pod względem formy (zajęcia w klasie, prowadzone 
metodami aktywizującymi) jak i treści (duży udział 
zagadnień zdrowia psychospołecznego i umiejętności 
życiowych). Należy zatem: 

– zaoferować nauczycielom, w pierwszej kolejności 
gimnazjów, możliwość odbycia szkolenia na odpo-
wiednio zaprogramowanych i prowadzonych kur-
sach, organizowanych przez ośrodki doskonalenia 
nauczycieli i szkoły wyższe;

– umożliwić nauczycielom dostęp do konsultacji 
i pomocy metodycznej w realizacji zajęć.

3. Uwzględnienie edukacji zdrowotnej 
w kształceniu przeddyplomowym nauczycieli 

Aktualnie obowiązujące standardy kształcenia na 
kierunku „wychowanie fi zyczne” uwzględniają treści 
dotyczące edukacji zdrowotnej. Stwarza to szansę 
przygotowania nauczycieli wychowania fi zycznego 
do realizacji tej edukacji w szkole, pod warunkiem 
odpowiedniego programu tego kształcenie, ze zwró-
ceniem szczególnej uwagi na metodykę edukacji 
zdrowotnej oraz szeroki zakres treści, w tym zdrowia 
psychicznego. Z wypowiedzi nauczycieli akademickich 
wynika, że:

– istnieją bardzo duże różnice między szkołami wyż-
szymi w zakresie: programu przedmiotu „edukacja 
zdrowotna”, wymiaru godzin zajęć (od 9 do 60 
godzin), proporcji wykłady /ćwiczenia oraz metody 
zajęć,

– kadra nauczycieli akademickich nie jest wystar-
czająco przygotowana do kształcenia przyszłych 
nauczycieli WF do realizacji edukacji zdrowotnej, 
zapisanej nowej podstawie programowej kształce-
nia ogólnego [14].

 W nowej podstawie programowej wymagania 
dotyczące edukacji zdrowotnej znajdują się w więk-
szości przedmiotów. Tymczasem projekt „Standardów 
kształcenia przygotowującego do wykonywania za-
wodu nauczyciela” (zamieszczony 15 lutego 2007 r. 
na stronie internetowej Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego) nie uwzględnia treści dotyczących edukacji 
zdrowotnej. Należy podjąć pilnie starania o wprowa-
dzenie niezbędnych uzupełnień.

4. Opracowanie materiałów (podręczników 
metodycznych i innych pomocy) dla nauczycieli

 Należy przygotować serie podręczników dotyczą-
cych edukacji zdrowotnej dla:

– nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (klas I-III 
szkoły podstawowej);

– wychowawców klas IV-VI szkoły podstawowej, do 
wykorzystania na lekcjach wychowawczych oraz 
w koordynacji treści zawartych w innych przed-
miotach;

Tabela III. Trudności (bariery) w realizacji edukacji zdrowotnej i sposoby ich przezwyciężania w opinii nauczycieli akademickich [14] 
Table III. Diffi  culties (barriers) in implementation of health education and methods to overcome them according to college teachers [14]

Trudności w realizacji edukacji zdrowotnej Sposoby ich przezwyciężania

Ze strony nauczycieli wychowania fi zycznego

• Niedostateczne przygotowanie metodyczne i świadomość własnej niekompe-
tencji w zakresie:

 – stosowania metod aktywizujących
 – prowadzenia zajęć w klasie (trema przed wystąpieniami publicznymi)
• Brak materiałów i pomocy dydaktycznych
• Postrzeganie lekcji WF jako treningu sportowego i ruchowego 
• Postrzeganie edukacji zdrowotnej głównie w kontekście wysiłku fi zycznego
• Koncentracja na sukcesach sportowych uczniów uzdolnionych
• Niechęć do zmian, lek przed niepowodzeniem
• Niedostatki z zakresie własnych zachowań prozdrowotnych
• Duże koszty doskonalenia zawodowego (kursy, dojazdy, literatura)

