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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem badaÚ byÙo rozpoznanie zwizku pomi¿dzy zaÙoČeniami teoretycznymi a realizacj edukacji zdrowotnej na etapie szkoÙy podstawowej.
Metoda badaÚ. W badaniach zastosowano metod¿ zbierania danych w oparciu
o ĊródÙa wtórne (Rubacha, 2011). Analizie poddano zapisy dotyczce procedur realizacji edukacji zdrowotnej zapisane w przedmiotowych planach pracy nauczycieli (j¿zyk
angielski, przyroda, wychowanie Þzyczne, wychowanie do Čycia w rodzinie) w oparciu
o wytyczne zawarte w podstawach programowych wychowania przedszkolnego oraz
ksztaÙcenia ogólnego w poszczególnych typach szkóÙ (Dz. U. 2014, poz. 803).
Wyniki. W toku analizy dokumentacji stwierdzono, Če przedmiotowe plany dydaktyczno-wychowawcze zawieraj cele, zadania i treïci edukacji zdrowotnej. Na
pierwszym etapie ksztaÙcenia treïci edukacji zdrowotnej realizowane s w ukÙadzie spiralnym co oznacza, Če uczniowie w kolejnych latach stopniowo wzbogacaj
i pogÙ¿biaj zakres kompetencji (Celarek, Dbrowski, Jankowski, 1999). W klasach
4 – 6 zauwaČono rozbieČnoïci co do zaÙoČeÚ zawartych w podstawie programowej
a przedmiotowymi planami nauczania w przedmiotach: przyroda i wychowanie do
Čycia w rodzinie. OtóČ w klasie 5 i 6 plany pracy z przedmiotu przyroda wykazaÙy
brak kontynuacji spiralnej realizacji treïci z obszaru zdrowie i troska o zdrowie w klasach 5 i 6. W kasie 5 i 6 nie wyposaČaj uczniów w wiedz¿ dotyczc biologii rozwoju
czÙowieka (ciČa, rozwój pÙodu, poród).
Wnioski.
1. Przedmiotowa analiza dokumentacji umiejscawia treïci edukacji zdrowotnej
wskazane podstaw programow w holistycznej koncepcji zdrowia.
2. Treïci edukacji zdrowotnej s realizowane na obu etapach ksztaÙcenia w zakresie przedmiotów wskazanych podstaw programow.
3. Przedmiotowe plany pracy nauczycieli zawieraÙy treïci edukacji zdrowotnej zawarte w podstawie programowej.
SÙowa kluczowe: edukacja zdrowotna, podstawa programowa, przedmiotowe
plany nauczania.
The realisation of health education objectives in primary schools - an analysis of
the documentation of the school's work
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Abstract
Purpose of research. The purpose of the study was to identify the relationship
between theoretical assumptions and the implementation of health education at the
elementary school level.
Method of research. The study used a data collection method based on secondary
sources (Rubacha, 2011). Analysis concerned the procedures for implementation of
health education that were included in the teachers’ work plans (English, nature studies, physical education, upbringing in the family), based on the guidelines included in
the core curricula of pre-school education and general education in particular types of
schools (Journal of Laws 2014, item 803).
Results. In the course of the analysis of the documentation it was stated that the
didactic plans contain the objectives, tasks and content of health education. In the Þrst
stage of education, the content of health education is implemented in a spiral system,
which means that students in the following years gradually enrich and deepen their
competence (Celarek, Dbrowski, Jankowski, 1999). In grades 4-6 diěerences were
found in terms of the assumptions contained in the curriculum and the curricula of
the following subjects: nature studies and upbringing in the family. In grades 5 and
6, the work plans for the subject of nature studies have shown no continuation of the
spiral implementation of the content of health and health care in grades 5 and 6. In
classes 5 and 6 students are not equipped with knowledge about the biology of human
development (pregnancy, childbirth).
Conclusions.1. This documentary analysis locates the content of health education
indicated by the core curriculum in the holistic health concept.2. The content of health
education is implemented at both stages of education in the subjects identiÞed by the
core curriculum.3. The teachers’ work plans contained the content of health education
included in the curriculum.Key words: health theories, health education, curriculum,
subject work plans.

„Zdrowie – to nie dar niebios dany nam raz na zawsze. Nad zdrowiem trzeba
pracowa°, praca ta ma charakter pedagogiczny. Zdrowia bowiem moČna i naleČy
naucza°, do zdrowia trzeba wychowywa°” ( Demel, 1968, s.8).

Poj¿cie zdrowia moČna interpretowa° w zaleČnoïci od przyj¿tej perspektywy
teoretycznej. Oznacza to, Če b¿dzie ono róČnie deÞniowane z punktu widzenia nauk
biologicznych (medycznych), spoÙecznych, czy humanistycznych. Powszechne rozumienie zdrowia jest nierozerwalnie zwizane z poj¿ciem choroby. Ma to swoje uzasadnienie w biomedycznej koncepcji. DeÞnicja zdrowia przyj¿ta przez World Health
Organization (WHO) w 1946 (Woynarowska, 2008) staÙa si¿ podstaw do zmiany
w myïleniu o zdrowiu, jako o wartoïci warunkujcej potencjaÙ psychoÞzyczny czÙowieka i jego dobr jakoï° Čycia. Zdrowia nie czujemy na co dzieÚ i dopóki jesteïmy
zdrowi, nie podejmujemy czynnoïci zwizanych z jego podtrzymywaniem i pomnaČaniem cz¿sto dziaÙajc antyzdrowotnie (Ċle zbilansowana dieta, brak aktywnoïci Þzycznej, uČywki).
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Zdrowie w uj҄ciu biomedycznego i holistycznego modelu.
W naukach medycznych funkcjonuje kilka koncepcji zdrowia. W niniejszym opracowaniu omówione zostaÙy dwie wiodce teorie tÙumaczce z jakich powodów czÙowiek podejmuje dziaÙania na rzecz wÙasnego zdrowia - model biomedyczny i holistycznym, które jednoczeïnie odzwierciedlaj stale ewaluujce potrzeby zdrowotne
spoÙeczeÚstwa.
Pierwsze podejïcie – biomedyczne, jak wskazuje Marta Czarnecka i Lidia CierpiaÙkowska, traktuje zdrowie jako brak choroby, tj. brak zakÙóceÚ w przebiegu funkcji biologicznych organizmu. JednakČe zdrowie jest w tym modelu tÙem dla choroby,
która jest gÙównym przedmiotem zainteresowaÚ. Choroba i zdrowie wykluczaj si¿
nawzajem. Ponadto, charakterystyczne dla tego podejïcia jest utrzymywanie kartezjaÚskiej myïli dotyczcej podziaÙu czÙowieka na dwie niezaleČne cz¿ïci „som¿”
i „psyche” oraz podkreïlanie roli lekarza, jako jedynej aktywnej osoby w sytuacji choroby (Czarnecka, CierpiaÙkowska, 2007, s. 162). Artur OstrzyČek i Jerzy Marcinkowski podsumowali takie podejïcie nast¿pujco: „biomedyczny model zdrowia skupiÙ
si¿ na czynnikach czysto biologicznych, nie obejmujc caÙego pozostaÙego otoczenia
choroby a wi¿c wpÙywów psychologicznych, ïrodowiskowych i spoÙecznych. W terapii nacisk poÙoČony zostaÙ na poszukiwanie usterek bioÞzycznych i analiz¿ wyników badaÚ, a dobre zdrowie byÙo jedynie wykÙadni nieobecnoïci bólu, dysfunkcji
czy choroby” (OstrzyČek, Marcinkowski, 2012, s. 683). Ludzie s zdrowi, dopóki nie
poczuj si¿ Ċle. ZÙe samopoczucie jest najcz¿ïciej spowodowane przez chorob¿, która
powstaje w rezultacie zatrucia, infekcji lub wypadku. Chorzy id do lekarzy, którzy
badaj objawy choroby i stawiaj diagnoz¿. Nast¿pnie podejmuj leczenie w postaci
przyjmowania zapisanych leków, zabiegów chirurgicznych oraz zaleceÚ lekarskich,
które likwiduj chorob¿. „Jednym z fundamentalnych bÙ¿dów modelu medycznego
jest nieuwzgl¿dnienie ludzkich uczu° (Clark, 1978, s. 33). „Jeïli zdrowie i choroba s
traktowane jako stany rozÙczne (czÙowiek albo jest zdrowy albo jest chory i nie ma
stanów poïrednich) wówczas pozostaj poza kontrol jednostki co oznacza, Če zdrowie w tym sposobie pojmowania jest sprowadzone jedynie do zasad biologicznego
funkcjonowania jednostki na bazie wrodzonych moČliwoïci” (Koszczyc, Koper 2013,
s. 46).
