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The health education in the opinion of the high school teachers 

Edukacja zdrowotna w opinii nauczycieli gimnazjum 

Zdrowie jest powszechnie uznaną wartością dla jednostki i zasobem dla społeczeństwa. Zdrowie 

jest kategorią neutralną – jest potrzebne każdemu człowiekowi, niezależnie od światopoglądu, naro-

dowości, religii itp. Uzasadnia to włączenie zdrowia jako jednego z „filarów” do polityki, organizacji i 

programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły. 

W ramach reformy systemu edukacji wprowadzono w roku 1997 w podstawach programowych 

kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i gimnazjum ścieżkę edukacyjną „edukacja prozdro-

wotna”. 

W Polsce, tak jak w większości krajów, edukacja zdrowotna nie jest odrębnym przedmiotem na-

uczania, włączonym do planu lekcji, za który odpowiedzialny jest jeden nauczyciel. Jest to tzw. ścież-
ka edukacyjna, międzyprzedmiotowa.  

Edukacja zdrowotna w szkole nie może się ograniczyć do zajęć prowadzonych przez specjalistów 

spoza szkoły, nawet najlepszych. Powinni oni jedynie wspierać podstawowe działania nauczycieli. 

Edukacja zdrowotna nie pozostaje w izolacji, jest częścią wychowania ogólnego. Miejscem eduka-

cji zdrowotnej powinna być przede wszystkim rodzina i szkolnictwo wszystkich szczebli. 

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnych programów nauczania włączają treści 

edukacji prozdrowotnej, spełniają ważną rolę w profilaktyce wielu zaburzeń, mogą też wpływać na 

zmianę stylu życia i zachowań zdrowotnych swoich uczniów, co w efekcie może mieć wpływ na 

zdrowie społeczeństwa, tworzą wzorce zachowań dla uczniów i rodziców. 

W nowoczesnej edukacji zdrowotnej panuje wyraźna tendencja do zmiany roli nauczyciela z „eks-

perta” na przewodnika i doradcę ucznia. Może zachęci to nauczycieli do podjęcia nowej roli i zainwe-

stowania w swój rozwój osobisty i zawodowy. Szkoła powinna umożliwić swym pracownikom udział 

w różnych formach doskonalenia oraz samokształcenie (4) 

Celem prezentowanej pracy jest poznanie opinii nauczycieli na temat programów edukacji zdro-

wotnej realizowanych w gimnazjum oraz ich przygotowania do tej działalności, jak również uzyskanie 

odpowiedzi na pytania czy nauczyciele potrafią zdiagnozować potrzeby zdrowotne swoich uczniów, 

ich wiedzę o zdrowiu, odczucia postawy. Analizie poddano także program edukacji zdrowotnej reali-

zowany w szkole. 

MATERIAŁ I METODA 

Badania przeprowadzono w lutym 2005 roku i objęto nimi 25 nauczycieli Gimnazjum nr 2 w 

Gdańsku. Badana grupa stanowi 50% nauczycieli zatrudnionych w szkole. Wszyscy badani nauczycie-

le posiadają wykształcenie wyższe i są w wieku od 25 do 50 lat. 
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W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem anonimowego 

kwestionariusza ankiety składającego się z 16 pytań. Dziewięć pytań stanowiło formę pytań zaopa-

trzonych w zestaw możliwych odpowiedzi, 7 to pytania otwarte.  

WYNIKI BADAŃ I OMÓWIENIE 

Za wdrożenie i realizację edukacji zdrowotnej w badanej szkole odpowiedzialny jest dyrektor. Dy-

rektor powołał szkolnego koordynatora do spraw edukacji zdrowotnej. Koordynatorem jest nauczyciel 

posiadający dużą motywację, kompetencje i doświadczenie. Zadaniem jego jest wspieranie i koordy-

nowanie realizacji programu edukacji zdrowotnej w ramach poszczególnych przedmiotów i ścieżek 

edukacyjnych oraz współpraca z pielęgniarką szkolną, która w badanej szkole jest ekspertem zdrowia. 

Program edukacji zdrowotnej w szkole jest ustalany, na podstawie rozpoznania potrzeb zdrowotnych 

uczniów, oraz dostosowany do potrzeb środowiskowych i zainteresowań gimnazjalnej grupy wieko-

wej. Współtwórcami programu są także rodzice uczniów.  