• Udział w kursach i innych formach szkolenia, samokształcenie
• Opracowanie podręczników dla nauczycieli z przykładami scenariuszy 

zajęć; samodoskonalenie; współpraca z nauczycielami jęz. polskiego 
w zakresie przygotowania wystąpień; zachęcenie do wystąpień na 
radzie pedagogicznej

• Nagradzanie nauczycieli przez dyrektorów za inne niż sukcesy sporto-
we formy ich działalności

• Organizacja warsztatów na temat kierowania zmianami, pozytywnego 
myślenia, komunikowania się i innych umiejętności osobistych i spo-
łecznych

• Środki fi nansowe w budżecie szkoły, samorządach lokalnych na pokry-
cie kosztów szkoleń, materiałów; poszukiwanie sponsorów

Ze strony dyrekcji szkoły, innych nauczycieli i rodziców

• Niedocenianie znaczenia edukacji zdrowotnej w szkole:
 – pomijanie jej w programie rozwoju szkoły
 – niska pozycja edukacji zdrowotnej i wychowania fi zycznego w hierarchii 

zadań szkoły
 – dyrektor szkoły nie postrzega swojej roli lidera promocji zdrowia w szkole
• Niezrozumienie nowej roli nauczyciela WF przez innych nauczycieli
• Niedocenianie przez rodziców znaczenia wychowania fi zycznego i edukacji 

zdrowotnej

• Szkolenia dyrektorów szkół, ich udział w spotkaniach konsultacyjno-
dyskusyjnych

• Odgórne dyrektywy kuratorium w sprawie edukacji zdrowotnej 
w szkole

• Powołanie w szkole koordynatora edukacji zdrowotnej
• Rada szkoleniowa dla nauczycieli
• Włączenie rodziców do realizacji edukacji zdrowotnej i działań na 

rzecz zwiększenia aktywności fi zycznej uczniów

Ze strony organizacji szkoły

• Ograniczenia czasowe zajęć
• Niedostateczna liczba sal do prowadzenia zajęć przez nauczycieli WF i słabe ich 

wyposażenie

• Dostosowanie zajęć w bloku „edukacja zdrowotna” do możliwości 
uczniów zwłaszcza dojeżdżających

• Poszukiwanie dofi nansowania w samorządach lokalnych i u sponsorów
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– nauczycieli wychowania fi zycznego w gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych. Opracowanie tego 
podręcznika jest najpilniejszym zadaniem.

Wspieranie szkoły i nauczycieli w realizacji 
edukacji zdrowotnej

 Nowa reforma programowa stwarza niewątpli-
wą szansę na intensyfi kację i rozszerzenie zakresu 
edukacji zdrowotnej w szkole w Polsce. Niezbędne są 
wspomniane wyżej rozwiązania w resorcie edukacji, 
w resorcie szkolnictwa wyższego oraz sportu (zmiany 
w kształceniu przeddyplomowym nauczycieli), a także 
wsparcie ze strony różnych agencji rządowych i orga-
nizacji pozarządowych i samorządów lokalnych. 
 Od lat 60. XX wieku szkoła stała się miejscem 
szerzenia różnych form oświaty/wychowania zdrowot-
nego przez wiele instytucji i organizacji spoza resortu 
oświaty. Szczególną działalność przejawiały: 

– Oddziały oświaty zdrowotnej stacji sanitarno-epi-
demiologicznych. Od lat 90. oferują one szkołom 
programy edukacyjne o zasięgu krajowym (ini-
cjowane przez Główny Inspektorat Sanitarny, 
we współpracy z Polskim Towarzystwem Oświaty 
Zdrowotnej), dotyczące wybranych zagadnień. 
Większość z nich to polska adaptacja programów 
zagranicznych, przygotowanych przez różne fi r-
my. Istnieje ponadto wiele programów lokalnych. 
Realizatorami ich są przeszkolone pielęgniarki 
szkolne lub nauczyciele, a także pracownicy stacji 
sanitarno-epidemiologicznych. Należy dodać, że 
w ustawie o Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 
1985 r. (Dz. U. 2006, Nr 122, poz. 851, z późn. 
zm.), w artykule 6, pkt. 4, zapisano, że inspekcja 
ta „ocenia działalność oświatowo-zdrowotną pro-
wadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-
wychowawcze, szkoły wyższe {…} oraz udziela im 
pomocy w prowadzeniu tej działalności”. Jest to 
dziwna sytuacja, w której działania dydaktyczne 
szkoły nadzorują pracownicy innego resortu. Zapis 
ten wymaga szybkiej zmiany. 