Drugi z wymienionych modeli zdrowia uksztaÙtowaÙ si¿ na krytycznym podejïciu wskazujcym braki modelu biomedycznego. Model holistyczny ujmuje w swoim
zakresie potrzeb¿ odmiennego spojrzenia na sytuacj¿ Čyciow pacjenta, uwzgl¿dnia
te obszary jego funkcjonowania, które byÙy dotd pomħane w ocenach klinicznych.
Zatem opiera si¿ na traktowaniu czÙowieka jako caÙoïci, co oznacza, Če zdrowie czÙowieka konstytuuj powizane ze sob wszystkie aspekty egzystencji:
• Þzyczny (prawidÙowe funkcjonowanie organizmu, wszystkich jego ukÙadów
i narzdów)
• psychiczny, a w jego obr¿bie zdrowie: umysÙowe (zdolnoï° do jasnego, logicznego myïlenia) i emocjonalne (zdolnoï° do rozpoznawania uczu°, np. l¿ku,
radoïci i wyraČania ich w odpowiedni sposób oraz umiej¿tnoï° radzenia sobie
ze stresem, l¿kiem)
• spoÙeczny (zdolnoï° do utrzymywania prawidÙowych relacji z innymi ludĊmi)
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•

duchowy (u niektórych ludzi jest zwizany z wierzeniami i praktykami religħnymi, u innych dotyczy ich osobistego credo, zasad, zachowaÚ i sposobów
utrzymywania wewn¿trznego spokoju)
• cz¿ï° caÙoïci (postrzeganie zdrowia czÙowieka w kontekïcie czynników, które
na nie wpÙywaj, w tym gÙównie stylu Čycia i warunków, w jakich czÙowiek
Čyje) warunki (Woynarowska, 1995a, s. 15).
W zwizku z powyČszym w drugiej poÙowie XX wieku upowszechniÙo si¿ inne
spojrzenie na prawidÙowoïci rzdzce ïwiatem przyrody, Čyciem spoÙeczno-kulturowym, oraz wpÙywem na stan zdrowia czÙowieka. RozwaČania w tym zakresie prowadziÙ George D. Bishop zauwaČajc, „Če relacje mi¿dzy ciaÙem i umysÙem juČ od czasów
antycznych stanowiÙy ĊródÙo licznych spekulacji i kontrowersji. Wi¿kszoï° kultur na
pewnym etapie rozwoju przechodziÙa zarówno przez okres wiary w nierozerwalny
zwizek ciaÙa i umysÙu, jak i przez okresy przekonania o braku Ùcznoïci mi¿dzy tymi
elementami” (Bishop, 2000, s. 40).
W modelu holistycznym wyraĊnie podkreïla si¿, Če zdrowie nie jest stanem statycznym i we wszystkich okresach Čycia naleČy: chroni° je – czyli zapobiega° chorobom (proÞlaktyka), doskonali° je – pomnaČa°, zwi¿ksza° jego potencjaÙ (promocja
zdrowia), przywraca° je – gdy pojawi si¿ choroba (leczenie i rehabilitacja) (S¿k, gcigaÙa, Pasikowski, 1992).
Rozpatrujc oba podejïcia odnosi si¿ wraČenie, Če bliČszy doskonaÙemu modelowi
zdrowia jest model holistyczno-funkcjonalny, co potwierdzaj sÙowa G.D. Bishopa,
autora Psychologii zdrowia o istnieniu coraz wi¿kszej iloïci powodów, Če psychiczne
i behawioralne czynniki s co najmniej tak samo waČne, jak ïciïle Þzyczne. Wynika
z tego, Če „we wspóÙczesnym dČeniu do skutecznoïci leczenia niezb¿dne jest podejïcie nie tylko medyczne, ale równieČ psychosomatyczne (Bishop, 2000 s. 12).
Uwzgl¿dnia te zaÙoČenia deÞnicja gwiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), mówica, Če zdrowie to: „stan dobrego samopoczucia Þzycznego, psychicznego i spoÙecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa i niepeÙnosprawnoïci” (Woynarowska,
1995b, s. 9). Równie popularna i upowszechniana na ïwiecie jest deÞnicja zakÙadajca,
Če „ zdrowie jest czymï wi¿cej aniČeli brakiem choroby – jest dobrym samopoczuciem
we wszystkich wymiarach: Þzycznym, psychicznym, spoÙecznym” (Downie, Fyfe,
Tannahill, 1994, s. 49) oraz traktujca zdrowie: „jako funkcjonaln zdolnoï° jednostki, która umoČliwia realizacj¿ jej zadaÚ i obowizków oraz jako pewn wÙasnoï° czy
cech¿ Čycia, która gwarantuje czÙowiekowi szcz¿ïliwe, efektywne i kreatywne Čycie”
(Boruchovitch, Mednick, 2002, s. 175).
MirosÙaw Kowalski zauwaČa, Če widzenie ïwiata i czÙowieka oparte na modelu
biomedycznym przyczyniÙo si¿ do post¿pu technicznego w medycynie, szybkiego rozwoju nauk ïcisÙych, który pozwoliÙ na wykorzystanie metod analitycznych
w badaniu ciaÙa czÙowieka i jego funkcji. Holistyczne uj¿cie czÙowieka, wskazujc
na zÙoČonoï° i wielowymiarowoï° powizaÚ istoty ludzkiej ze ïwiatem, przyczyniÙo si¿ – z perspektywy funkcjonalnej – do ujmowania problematyki zdrowia w sposób caÙoïciowy. Biomedyczne i holistyczne obrazy zdrowia – mimo Če zawieraj
skrajnie odmienne propozycje deÞniujce zdrowie (i chorob¿) oraz wskazuj na
inne ich uwarunkowania – uzupeÙniaj si¿ nawzajem (Kowalski, GaweÙ, 2007, s.
25). Zdrowie czÙowieka, jak podkreïla M. Kowalski, charakteryzuje si¿ caÙoČyciow
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dynamicznoïci, a nie statycznoïci. Std zasadne jest rozpatrywanie go na pÙaszczyznach aksjologicznych, które pozwalaj ujmowa° zdrowie jako caÙoï° lub cz¿ï°
caÙoïci. WedÙug autora „ pÙaszczyzny maj t¿ wÙaïciwoï°, Če mog si¿ wzajemnie
przenika°, nakÙada° lub ewentualnie stanowi° oddzielne elementy” (Kowalski, GaweÙ, 2006, s. 55).
Celnie zdeÞniowaÙ zdrowie w uj¿ciu holistycznym Kazimierz Dbrowski. SkupiÙ
si¿ bowiem na sposobie rozumienia zdrowia psychicznego. WedÙug niego „zdrowie
oznacza zdolnoï° do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeČywania, odkrywania i tworzenia coraz wyČszej w hierarchii rzeczywistoïci i wartoïci, aČ
do konkretnego ideaÙu indywidualnego i spoÙecznego” (Dbrowski, 1979, s. 34). PostrzegaÙ on zdrowie jako proces, którego charakterystyczn cech gÙówn jest rozwój
oraz doskonalenie. Podobnie zdeÞniowaÙ to poj¿cie Kazimierz Denek, twierdzc, Če
„zdrowie jest uniwersaln, ogólnoludzk i ponadczasow wartoïci, która znajduje swój wyraz w sprawnoïci Þzycznej oraz w zdolnoïci do sensownego i twórczego Čycia. Jego zdaniem zdrowie, traktowane jako proces, wymaga cigÙej troski oraz
umiej¿tnoïci przywracania cigle zakÙóconej równowagi i przystosowania si¿ do nieustannie dokonujcych si¿ zmian zachodzcych wewntrz, jak i w otaczajcym nas
ïrodowisku” (NowocieÚ, 2016, s. 222).