Obowiązujące szkołę treści dydaktyczno – wychowawcze z zakresu edukacji zdrowotnej realizują 
wszyscy nauczyciele, zgodnie ze swoimi kompetencjami. Pielęgniarka środowiska nauczania i wy-

chowania uczestniczy w diagnozowaniu potrzeb zdrowotnych uczniów oraz włącza się w realizację 
tematyki z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób, do którego jest w pełni przygotowana 

(ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania). 

Bierze systematyczny udział w doskonaleniu podyplomowym zwłaszcza w zakresie realizowanych w 

szkole programów profilaktycznych.  

Treści programowe z zakresu edukacji zdrowotnej w badanej szkole są realizowane w następują-
cych blokach tematycznych: 

• Żywność i żywienie 

• Aktywność ruchowa i umysłowa 

• Higiena osobista i otoczenia 

• Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc 

• Życie bez nałogów 

• Edukacja do życia w rodzinie 

Szkoła, w zależności od potrzeb uczniów oferuje im również realizację tematyki z zakresu eduka-

cji zdrowotnej dotyczącej wybranych tematów w trakcie lekcji wychowawczych lub godzin do dyspo-

zycji dyrektora szkoły. 

Miejscem edukacji zdrowotnej powinna być przede wszystkim rodzina i szkolnictwo wszystkich 

szczebli. Wyposażenie wychowanka w wiedzę o zdrowiu, kształtowanie jego postaw wobec zdrowia, 

tworzenie odpowiednich nawyków, umiejętności i sprawności służących zdrowiu to główne zadania 

postawione przed szkołą w ramach wychowania zdrowotnego. 

Jaka jest rzeczywistość szkolna?  

Wszyscy badani nauczyciele ( 100%) uważają, że w szkole powinny być realizowane programy z 

zakresu edukacji zdrowotnej, głównie w ramach takich przedmiotów jak: biologia, wychowanie fi-

zyczne, fizyka, chemia, język polski, przygotowanie do życia w rodzinie i godzina wychowawcza. 

Tab. 1. Wykaz przedmiotów realizowanych przez ankietowanych nauczycieli 

Chemia WF 
Godzina 

wychowawcza 
Biologia J. polski Technika Informatyka 

n % n % n % n % n % n % n % 

3 12,0 5 20,0 15 60,0 4 16,0 6 24,0 2 8,0 1 4,0 

Tab.  2. Poziom wiedzy nauczycieli o zdrowiu - samoocena 

Na jakim poziomie ocenia pan/pani swoją wiedzę o zdrowiu? 

Bardzo wysoko Wysoko Średnio Nisko 

n % n % n % n % 

2 8,0 14 56,0 9 36,0 0 0 

 

Wszyscy badani (100%) realizują treści z edukacji zdrowotnej. Jednym z warunków prowadzenia 

edukacji zdrowotnej jest wysoki poziom wiedzy o zdrowiu. Swoją wiedzę o zdrowiu najwięcej na-
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uczycieli (56,0 %) oceniało na poziomie wysokim, a 36,0 %. - na poziomie średnim. Żaden z bada-

nych nauczycieli nie ocenił swojej wiedzy na poziomie niskim. Natomiast swoje zdrowie dobrze 

ocenia 68,0 %, a średnio 24,0% ankietowanych. Większość badanych (86,0%) uważa, że największy 

wpływ na zdrowie ma styl życia.  

Edukacja zdrowotna wymaga od nauczyciela stosowania różnorodnych metod umożliwiających 

budowanie systemu wartości, rozwijania umiejętności podejmowania decyzji, stwarzania sytuacji, w 

których można pracować nad nowymi zachowaniami oraz uczenia się na własnych doświadczeniach. 

Nauczyciel powinien umieć zdiagnozować potrzeby zdrowotne uczniów, określić stan ich wiedzy, 

odczucia, postawy a także zdolności intelektualne i cechy osobiste (2). 

Tab. 3. Przygotowanie nauczycieli do realizacji edukacji zdrowotnej 

Czy czuje się pan/pani przygotowany/-a do realizacji edukacji zdrowotnej? 