– Polski Czerwony Krzyż. Liczba szkolnych kół PCK 
w ostatnich latach znacznie się zmniejszyła (z da-
nych ZG PCK wynika, że w 2005 r. było 5150 kół 
w 17% szkół; w 1965 r. działały one w 89% szkół). 
Obecnie realizowany jest w szkołach podstawowych 
program edukacyjny „Ratowniczek” oraz kluby 
„Wiewiórka”.

– Związek Harcerstwa Polskiego. Jego program wy-
chowawczy, którego wyznacznikami są „służba, 
braterstwo i praca nad sobą” (wola nieustannego 
rozwijania i kształtowania własnej osobowości), za-
wiera wiele elementów edukacji zdrowotnej, w tym 
rozwijania umiejętności życiowych. Znajdują się 
one w harcerskich: specjalnościach (np. w ratow-
niczo-medycznej), stopniach ( np. samarytanka) 
i sprawnościach. Prawo harcerskie zakłada, że 
harcerz nie pali papierosów i nie pije alkoholu. 

 Działalność edukacyjną w szkołach w zakresie 
zapobiegania: wypadkom (zwłaszcza drogowym i uto-
nięciom) prowadzi Policja, pożarom – Straż Pożarna. 
Lista sprzymierzeńców, oferujących szkole swoje 
programy edukacyjne, dotyczące różnych zagadnień, 
a zwłaszcza profilaktyki problemów zdrowotnych 
i społecznych jest długa. Wiele instytucji i organizacji 
dostrzegło, że szkoła jest dogodnym miejscem dla po-
pularyzacji ich idei i zadań. W latach 90. dołączyły się 
różne fi rmy (głównie produkujące środki do higieny 
osobistej, jamy ustnej, kosmetyki) oferujące polskie 
wersje zagranicznych programów edukacyjnych. 
Szczególnie dużo programów zaoferowały szkołom 
agencje i organizacje pozarządowe zajmujące się 
profi laktyką używania substancji psychoaktywnych. 
Szkoły są „zasypywane” programami i wciąż powstają 
nowe. 
 Włączanie się do edukacji zdrowotnej w szkole 
tak wielu instytucji i organizacji (z dominacją działań 
akcyjnych, bez ewaluacji ich wyników), wynikające 
ze słusznych intencji, doprowadziło do „wyręczania” 
szkół w realizacji edukacji zdrowotnej, jako jej wła-
snego, ważnego zadania. Szkoły czuły się „zwolnione” 
z włączenia jej do programu dydaktyczno-wychowaw-
czego. Można uznać, że opóźniło to także budowanie 
w resorcie edukacji infrastruktury dla edukacji zdro-
wotnej. W części „Zalecane warunki i sposób realiza-
cji” podstawy programowej wychowania fi zycznego 
zapisano, że niezbędne jest skoordynowanie zajęć 
z edukacji zdrowotnej „z programami edukacyjnymi 
dotyczącymi zdrowia i profi laktyki zachowań ryzy-
kownych lub chorób, oferowanymi szkołom przez 
różne organizacje, w tym stacje sanitarno-epidemiolo-
giczne”. Nasuwają się więc pytania: Na ile nauczyciele 
wychowania fi zycznego podejmą tę koordynację? Czy 
uzyskają wsparcie ze strony dyrektorów szkół? Czy 
zrozumieją nową sytuację oferenci różnych progra-
mów edukacyjnych spoza szkoły?
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