Barbara Woynarowska uwzgl¿dniÙa caÙoïciowe (holistyczne) i pozytywne rozumienie zdrowia oraz wskazaÙa na powizanie ze sob obszarów: Þzycznego, psychicznego (umysÙowego, emocjonalnego), spoÙecznego i duchowego (Woynarowska,
2008). Autorka podkreïla, Če w szkolnej edukacji zdrowotnej „zdrowie ukazywane
jako kategoria pozytywna (dobrostan, wellness), wiČe si¿ z dobr jakoïci Čycia,
energi Čyciow, sprawnoïci Þzyczn, potencjaÙem czÙowieka, rozwojem, zdolnoïci do aktywnego i twórczego Čycia, cieszenia si¿ z Čycia, optymizmem, szcz¿ïciem”
(Woynarowska, 2010, s. 24). W takim uj¿ciu zdrowie ukazywane jest wychowankom
jako dobro, stan poČdany, ceniony a takČe uznawane jest za wartoï° i zasób dla jednostki (Woynarowska, 2010). Dalsze rozwini¿cie tej deÞnicji podejmuje autorka twierdzc, Če „zdrowym moČe by° czÙowiek, który odznacza si¿ harmonħnym rozwojem
Þzycznym, psychicznym i dobrze adaptuje si¿ do otaczajcego go ïrodowiska spoÙecznego. CaÙkowicie realizuje on swoje zdolnoïci Þzyczne i umysÙowe, moČe dostosowa° si¿ do zmian w otoczeniu, jeïli nie wykraczaj one poza granice normy, i wnosi
swój wkÙad w pomyïlnoï° spoÙeczeÚstwa odpowiednio do swoich moČliwoïci i zdolnoïci” (Woynarowska, 2010, s. 18).

Instytucjonalna edukacja zdrowotna.
Edukacja zdrowotna moČe by° realizowana w ramach procesu socjalizacji przebiegajcego w rodzinie (pozainstytucjonalna) oraz w instytucjach, które w swoich dziaÙaniach maj wpisane cele i zadania na rzecz caÙoČyciowej troski o zdrowie (przedszkola, szkoÙy, oïrodki akademickie).
Jaki wpÙyw na uksztaÙtowanie zdrowego obywatela w spoÙeczeÚstwie mog mie°
instytucje oïwiatowe podaje Eligiusz Madejski. Badania przeprowadziÙ wïród rodziców uczniów szkóÙ podstawowych województwa ïlskiego. Rodzice w wi¿kszoïci
(82%) czuj si¿ nie tylko prawnie, ale i moralnie odpowiedzialni za zdrowie wÙasnych
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dzieci. Zaledwie 17% z badanych uwaČa, Če jest to obowizek szkoÙy i sÙuČby zdrowia,
jako placówki ich zdaniem najbardziej kompetentnej. Jego zdaniem szkoÙa w pierwszej kolejnoïci odpowiada za realizacj¿ i propagowanie edukacji zdrowotnej w spoÙecznoïci lokalnej, której ogniwami s ïrodowiska rodzinne. Aby planowane efekty
w tym zakresie byÙy moČliwe do osigni¿cia, konieczna jest ïcisÙa wspóÙpraca obu
ïrodowisk: szkolnego i rodzinnego (Madejski, 2009, s.79).
W Polsce strategia dziaÙaÚ na rzecz edukowania ku zdrowiu oraz podnoszenia
jakoïci Čycia spoÙeczeÚstwa zostaÙa przedstawiona w Narodowym Programie Zdrowia na lata 1996 – 2006, 2007 – 2015 i 2016 – 2020. Program ponadto staÙ si¿ podstaw
do wprowadzenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) zmian w podstawie programowej z wychowania Þzycznego (rozporzdzenie z dnia 23.12.2008
r.), w której opisano procedury realizacji wychowania zdrowotnego w ramach tego
przedmiotu od roku szkolnego 2009/2010 (Dz. U. 2008, nr 4, poz. 17). Tym samym
rozpoczÙ si¿ proces podnoszenia ïwiadomoïci spoÙeczeÚstwa na temat moČliwoïci
wpÙywu kaČdego z nas na wÙasne zdrowie, co zaskutkowaÙo m.in. wprowadzeniem
sieci szkóÙ promujcych zdrowie. DostrzeČono zatem, Če jedn z dróg zrozumienia
przez spoÙeczeÚstwo znaczenia zdrowia w dobrostanie psychoÞzycznym jest proces instytucjonalnej edukacji. „Nadrz¿dnym celem dziaÙalnoïci edukacyjnej szkoÙy
jest dČenie do wielostronnego rozwoju ucznia, obejmujcego intelektualny, psychiczny, spoÙeczny, zdrowotny, estetyczny, moralny i duchowy wymiar jego osobowoïci. Aby ten cel mógÙ by° osigni¿ty niezb¿dne jest tworzenie sprzyjajcych
tej dziaÙalnoïci materialnych i psychospoÙecznych warunków” (Kowalski, GaweÙ,
2006, s.183). Oznacza to równieČ „cigÙy, rytmiczny i planowo realizowany proces,
w którym ludzie ucz si¿ dba° o zdrowie wÙasne i innych” ( ukowska,1999, s. 14).
„Proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci i mÙodzieČ ucz si¿ jak Čy°,
aby: zachowa° i doskonali° zdrowie wÙasne i innych ludzi oraz tworzy° ïrodowisko
sprzyjajce, a w przypadku wystpienia choroby lub niepeÙnosprawnoïci aktywnie
uczestniczy° w jej leczeniu lub rehabilitacji, radzi° sobie i zmniejsza° jej negatywne
skutki (Woynarowska, 2010, s.103). KsztaÙtujc postaw¿ prozdrowotn wychowanka powinnoïci nauczyciela jest zatem uwzgl¿dnienie nast¿pujcych zmian w osobowoïci ucznia:
• wartoï° zdrowia jest realnoïci; zdrowie jest wartoïci egzystencjaln, a to
oznacza, Če ma istotne znaczenie w Čyciu czÙowieka (Popielski, 1994)
• wartoï° zdrowia uwidacznia si¿ dzi¿ki wÙaïciwoïciom procesu strukturyzowania osobowoïci (widoczne jest to m. in. w obszarach zwizanych z regulowaniem Čycia spoÙecznego, grupowego, jak równieČ zachowaÚ indywidualnych)
• wartoï° zdrowia zobowizuje (powizanie odpowiedzialnoïci z podejmowaniem okreïlonych decyzji w obszarze zdrowia)
• wartoï° zdrowia sÙuČy twórczemu byciu jednostki
• wartoï° zdrowia wyzwala siÙy motywacyjne oraz mobilizuje
• wartoï° zdrowia uaktywnia sposoby poznawania siebie i innych, a takČe oceniania otaczajcej rzeczywistoïci
• wartoï° zdrowia uaktywnia wyobraĊni¿, skojarzenia oraz intuicje, aktywizujc wol¿ i decyzje jednostki
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wartoï° zdrowia nadaje sens Čyciu jednostki oraz ma charakter sensotwórczy
(Kowalski, GaweÙ, 2006).
Na podstawie powyČszych rozwaČaÚ moČna sdzi°, Če w procesie edukacji zdrowotnej wychowankowie „ucz si¿ starannie dobranych umiej¿tnoïci potrzebnych
w codziennym Čyciu do pokonywania trudnoïci, zaspokajania potrzeb psychicznych
bez uciekania si¿ do przemocy lub stosowania substancji zmieniajcych ïwiadomoï°.
Wspomniane umiej¿tnoïci dotycz konstruktywnego rozwizywania problemów,
podejmowania decyzji, budowania pozytywnego obrazu siebie, asertywnoïci” (Woynarowska, 2010, s. 502).
Pojmowanie zdrowia zgodnie z jego holistyczn koncepcj wielowymiarowego
dobrostanu, poddajcego si¿ zmianom w cigu Čycia czÙowieka – jest wst¿pnym warunkiem skutecznie prowadzonych dziaÙaÚ w edukacji ku caÙoČyciowej trosce o zdrowie. „Zdrowie jest nieodÙcznym warunkiem osigni¿° szkolnych, dobrej jakoïci
Čycia i ekonomicznej produktywnoïci. WyposaČajc dzieci w wiedz¿, umiej¿tnoïci
i wÙaïciwe postawy wobec zdrowia, moČemy zwi¿kszy° ich szans¿ na zdrowe Čycie
oraz ich zdolnoïci do dziaÙaÚ na rzecz zdrowia spoÙecznoïci, w których Čyj” - Hiroshi
Nakajimy - Dyrektor Generalnego gwiatowej Organizacji Zdrowia (Woynarowska,
2000, s. 15).