Tak Nie w niewielkim stopniu 

n % n % n % 

18 72,0 0 0 7 28,0 

Tab. 4. Umiejętność zdiagnozowania potrzeb zdrowotnych uczniów 

Czy posiada pan/pani umiejętność zdiagnozowania potrzeb zdrowotnych uczniów? 

Tak nie w niewielkim stopniu 

n % n % n % 

11 44,0 0 0 14 56,0 
 

Pomimo, że większość badanych nauczycieli (72,0 %) uważa, że jest przygotowana, (pod 

względem treści, form i metod), do prowadzenia edukacji zdrowotnej, to jednak aż 56,0% deklaruje, 

że tylko w niewielkim stopniu posiada umiejętność zdiagnozowania potrzeb zdrowotnych uczniów. 

Nauczyciele, którzy deklarowali, że w niewielkim stopniu są przygotowani do prowadzenia edukacji 

zdrowotnej, oczekiwaliby pomocy w tym zakresie, głównie od pracowników ochrony zdrowia (84,0 

%) lub doradcy metodycznego (16,0 %). 

Tab. 5. Poziom wiedzy uczniów o zdrowiu – w opinii nauczycieli 

Jak ocenia pan/pani poziom wiedzy uczniów o zdrowiu? 

Wysoko średnio nisko 

n % n % n % 

0 0 18 72,0 7 28,0 
 

Według większości (72,0%) badanych nauczycieli, uczniowie posiadają wiedzę o zdrowiu na po-

ziomie średnim, natomiast 28,0 % twierdzi, że na poziomie niskim. Niepokojący jest fakt, że żaden z 

nauczycieli nie ocenia jej na poziomie wysokim.  

Tab. 6. Uczestnictwo w wychowaniu zdrowotnym 

Kto powinien brać udział w wychowaniu zdrowotnym uczniów? 

nauczyciele rodzice 
pracownicy ochrony 

zdrowia 
inni 

N % n % n % n % 

25 100,0 25 100,0 23 92,0 2 8,0 
 

W wychowaniu zdrowotnym uczniów powinni brać udział zarówno nauczyciele jak i rodzice, tak 

uważa 100 % badanych nauczycieli, a 92,0 % wskazuje na konieczność udziału w edukacji zdrowotnej 

pracowników ochrony zdrowia – lekarzy i pielęgniarki. 

Rodzice są pierwszymi edukatorami zdrowia swoich dzieci i nadal pełnią tę rolę w czasie nauki 

dziecka w szkole. Skuteczność edukacji zdrowotnej będzie w dużej mierze zależała od tego, w jakim 

stopniu szkoła zainicjuje i będzie rozwijała współpracę z rodzicami (3). 

Tabela nr 7. Instytucje przygotowujące nauczycieli do prowadzenia edukacji zdrowotnej 
– w opinii respondentów 

Kto powinien przygotowywać nauczycieli do realizacji programów zdrowotnych? 

uczelnie medyczne uczelnie pedagogiczne inne /np. ośrodki doskonalenia nauczycieli/ 

N % n % n % 

4 16,0 19 76,0 2 8,0 
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Zdaniem ankietowanych, do realizacji programów edukacji zdrowotnej, nauczycieli powinny 

przygotowywać uczelnie pedagogiczne (76,0 %) oraz uczelnie medyczne (16,0 %), natomiast 8,0 % 

wskazuje na inne ośrodki doskonalenia nauczycieli. 

Tabela nr 8. Kursy doskonalące z zakresu edukacji zdrowotnej 

Czy ukończył pan/pani kursy doskonalące z zakresu edukacji zdrowotnej? 

tak nie 

n % n % 

1 4,0 24 96,0 

 

Tylko 1 osoba (4,0 %) spośród badanych nauczycieli ukończyła kurs doskonalący z zakresu metod 

i form prowadzenia edukacji zdrowotnej. 

WNIOSKI 

1. W badanej szkole realizowane są treści z zakresu edukacji zdrowotnej, które są ustalane na pod-

stawie rozpoznania potrzeb zdrowotnych uczniów i dostosowane do potrzeb środowiskowych oraz 

zainteresowań gimnazjalnej grupy wiekowej. 

2. Badani nauczyciele biorą udział w edukacji zdrowotnej uczniów, jednak nie wszyscy są do tego w 

pełni przygotowani. 

3. Większość nauczycieli ma trudności z diagnozowaniem potrzeb zdrowotnych uczniów. 

4. Wskazane byłoby uczestnictwo nauczycieli w doskonaleniu w zakresie diagnozowania potrzeb 

zdrowotnych uczniów oraz treści, form i metod prowadzenia edukacji zdrowotnej. 
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STRESZCZENIE 

Poprzez edukację zdrowotną przygotowuje się wszechstronnie człowieka do życia i pracy w kon-

kretnej rzeczywistości społecznej, przyrodniczej, ekonomicznej, politycznej i gospodarczej. Stąd też 
istotne jest nabycie przez uczniów pożądanych postaw i doświadczeń, umiejętności i wiedzy niezbęd-

nej do wzmacniania zdrowia.  

Transformacja polityczna, gospodarcza i ekonomiczna niesie za sobą zmiany w systemie oświaty. 

W ramach reformy systemu edukacji wprowadzono w roku 1997 w podstawach programowych 

kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i gimnazjum ścieżkę edukacyjną „edukacja prozdro-

wotna” (1). 

Badania nad zachowaniami zdrowotnymi młodzieży szkolnej przeprowadzone w Polsce wykazały 

niedostatki zachowań prozdrowotnych oraz znaczne rozpowszechnienie zachowań zagrażających 

zdrowiu. Sytuacja ta stwarza ryzyko przedwczesnego rozwoju chorób cywilizacyjnych, w tym chorób 

układu krążenia, nowotworów, urazów i niepełnosprawności u dorosłych.  

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnych programów nauczania włączają treści 

edukacji prozdrowotnej mogą odegrać ważną rolę w profilaktyce tych zaburzeń, mogą też wpływać na 

zmianę stylu życia i zachowań zdrowotnych swoich uczniów, co w efekcie może mieć wpływ na 

zdrowie społeczeństwa. 

Badania przeprowadzono w lutym 2005 roku i objęto nimi 25 nauczycieli Gimnazjum nr 2 w 

Gdańsku. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem anonimo-

wego kwestionariusza ankiety składającego się z 16 pytań. Uzyskane wyniki pozwalają odpowiedzieć 
na pytania czy nauczyciele potrafią zdiagnozować potrzeby zdrowotne uczniów, określić stan ich 
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wiedzy o zdrowiu, odczucia, postawy, a także czy są przygotowani do prowadzenia edukacji zdrowot-

nej. Analizie poddano również program edukacji zdrowotnej prowadzony w szkole. 

Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, wiedza o zdrowiu, nauczyciel. 

SUMMARY 

The health education is preparing all-round the human being for the life and activity in a very spe-

cific social, natural, economical, political and economical reality. For these reasons, it is fundamental 

that the students acquire the desirable attitudes and practices as well as the knowledge and skills indis-

pensable for health strengthening.  

The political, economic and financial transformation is involving changes in the education system. 

Within the education system reform in 1997, has been implemented an educational path „pro-health 

education” in the basic program of general education in primary and high schools.  

The researches carried out in Poland on the school youth health behaviors shown insufficiencies of 

the pro-health behaviors as well as important widespread of health threatening behaviors. This situa-

tion is creating the risk of premature expansion of civilizing diseases as cardiovascular system dis-

eases, cancers, traumas and invalidity among adults.  

All teachers, which are implementing in their own teaching program elements of the pro-health 

education, could play a very important role in the prophylactics of these maladies, could also influence 

the students for style life and health behaviors changes, what could result in improving the society 

health state. 

The survey has been carried out in February 2005 and has included 25 teachers of the Gymnasium 

no. 2 in Gdańsk. The survey has been done using the method of diagnostic opinion poll based on an 

anonymous inquiry form containing 16 questions. The obtained results will permit to answer to some 

questions like: are the teachers able to diagnose the students’ health need, to determine their level of 

knowledge about health, their feelings, attitudes and if teachers are prepared to carry out the health 

education. In addition, the health education program applied by the school has been analyzed.  

Key words: health education, knowledge about health, teacher. 