•

Metodologia badaҞ wҝasnych.
Cel pracy i pytania badawcze
Majc na uwadze zdrowie spoÙeczeÚstwa wÙadze oïwiatowe dostrzegÙy potrzeb¿
wprowadzenia celów, zadaÚ i treïci z zakresu edukacji zdrowotnej m. in. do takich
przedmiotów szkolnych jak: wychowanie Þzyczne, edukacja przyrodnicza i edukacji
spoÙecznej (Podstawa programowa, 2014).
W zwizku z powyČszym zaistniaÙa potrzeba przeprowadzenia badaÚ empirycznych, których celem byÙo rozpoznanie zwizku pomi¿dzy zaÙoČeniami teoretycznymi
a realizacj edukacji zdrowotnej na etapie szkoÙy podstawowej.
ArtykuÙ jest prób rozpoznania rzeczywistej realizacji edukacji zdrowotnej przez
nauczycieli na pierwszym i drugim etapie ksztaÙcenia. SzczegóÙowej analizie poddano treïci podstawy programowej, zgodnej z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztaÙcenia ogólnego w poszczególnych typach szkóÙ (Dz. U. 2014, poz. 803). UszczegóÙowieniem celu badaÚ byÙa próba
odpowiedzi na nast¿pujce pytania badawcze:
1. Jak koncepcj¿ - biomedyczn czy holistyczn - wyraČa podstawa programowa dla szkoÙy podstawowej?
2. W obszarze jakich przedmiotów szkolnych realizowane s treïci edukacji
zdrowotnej?
3. Czy przedmiotowe plany pracy nauczycieli obejmowaÙy treïci edukacji zdrowotnej zawarte w podstawie programowej?
4. Czego dotyczyÙy powizania a czego rozbieČnoïci?
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Metody, techniki, narz҄dzia badawcze
W badaniach zastosowano metod¿ przeszukiwania ĊródeÙ wtórnych a nast¿pnie
poddano analizie i interpretacji ich treï° (Rubacha 2011). Krzysztof Rubacha uwaČa,
Če autorzy metodologii badaÚ analiz¿ ĊródeÙ utoČsamiaj z metod zbierania danych.
JednakČe autor twierdzi, Če zbieranie to nie analiza. Metodolog posÙuguje si¿ zatem
poj¿ciem ĊródeÙ wtórnych okreïlajc je jako „zbiory danych, b¿dce materialnymi
ïladami ludzkiej dziaÙalnoïci” (Rubacha 2011, s. 157), do których zalicza m.in. podr¿cznik, pami¿tniki, ïwiadectwa szkolne, dokumenty prawne. „ródÙa wtórne istniej
Þzycznie, tak jak osoby badane. Z tego punktu widzenia moČna powiedzie°, Če pozostaÙe metody zbierania danych bazuj na ĊródÙach pierwotnych, poniewaČ badacz,
aktywizujc osob¿ badan, niejako kreuje, «wydobywa z niej» dane (Rubacha, 2011,
s. 158). Na postawie sformuÙowanego celu badaÚ i pytaÚ badawczych dokonano celowego doboru ĊródeÙ wtórnych, którymi byÙy podstawy programowe i plany nauczania tych przedmiotów szkolnych, w ramach których realizowany jest proces edukacji
zdrowotnej tj. wychowania Þzycznego, przyrody, wychowania w rodzinie, j¿zyka angielskiego i zaj¿° technicznych.
Wszystkie dokumenty zostaÙy zgromadzone w roku szkolnym 2016/2017 roku.
Zebrane plany pracy z poszczególnych przedmiotów nauczania potwierdzone byÙy
piecz¿ci szkoÙy. Opatrzone podpisem i akceptacj do realizacji przez dyrektora
szkoÙy oraz podpisami nauczycieli prowadzcych dany przedmiot. StanowiÙy zatem wiarygodne ĊródÙo informacji. Analizowane plany byÙy spójne ze szkolnym
zestawem programów nauczania, przyj¿tym przez rad¿ pedagogiczn na dany rok
szkolny.

Organizacja badaҞ. Materiaҝ badawczy
W badaniach dokonano analizy treïci podstawy programowej z 2014 r. (Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r.) zmieniajce rozporzdzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
ksztaÙcenia ogólnego w poszczególnych typach szkóÙ (Dz. U. 2014, poz. 803) dla
szkóÙ podstawowych w zakresie edukacji zdrowotnej. W jej wyniku wyodr¿bniono szczegóÙowe cele przedmiotów wyznaczone podstaw programow, w zakresie
których realizowana ma by° edukacja zdrowotna (tabela 1 i tabela 2). W celu rozpoznania zwizku pomi¿dzy zaÙoČeniami teoretycznymi a realizacj edukacji zdrowotnej na etapie szkoÙy podstawowej analizie poddano plany pracy nauczycieli klas
1-3 oraz na etapie 4-6 analizie poddano treïci z j¿zyka angielskiego, przyrody, zaj¿°
technicznych, wychowania Þzycznego i wychowania do Čycia w rodzinie (dla klasy
5 i 6, gdyČ przedmiot realizowany jest tylko w tych klasach). KaČdy znak (+) postawiony w tabeli 1 i 2 na poziomie wymagaÚ szczegóÙowych oznacza uwzgl¿dnienie
treïci w planie nauczania z powyČszych przedmiotów. MateriaÙ badawczy stanowiÙo 17 planów.
Analizowane plany pracy dla klas 1-3 byÙy uÙoČone do programu Anety Jegier
i Beaty Szurowskiej Moje °wiczenia (Jegier, Szurowska, 2014). Oznaczono je symbolami – Pp.1, Pp.2, Pp.3. Analogicznie oznaczono kolejne plany przedmiotowe w drugim
etapie ksztaÙcenia. Plan pracy z j¿zyka angielskiego zostaÙ przygotowany do progra256
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mu „Discover English 3” (Hearn, Wildam, 2015) (Pp.ja.4, Pp.ja.5, Pp.ja.6). Przyroda
obejmowaÙa plan pracy do programu – „Tajemnice przyrody” (Marko – WorÙowska,
Stawarz, Szlajfer, 2015) (Ppp.4, Ppp.5, Ppp.6). Zaj¿cia techniczne - w planach zostaÙy
przedÙoČone do programu „BdĊ bezpieczny na drodze” (Bogacka-OsiÚska, Razuchiewicz, 2015) (Pp.zt.4, Pp.zt.5, Pp.zt.6). Podstaw do opracowania planów pracy z wychowania Þzycznego byÙ program Urszuli Kierczak „Koncepcja edukacji Þzycznej.
Zdrowie, sport, rekreacja, dla szkoÙy podstawowej” (Kierczak 2009) (Pp.wf.4, Pp.wf.5,
Pp.wf.6). Plan przedmiotu wychowania do Čycia w rodzinie zostaÙ przedstawiony
do programu dla klasy 5 i 6 autorstwa Teresy Król „W¿drujc ku dorosÙoïci” (Król,
2014) (Pp.wdČ.5, Pp.wdČ6). Jego realizacja zostaÙa zaplanowana na 1 semestr w obu
poziomach klas zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej, z 17 lutego 2012 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego
oraz zakresu treïci dotyczcych wiedzy o Čyciu seksualnym czÙowieka, o zasadach
ïwiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartoïci rodziny, Čycia w fazie
prenatalnej oraz metodach i ïrodkach ïwiadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej ksztaÙcenia ogólnego, stosowane od dnia 1 wrzeïnia 2013 r. w klasie 5
szkoÙy podstawowej. Do ich realizacji nauczyciel prowadzcy przedstawiÙ zgodnie
z wymogiem formalnoprawnym podpisane zgody przez rodziców, uczniów biorcych udziaÙ w zaj¿ciach.

Realizacja edukacji zdrowotnej a zaҝoӐenia zawarte w podstawie
programowej
„Edukacja zdrowotna jako caÙoČyciowy proces uczenia ludzi jak Čy° zajmuje wÙaïciwe miejsce w procesie wychowania i stanowi Þlar oddziaÙywaÚ modyÞkujcych
wszelkie zachowania zagraČajce naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi dzieci
i mÙodzieČy” (Podstawa Programowa z komentarzami. Wychowanie Þzyczne i edukacja dla bezpieczeÚstwa, 2014, s. 56).
Wymagania dotyczce edukacji zdrowotnej uwzgl¿dniono w kilku obszarach
edukacji wczesnoszkolnej: w zakresie edukacji przyrodniczej, spoÙecznej i polonistycznej, zaj¿ciach komputerowych oraz w etyce. Obszary realizowane w ramach
tychČe przedmiotów dotycz: dbaÙoïci o zdrowie i bezpieczeÚstwo wÙasne i innych,
kontrolowania zdrowia i przestrzegania zaleceÚ lekarza i stomatologa, bezpieczeÚstwa w ruchu drogowym, relacji i wspóÙpracy z innymi, pomagania potrzebujcym,
ochrony ïrodowiska przyrodniczego (Podstawa programowa z komentarzami, 2014,
s. 55) W tabeli 1 przedstawiono cele szczegóÙowe wyodr¿bnione z podstawy programowej, uwzgl¿dniajce treïci edukacji zdrowotnej w ksztaÙceniu zintegrowanym.
W trzech koÚcowych kolumnach znakiem (+) oznaczono ich uwzgl¿dnienie w planach pracy nauczycielek.
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Tabela 1
Wyniki analizy planów pracy nauczycieli I etapu ksztaÙcenia w zakresie realizacji edukacji
zdrowotnej w oparciu o podstaw¿ programow ksztaÙcenia ogólnego dla szkoÙy podstawowej
SzczegóÙowe cele edukacji zdrowotnej w zakresie przedmiotów szkoÙy podstawo- klasy
wej wyznaczone podstaw programow
1
2
I etapu edukacyjnego ( klasy 1 – 3)
Edukacja SpoÙeczna. UczeÚ:
Pp1
Pp2
5.1. odróČnia, co jest dobre, a co zÙe w kontaktach z rówieïnikami i dorosÙymi
+
+
5.2. odróČnia dobro od zÙa, stara si¿ by° sprawiedliwym i prawdomównym; nie +
+
krzywdzi innych, pomaga sÙabszym i potrzebujcym;
+
5.4. wspóÙpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej, przestrzega reguÙ obowizu- +
jcych w spoÙecznoïci dzieci¿cej oraz ïwiecie ; wie, jak naleČy
zachowywa° si¿ w stosunku do dorosÙych i rówieïników (formy grzecznoïciowe); rozumie potrzeb¿ utrzymywania dobrych relacji z ssiadami w miejscu zamieszkania;
jest ch¿tny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;
5.5. jest tolerancyjny wobec osób innej narodowoïci, tradycji kulturowej itp.; wie, Če +
+
wszyscy ludzie maj równe prawa;
5.6. (zna prawa ucznia i jego obowizki w tym zasady bycia dobrym koleg), respek- +
+
tuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;
5.10. wie, gdzie moČna bezpiecznie organizowa° zabawy, a gdzie nie moČna i dlaczego; +
+
+
5.11. zna zagroČenia ze strony ludzi; potraÞ powiadomi° dorosÙych o wypadku, za- groČeniu, niebezpieczeÚstwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straČy
poČarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.
Edukacja przyrodnicza. UczeÚ:
+
+
6.5. wyjaïnia zaleČnoï° zjawisk przyrody od pór roku; wie, jak zachowa° si¿ odpo- +
+
wiednio do warunków atmosferycznych;
+
6.9. zna podstawowe zasady racjonalnego odČywiania si¿; rozumie koniecznoï° kon- +
trolowania stanu zdrowia i stosuje si¿ do zaleceÚ lekarza i lekarza dentysty;
+
6.10. dba o zdrowie i bezpieczeÚstwo swoje i innych (w miar¿ swoich moČliwoïci);o- +
rientuje si¿ w zagroČeniach ze strony roïlin i zwierzt, a takČe w zagroČeniach typu
burza, huragan, ïnieČyca, lawina, powódĊ itp.; wie, jak trzeba zachowa° si¿ w takich
sytuacjach
Wychowanie Þzyczne i edukacja zdrowotna. UczeÚ:
+
+
10.1. w zakresie sprawnoïci Þzycznej
+
+
a) realizuje marszobieg trwajcy co najmniej 15 minut,
+
b) umie wykona° prób¿ siÙy mi¿ïni brzucha oraz prób¿ gibkoïci dolnego odcinka kr¿- +
gosÙupa,
c) potraÞ pokonywa° przeszkody naturalne i sztuczne;
+
+
10.2. w zakresie treningu zdrowotnego:
a) przyjmuje pozycje wyjïciowe i ustawienia do °wiczeÚ oraz wykonuje przewrót w
+
przód,
+
b) skacze przez skakank¿, wykonuje przeskoki jednonóČ i obunóČ nad niskimi przeszkodami,
+
+
c) wykonuje °wiczenia równowaČne bez przyboru, z przyborem i na przyrzdzie;
+
+
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3
Pp3
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

SzczegóÙowe cele edukacji zdrowotnej w zakresie przedmiotów szkoÙy podstawo- klasy
wej wyznaczone podstaw programow
1
2
10.3. w zakresie sportów caÙego Čycia i wypoczynku:
+
+
a) posÙuguje si¿ piÙk: rzuca, chwyta, kozÙuje, odbħa i prowadzi j,
b) jeĊdzi np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania si¿ po drogach,
+
+
c) bierze udziaÙ w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych,
respektujc reguÙy i podporzdkowujc si¿ decyzjom s¿dziego,
+
+
d) wie, jak naleČy zachowa° si¿ w sytuacjach zwyci¿stwa i radzi sobie z poraČkami w
miar¿ swoich moČliwoïci;
+
+
4. w zakresie bezpieczeÚstwa i edukacji zdrowotnej:
a) dba o higien¿ osobist i czystoï° odzieČy,
+
+
b) wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma wÙaïciwe odČywianie si¿ oraz aktywnoï° Þzyczna,
+
+
c) wie, Če nie moČe samodzielnie zaČywa° lekarstw i stosowa° ïrodków chemicznych
niezgodnie z przeznaczeniem,
+
+
d) dba o prawidÙow postaw¿, np. siedzc w Ùawce, przy stole,
+
+
e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania si¿ w trakcie zaj¿° ruchowych; posÙuguje si¿ przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
+
+
f) potraÞ wybra° bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwróci°
si¿ o pomoc w sytuacji zagroČenia zdrowia lub Čycia.
+
+
11. Etyka. UczeÚ:
11.2. zastanawia si¿ nad tym, na co ma wpÙyw, na czym mu zaleČy, do czego moČe +
+
dČy° nie krzywdzc innych; stara si¿ nieï° pomoc potrzebujcym;
11.3. wie, Če dzieci niepeÙnosprawne znajduj si¿ w trudnej sytuacji i pomaga im;
+
+
+
11.4. wie, na czym polega prawdomównoï° i jak waČna jest odwaga przeciwstawiania +
si¿ kÙamstwu i obmowie; potraÞ z tej perspektywy ocenia° zachowania bohaterów baïni, opowiadaÚ, legend, komiksów;
+
11.5. wie, Če nie moČna zabiera° cudzej wÙasnoïci i stara si¿ tego przestrzega°; wie, Če +
naleČy naprawi° wyrzdzon szkod¿; dostrzega, kiedy postaci z baïni, opowiadaÚ,
legend, komiksów nie przestrzegaj reguÙy „nie kradnħ”; pami¿ta o oddawaniu poČyczonych rzeczy, nie niszczy ich;
(Podstawa programowa, 2014, s. 10-16)

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

* + oznacza uwzgl¿dnienie treïci w nauczycielskim planie nauczania Pp1, Pp2, Pp3.
ródÙo: Opracowanie wÙasne Autora

Edukacja w klasach 1-3 szkoÙy podstawowej jest realizowana w formie ksztaÙcenia
zintegrowanego. Ze wzgl¿du na prawidÙowoïci rozwoju umysÙowego dzieci, treïci
nauczania powinny narasta° i rozszerza° si¿ w ukÙadzie spiralnym, tzn. w kaČdym
nast¿pnym roku wiadomoïci i umiej¿tnoïci nabyte przez ucznia maj by° powtarzane i pogÙ¿biane, a potem rozszerzane (Podstawa programowa, 2014, s. 20). Po dokonaniu zestawienia celów edukacji zdrowotnej opisanych w podstawie programowej
i planach pracy Pp1, Pp2, i Pp3 wyÙania si¿ obraz odzwierciedlajcy spójnoï° pomi¿dzy celami w ramach realizacji edukacji spoÙecznej, przyrodniczej, wychowania
Þzycznego oraz etyki na pierwszym etapie ksztaÙcenia. Wymagania szczegóÙowe s
realizowane na pierwszym etapie ksztaÙcenia w ukÙadzie spiralnym przez 3 lata nauki. SpeÙniaj dostosowanie przekazania wiadomoïci najbliČszych dziecku, ich syste-
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matycznego powtarzania, utrwalania i rozszerzania w cyklu 3 lat pracy z wychowankiem pierwszego etapu ksztaÙcenia.
Realizacja celów edukacji zdrowotnej na etapie 4-6 na przedmiotach: j¿zyk angielski, przyroda, zaj¿° technicznych, wychowania Þzycznego i wychowania do Čycia w
rodzinie jest równieČ odzwierciedleniem celów zawartych w podstawie programowej
(tabela 2). W trzech koÚcowych kolumnach znakiem (+) oznaczono ich uwzgl¿dnienie
w planach pracy nauczycieli.
Tabela 2
Wyniki analizy planów pracy nauczycieli II etapu ksztaÙcenia w zakresie realizacji edukacji
zdrowotnej szkoÙy podstawowej na poszczególnych przedmiotach nauczania
SzczegóÙowe cele edukacji zdrowotnej w zakresie przedmiotów szkoÙy
podstawowej wyznaczone podstaw programow
klasy
II Etap edukacyjny (klasy 4-6)
J¿zyk obcy nowoČytny
1.6.Čywienie (artykuÙy spoČywcze, posiÙki);
1.11.zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna)
Przyroda
Ja i moje otoczenie. UczeÚ:
1.1. wymienia czynniki pozytywnie i negatywnie wpÙywajce na jego
samopoczucie w szkole oraz w domu i proponuje sposoby eliminowania czynników negatywnych;
1.2. wyjaïnia znaczenie odpoczynku (w tym snu), odČywiania si¿ i aktywnoïci ruchowej w prawidÙowym funkcjonowaniu organizmu;
1.3. wymienia zasady prawidÙowego uczenia si¿ i stosuje je w Čyciu;
1.4. opisuje prawidÙowo urzdzone miejsce do nauki ucznia szkoÙy podstawowej;
1.5. uzasadnia potrzeb¿ planowania zaj¿° w cigu dnia i tygodnia; prawidÙowo planuje i realizuje swój rozkÙad zaj¿° w cigu dnia;
CzÙowiek a ïrodowisko. UczeÚ:
5.1.prowadzi obserwacje i proste doïwiadczenia wykazujce zanieczyszczenie najbliČszego otoczenia (powietrza, wody, gleby);
5.2.wyjaïnia wpÙyw codziennych zachowaÚ w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan ïrodowiska;
5.3.proponuje dziaÙania sprzyjajce ïrodowisku przyrodniczemu
5.4.podaje przykÙady miejsc w najbliČszym otoczeniu, w których zaszÙy
korzystne i niekorzystne zmiany pod wpÙywem dziaÙalnoïci czÙowieka;
5.5.podaje przykÙady pozytywnego i negatywnego wpÙywu ïrodowiska na zdrowie czÙowieka.
8. Organizm czÙowieka. UczeÚ:
8.1.podaje nazwy ukÙadów narzdów budujcych organizm czÙowieka:
ukÙad kostny, oddechowy, pokarmowy, krwionoïny, rozrodczy, wskazuje na planszy gÙówne narzdy tych ukÙadów:
260
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+
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+
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SzczegóÙowe cele edukacji zdrowotnej w zakresie przedmiotów szkoÙy
podstawowej wyznaczone podstaw programow
klasy
II Etap edukacyjny (klasy 4-6)
e) ukÙad rozrodczy ČeÚski – jajniki, jajowody, macica, pochwa i ukÙad
rozrodczy m¿ski – jdra, nasieniowody, prcie.
8.2. wymienia podstawowe funkcje poznanych ukÙadów czÙowieka;
8.3. rozpoznaje i nazywa, na podstawie opisu, fotograÞi lub rysunku,
etapy rozwoju czÙowieka (zarodkowy i pÙodowy, okres noworodkowy,
niemowl¿cy, poniemowl¿cy, przedszkolny, szkolny, wieku dorosÙego,
staroïci);
8.4. opisuje zmiany zachodzce w organizmach podczas dojrzewania
pÙciowego;
Zdrowie i troska o zdrowie. UczeÚ:
9.2.wymienia zasady post¿powania z produktami spoČywczymi od
momentu zakupu do spoČycia (termin przydatnoïci, przechowywanie,
przygotowywanie posiÙków);
9.3.wymienia zasady prawidÙowego odČywiania si¿ i stosuje je;
9.4.podaje i stosuje zasady dbaÙoïci o wÙasne ciaÙo (higiena skóry, wÙosów, z¿bów, paznokci oraz odzieČy);
9.5.charakteryzuje podstawowe zasady ochrony narzdów wzroku i
sÙuchu;
9.6.wyjaïnia znaczenie ruchu i °wiczeÚ Þzycznych w utrzymaniu zdrowia
9.7.podaje przykÙady wÙaïciwego sp¿dzania wolnego czasu, z uwzgl¿dnieniem zasad bezpieczeÚstwa w czasie gier i zabaw ruchowych oraz
poruszania si¿ po drodze;
9.8.opisuje zasady udzielania pierwszej pomocy w niektórych urazach
(stÙuczenia, zwichni¿cia, skaleczenia, zÙamania, ukszenia, uČdlenia),
potraÞ wezwa° pomoc w róČnych sytuacjach;
9.9.podaje przykÙady zachowaÚ i sytuacji, które mog zagraČa° zdrowiu
i Čyciu czÙowieka (np. niewybuchy i niewypaÙy, poČar, wypadek drogowy, jazda na ÙyČwach lub kpiel w niedozwolonych miejscach);
9.10.wyjaïnia znaczenie symboli umieszczonych np. na opakowaniach
ïrodków czystoïci i korzysta z produktów zgodnie z ich przeznaczeniem;
9.11.wymienia podstawowe zasady bezpiecznego zachowania si¿ w
domu, w tym posÙugiwania si¿ urzdzeniami elektrycznymi, korzystania z gazu, wody;
9.12.wyjaïnia negatywny wpÙyw alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych na zdrowie czÙowieka, podaje propozycje asertywnych
zachowaÚ w przypadku presji otoczenia;
9.13.wymienia zasady zdrowego stylu Čycia i uzasadnia koniecznoï°
ich stosowania.
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SzczegóÙowe cele edukacji zdrowotnej w zakresie przedmiotów szkoÙy
podstawowej wyznaczone podstaw programow
klasy
II Etap edukacyjny (klasy 4-6)
Zaj¿cia techniczne.
Sprawne i bezpieczne posÙugiwanie si¿ sprz¿tem technicznym. UczeÚ:
4.1.potraÞ obsÙugiwa° i regulowa° urzdzenia techniczne znajdujce si¿
w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeÚstwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsÙugi urzdzeÚ;
4.2.bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasaČer i
rowerzysta.
Wychowanie Þzyczne.
Trening zdrowotny. UczeÚ:
2.1.mierzy t¿tno w spoczynku i po wysiÙku;
2.2.wymienia zasady i metody hartowania organizmu;
2.3.demonstruje po jednym °wiczeniu ksztaÙtujcym wybrane zdolnoïci
motoryczne oraz uÙatwiajce utrzymywanie prawidÙowej postawy ciaÙa;
2.4.wykonuje prób¿ wielobojow skÙadajc si¿ z biegu, skoku i rzutu
2.5.wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tyÙ;
2.6.wykonuje prosty ukÙad gimnastyczny
Sporty caÙego Čycia i wypoczynek. UczeÚ:
3.1.organizuje w gronie rówieïników zabaw¿, gr¿ ruchow, rekreacyjn, stosujc przepisy w formie uproszczonej
3.2.stosuje w grze: kozÙowanie piÙki w biegu ze zmian kierunku ruchu,
prowadzenie piÙki w biegu ze zmian kierunku ruchu, podanie piÙki
oburcz i jednorcz, rzut piÙki do kosza, rzut i strzaÙ piÙki do bramki,
odbicie piÙki oburcz sposobem górnym;
3.3. omawia zasady aktywnego wypoczynku
Bezpieczna aktywnoï° Þzyczna i higiena osobista. UczeÚ:
4.1.omawia sposoby post¿powania w sytuacji zagroČenia zdrowia lub
Čycia;
4.2.korzysta bezpiecznie ze sprz¿tu i urzdzeÚ sportowych;
4.3.stosuje zasady samoasekuracji
4.4.omawia zasady bezpiecznego zachowania si¿ nad wod i w górach;
4.5.omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasÙonecznieniem;
4.6.dobiera strój i obuwie sportowe do °wiczeÚ w zaleČnoïci od miejsca
zaj¿° oraz warunków atmosferycznych.
Wychowanie do Čycia w rodzinie
3.Wi¿Ċ rodzinna, zwizki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konßikty
i ich rozwizywanie.
4.MacierzyÚstwo i ojcostwo; podstawowa wiedza dotyczca budowy i
funkcjonowania ukÙadu rozrodczego czÙowieka.
5.CiČa, rozwój pÙodu, poród, przyj¿cie dziecka jako nowego czÙonka rodziny.
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SzczegóÙowe cele edukacji zdrowotnej w zakresie przedmiotów szkoÙy
podstawowej wyznaczone podstaw programow
klasy
II Etap edukacyjny (klasy 4-6)
6.RóČnice i podobieÚstwa mi¿dzy chÙopcami i dziewcz¿tami; identyÞkacja z wÙasn pÙci; akceptacja i szacunek dla ciaÙa.
7.Zmiany Þzyczne i psychiczne okresu dojrzewania; zróČnicowane, indywidualne tempo rozwoju.
8.Higiena okresu dojrzewania
9.Prawo czÙowieka do intymnoïci i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
10.Istota koleČeÚstwa i przyjaĊni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie
pomocy, wspóÙpraca, empatia.
13.Odpowiedzialnoï° za wÙasny rozwój; samowychowanie.
(Podstawa programowa, 2014, s. 30 – 64)
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*+ oznacza uwzgl¿dnienie treïci w nauczycielskim planie nauczania: Pp.ja.4, Pp.ja.5, Pp.ja.6 , Ppp.4, Ppp.5, Ppp.6,
Pp.zt.4, Pp.zt.5, Pp.zt.6, Pp.wf.4, Pp.wf.5, Pp.wf.6, Pp.wdČ.5, Pp.wdČ.6.
ródÙo: Opracowanie wÙasne Autora

Po analizie zgromadzonego materiaÙu dotyczcego rzeczywistej realizacji zaÙoČeÚ
podstawy programowej na drugim etapie ksztaÙcenia moČna dostrzec inne rozÙoČenie i realizacj¿ treïci na poszczególnych przedmiotach. WÙaïciwie s uwzgl¿dnione
treïci na j¿zyku angielskim. Omawiane w klasie 4 i 5 jako wskazane tematy Čywienia
i zdrowia, czyli tematyki planowanej podstaw programow. Daje to szans¿ utrwalenia i rozszerzenia poznanego sÙownictwa w korelacji zagadnieÚ dotyczcych zdrowia
w j¿zyku obcym.
PodziaÙ treïci nauczania na przyrodzie dla poszczególnych klas naleČy rozpocz°
od tego, co jest dziecku najlepiej znane, czyli od najbliČszej okolicy, a nast¿pnie poszerzy° je o treïci dotyczce Polski i ïwiata (Podstawa programowa z komentarzem,
2014, s. 28). Podstawa nie okreïla ïciïle treïci przeznaczonych dla poszczególnych
klas, jednak ukÙad dziaÙów sugeruje, aby to, co jest uczniowi najbardziej znane, a wi¿c
i najbliČsze – czyli obserwowanie i doïwiadczanie najbliČszego otoczenia znalazÙo si¿
w klasie 4. W znanym otoczeniu dziecko czuje si¿ bezpiecznie, jest pewniejsze i mniej
zagubione. Std teČ tytuÙy dziaÙów nawizujce do najbliČszego otoczenia: ja i moje
otoczenie, orientacja w terenie, obserwacje, doïwiadczenia przyrodnicze i modelowanie, najbliČsza okolica, czÙowiek a ïrodowisko. W klasie 5 proponowane s treïci zawarte w dziaÙach: wÙaïciwoïci substancji, krajobrazy Polski i Europy, organizm
czÙowieka, zdrowie i troska o nie, zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie.
MoČliwoïci percepcyjne ucznia klasy 6, jak i umiej¿tnoïci uogólniania i abstrakcyjnego myïlenia s znacznie wi¿ksze, dlatego proponowane treïci s zgrupowane w nast¿pujce dziaÙy: ziemia we wszechïwiecie, ldy i oceany, krajobrazy ïwiata, przemiany substancji, ruch i siÙy w przyrodzie (Podstawa programowa, 2014, s. 30-31).
W zwizku z powyČszym realizacja szczegóÙowych zagadnieÚ dotyczcych edukacji zdrowotnej na przedmiocie przyroda obejmujca trzy dziaÙy: ja i moje otoczenie,
organizm czÙowieka oraz zdrowie i troska o zdrowie s realizowane tylko w klasie 4
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z uwagi na przyst¿pnoï° wiedzy dla uczniów w tym wieku. Niezachowany jest ukÙad
spiralny nauczania w treïciach wskazanych podstaw programow. DziaÙ czÙowiek
a ïrodowisko uwzgl¿dniony byÙ tylko raz w klasie 4, a jego peÙna realizacja nast¿puje
w klasie 5 i jest kontynuowana w 6. Zgodnie z zaÙoČeniami podstawy programowej.
W zakresie przedmiotu zaj¿cia techniczne w dziale sprawne i bezpieczne posÙugiwanie si¿ sprz¿tem technicznym uczniowie w ukÙadzie spiralnym maj moČliwoï°
zdobycia wiadomoïci teoretycznych i praktycznych jako obecni i przyszli uczestnicy
ruchu drogowego. Uczc si¿ zasad bezpiecznego poruszania na drogach poszerzaj
w kolejnej dziedzinie wiedz¿ w uj¿ciu holistycznej koncepcji zdrowia.
W rzeczywistoïci szkolnej wychowanie Þzyczne peÙni wiodc rol¿ w edukacji
zdrowotnej uczniów (Podstawa programowa z komentarzami, s. 78). Na lekcjach dokonuje si¿ proces wspierania rozwoju psychoÞzycznego i spoÙecznego uczniów, a takČe ksztaÙtuje obyczaj aktywnoïci Þzycznej i troski o zdrowie w okresie caÙego Čycia.
Wychowanie Þzyczne jest przedmiotem szkolnym, w ramach którego proces edukacji Þzycznej odbywa si¿ poprzez realizacj¿ strony czynnej i biernej (Demel, 1980).
Oznacza to, Če uczniowie wyposaČani s w kompetencje w zakresie wiedzy dotyczcej: diagnozowania sprawnoïci, bezpiecznej aktywnoïci Þzycznej i higieny osobistej,
racjonalnego odČywiania, hartowania organizmu, radzenia sobie ze stresem (strona
bierna) oraz w metody i formy wykorzystujce aktywnoï° Þzyczn do caÙoČyciowej troski o sprawnoï° i aktywne sp¿dzanie czasu wolnego np. trening zdrowotny,
°wiczenia relaksacyjne (strona czynna). Nauczyciel wychowania Þzycznego staje si¿
przewodnikiem po kulturze ludzkiego ciaÙa wypeÙniajc m.in. funkcj¿ prosomatyczn i prospoÙeczn, zdrowotno – higieniczn oraz utylitarn (OsiÚski, 2011).
Etap I szkoÙy podstawowej (klasy 1-3) to czas, kiedy dziaÙania nauczyciela powinny koncentrowa° si¿ na przekazie wiedzy i wyposaČaniu uczniów w umiej¿tnoïci
(czas aktywnoïci) w zakresie czynnoïci warunkujcych zdrowy styl Čycia. Bardzo
waČne jest takČe podtrzymywanie nawyków uksztaÙtowanych w okresie edukacji
przedszkolnej w nast¿pujcych obszarach edukacji zdrowotnej: troska o ciaÙo (higiena osobista, dbaÙoï° o postaw¿ ciaÙa), zachowania sprzyjajce zdrowiu (wÙaïciwe
Čywienie, aktywnoï° Þzyczna, poddawanie si¿ szczepieniom ochronnym), zachowanie bezpieczeÚstwa (w czasie zaj¿° ruchowych, w kontaktach z lekami i substancjami
chemicznymi) i szukanie pomocy w sytuacjach zagroČenia zdrowia lub Čycia oraz
wÙaïciwego zachowania w chorobie (Komentarz do podstawy programowej przedmiotu wychowanie Þzyczne, s. 54-55). WaČne jest, aby pami¿ta°, Če to czas w rozwoju
psychoruchowym dzieci charakteryzujcy si¿ „gÙodem ruchu”, który naleČy zaspokoi° codzienn aktywnoïci Þzyczn.
Z analizy planów nauczania realizowanych w klasach 1-3 wynika, Če nauczyciele
aktywnie wÙczaj si¿ w dziaÙania na rzecz troski o zdrowie swoich wychowanków.
Wszystkie dokumenty zawieraÙy zapis w/w wymienionych treïci (tabela 1).
Klasy 4-6 to etap w rozwoju edukacyjnym uczniów, w którym powinnoïci nauczycieli jest wprowadzenie uczniów w samodzielne dziaÙania (Koszczyc, 2000) na
rzecz caÙoČyciowej troski o zdrowie.
Zgodnie z zapisem w podstawie programowej nauczyciel jest zobowizany do
pokazania zwizku pomi¿dzy aktywnoïci Þzyczn a zdrowiem (Komentarz do podstawy programowej przedmiotu wychowanie Þzyczne, s. 55). Oznacza to, Če w dzia264
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Ùaniach dydaktyczno – wychowawczych naleČy eksponowa° sfer¿ emocjonalno –
wolicjonarn (motywacyjn), a takČe wÙcza° wychowanków w prowadzenie lekcji
zdrowia. To czas, kiedy uczeÚ zaczyna rozumie° dlaczego? i po? co? troska o zdrowie
jest waČna dla satysfakcjonujcego Čycia. Ponadto istotnego znaczenia w czynnoïciach wychowawczych nabiera przygotowanie uczniów do adekwatnej samooceny
swoich sÙabych i mocnych stron.
Twórcy dokumentów Pp.wf.4, Pp.wf.5, Pp.wf.6 uszczegóÙowili treïci zwarte
w programie „Koncepcja edukacji Þzycznej. Zdrowie, sport, rekreacja, dla szkoÙy
podstawowej” (Kierczak 2009). Analizujc zapisy, zauwaČono Če nauczyciele pomin¿li w planach treïci dotyczce zasad aktywnego wypoczynku. Nie zaplanowano tych
zagadnieÚ w czasie 3 lat nauki. By° moČe wynika to z faktu, Če omawianie tego zagadnienia zostaÙo wÙczone w inne obszary edukacji zdrowotnej (tabela 2).
Przedmiot wychowanie do Čycia w rodzinie stanowi waČne ogniwo Ùczce sfer¿
bytu biologicznego czÙowieka z prawem do dokonywania wyborów. Oznacza to, Če
normy moralne, jakie czÙowiek reprezentuje s drogowskazami i okreïlaj jego toČsamoï° (takČe toČsamoï° zdrowotn). W analizowanej dokumentacji (Pp.wdČ.5 i Pp.
wdČ.6) uwzgl¿dniono realizacj¿ zagadnieÚ rozwoju organizmu ludzkiego, ksztaÙtowania si¿ uczu° i emocji w relacjach rodzinnych i rówieïniczych. S one dopeÙnieniem
wiadomoïci o uwarunkowaniach psychicznych w rozwoju dziecka i jego uspoÙecznieniu.
Na podstawie analizy porównawczej dokumentów moČna stwierdzi°, Če we
wszystkich 17. planach nauczania zostaÙy uwzgl¿dnione wytyczne do realizacji wychowania zdrowotnego zwarte w podstawie programowej. Z przeprowadzonej analizy wynika teČ, Če nauczyciele, konstruujc dokumenty, wpisuj si¿ w holistyczne
rozumienie poj¿cia zdrowia. Nadaj rang¿ wartoïci zdrowia i koniecznoï° jej internalizacji w ïwiadomoïci ludzkiej, zwÙaszcza ludzi mÙodych. Proces intelektualizacji
ponadto stanowi podstawowy warunek powodzenia edukacji zdrowotnej i promocji
zdrowia w ksztaÙtowaniu odpowiednich postaw prozdrowotnych. NaleČy przy tym
uwzgl¿dni° czynniki warunkujce motywacj¿ jednostki, a takČe znaczenie ïrodowisk,
w których ta edukacja si¿ odbywa, czyli rodziny i szkoÙy. Istotne jest, aby kierunki
wpÙywu na formujc si¿ jednostk¿ pochodzce z obu ïrodowisk byÙy zbieČne. WaČne
jest teČ, aby zdrowie utoČsamia° nie tyle ze stanem czy wÙaïciwoïci, ale nade wszystko z celem, do którego powinno si¿ dČy° przez caÙe Čycie. ZauwaČa si¿ sens i potrzeb¿ wychowywania do wartoïci zdrowia, gdyČ jednostka cenica zdrowie b¿dzie
prawdopodobnie czyniÙa starania, aby o zdrowie dba°, chroni° je i pomnaČa° – w tym
zakresie rola edukacji jest niezbywalna. Postulat ten jest szczególnie waČny w aspekcie wspóÙczesnoïci i siÙy zagroČeÚ, jakie ona ze sob niesie.
Okres dzieciÚstwa i mÙodoïci to czas oddziaÙywania edukacyjnego, ksztaÙtowania
pozytywnych zachowaÚ i nawyków, które maj szans¿ przynieï° najlepsze rezultaty,
a w przyszÙoïci posÙuČy° jako gwarancja zdrowia. Dlatego badanie poziomu wiedzy
mÙodzieČy na temat zdrowia staje si¿ równieČ impulsem do dalszego ksztaÙtowania
i pot¿gowania prawidÙowych oraz poprawnie uksztaÙtowanych postaw wobec zdrowia. WaČne jest, aby mÙodzieČ rozumiaÙa, od czego zaleČy ich zdrowie i stosowaÙa
prozdrowotne zasady w codziennym Čyciu. Poczyniona analiza jest pierwszym etapem wgldu w rzeczywistoï° edukacyjn mÙodego pokolenia, wychowywanego do
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zdrowia na etapie szkoÙy podstawowej. Dalsza analiza realizacji zagadnieÚ edukacji
zdrowotnej na kolejnym etapie ksztaÙcenia pozwoli na ocen¿ postaw prozdrowotnych
mÙodych obywateli po zakoÚczeniu edukacji. Analiza dokumentacji szkolnej w materiale badawczym umoČliwiÙa uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. W jej wyniku moČemy skÙoni° si¿ do nast¿pujcych wniosków:
1. Analiza dokumentacji szkolnej w zbiorze 17 planów pracy nauczycielskich
umiejscawia, treïci edukacji zdrowotnej wskazane podstaw programow
w holistycznej koncepcji zdrowia.
2. Treïci edukacji zdrowotnej s realizowane na obu etapach ksztaÙcenia w zakresie przedmiotów wskazanych podstaw programow: ksztaÙcenia zintegrowanego, j¿zyka angielskiego, przyrody, zaj¿° technicznych, wychowania
Þzycznego klas 4-6 oraz wychowania do Čycia w rodzinie dla klasy 5 i 6.
3. Przedmiotowe plany pracy nauczycieli zawieraÙy treïci edukacji zdrowotnej
zawarte w podstawie programowej zgodnie z zaÙoČeniami.
4. RozbieČnoïci dotyczyÙy braku realizacji zagadnienia omawiajcego zasady
aktywnego wypoczynku na zaj¿ciach wychowania Þzycznego.
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