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Abstract

The implementation of health education in Subcarpathian schools after the introduction 
of the new core curriculum as viewed by PE teachers

Background. According to the new core curriculum, health education should be treated 
as a fundamental task and physical education classes should include health education issues. 
The assessment of health education position in schools after the introduction of the new core 
curriculum based on the opinion of PE teachers working in Subcarpatian schools. material 
and methods. The material for the research was collected in the first half of 2014. The applied 
method was a self-designed survey questionnaire. The questionnaire respondents included 
physical education teachers from lower and higher secondary schools in the Subcarpatian 
Region. Results. In the respondents’ view, students are not very interested in health education. 
They give different opinions on physical education classes. Only the introductory or final part 
of the lesson is devoted to health education. Teachers expect support from the educational 
and medical sectors. Few teachers see the need to establish a school committee coordinating 
health education matters. conclusions. After the introduction of the new core curriculum, 
the position of health education in schools unfortunately did not improve. Actually, it is 
a regulation in the core curriculum that is yet to be put into practice.
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WproWadzenie

zgodnie z zapisem nowej podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego, wdrażanej suk-
cesywnie do szkół od 2009 r., edukacja zdro-
wotna powinna zostać uznana za jedno 
z podstawowych zadań współczesnej szkoły, 
a nauczyciele wychowania fizycznego powinni 
przyjąć rolę szkolnego lidera w edukowaniu 
na temat zdrowia (podstawa programowa… 
2009). pięcioletni już okres obowiązywania 
nowych wytycznych skłania do rzeczywistej 
oceny miejsca edukacji zdrowotnej w hierar-
chii zadań szkoły i podejścia społeczności 
szkolnej do nowych zaleceń.

W literaturze przedmiotu pojawia się co-
raz więcej pozycji, których tematyka nawią-
zuje do nowego statusu edukacji zdrowotnej 
w polskiej szkole i nowej roli nauczycieli wy-
chowania fizycznego (Wiśniewska-Śliwińska 
i wsp. 2010, nowak 2011, 2012a, Bogusz 
i wsp. 2013, Charzyńska-Gula i wsp. 2013a, b, 

Kubińska 2013, Woynarowska 2013). W paź-
dzierniku 2012 r. prowadzono ogólnopolskie 
badania sprawdzające wdrażanie bloku „edu-
kacja zdrowotna” w losowo dobranej próbie 
gimnazjów, które ujawniły szereg nieprawi-
dłowości, a zebrane wyniki okazały się nie-
pokojące (Woynarowska i wsp. 2012). autorzy 
nowej podstawy programowej liczyli, że edu-
kacja zdrowotna stanie się integralną częścią 
wychowania fizycznego, umieszczając w niej 
zapis mówiący o znaczeniu wychowania fi-
zycznego: „pełni wiodącą rolę w edukacji 
zdrowotnej uczniów” (podstawa programo-
wa… 2009, s. 30). Wyniki badań m.in. Woyna-
rowskiej (2013), nowaka (2011, 2012a, b, c), 
Charzyńskiej-Guli i wsp. (2013a, b) podają 
jednak w wątpliwość zrozumienie przez na-
uczycieli wychowania fizycznego swojej no-
wej roli i szansę na poważne traktowanie 
szkolnej edukacji zdrowotnej, zarówno na 
poziomie pedagogów, jak i dyrekcji szkoły.
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Cel Badań

Celem niniejszej pracy jest ocena realizacji 
szkolnej edukacji zdrowotnej po reformie 
programowej na podstawie opinii nauczy-
cieli wychowania fizycznego podkarpackich 
szkół.

W pracy postawiono następujące pyta-
nia badawcze:

1. Czy dyrekcja szkół nadzoruje realiza-
cję bloku „edukacja zdrowotna” zgodnie z 
nową podstawą programową wychowania 
fizycznego?

2. Czy nauczyciele wychowania fizycz-
nego przeznaczają na edukację zdrowotną 
całe jednostki lekcyjne?

3. Jakie jest zdanie nauczycieli na temat 
edukacji zdrowotnej z perspektywy osób 
pracujących z młodzieżą?

4. Czy istnieje zależność między katego-
rią szkoły (miejskie, powiatowe, gminne) 
a hospitacją zajęć z edukacji zdrowotnej?

Materiał i Metody Badań

Materiał do badań zgromadzono na począt-
ku 2014 r., posługując się metodą sondażu 
diagnostycznego. Wykorzystano autorską an-
kietę w formie elektronicznej.

Badania prowadzone były przez kierow-
nika zakładu Biologii Człowieka i edukacji 
zdrowotnej Wydziału Wychowania Fizycz-
nego Uniwersytetu rzeszowskiego (autora 
niniejszego opracowania) przy wsparciu pod-
karpackiego Kuratorium oświaty w rzeszo-
wie oraz podkarpackiego Wojewódzkiego 
Szkolnego związku Sportowego w rzeszo-
wie. na stronach internetowych tych obu 
podmiotów umieszczono link do ankiety 
z pismem przewodnim od autora badań, jak 
również podkarpackiego Kuratora oświaty. 
pytania zawarte w ankiecie miały charakter 
zamknięty, z wyjątkiem jednego. Wśród pytań 
zamkniętych były zarówno pytania jedno-
krotnego wyboru, jak też wielokrotnego 
wyboru, ale z ograniczoną liczbą wskazań 
– maksymalnie do trzech. W badaniu do-
browolnie wzięło udział 299 pełnoetatowych 
nauczycieli wychowania fizycznego podkar-
packich szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. odsetek badanych w stosunku 

do ogółu nauczycieli WF pełnozatrudnio-
nych w obu typach szkół w województwie to 
nieco powyżej 60%1. Badania właściwe po-
przedzono badaniami pilotażowymi. W pierw-
szych dniach lutego 2014 r. skierowano do 
dyrekcji szkół iii i iV etapu edukacji w rze-
szowie pismo z informacją o badaniach wraz 
z prośbą o wypełnienie przez nauczycieli wy-
chowania fizycznego pilotażowej ankiety. 
odpowiedzi uzyskane od rzeszowskich re-
spondentów posłużyły do zweryfikowania 
kwestionariusza.

prezentowane na potrzeby niniejszej pracy 
wyniki stanowią jedynie nieznaczną część 
zgromadzonych danych z badań dotyczących 
organizacji i realizacji edukacji zdrowotnej 
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych podkarpacia w świetle obowiązującej 
nowej podstawy programowej wychowania 
fizycznego z 2009 r. Część analiz wyników 
badań, a odnoszących się m.in. do samo-
oceny nauczycieli WF w zakresie wiedzy 
o zdrowiu, stosowania się do zaleceń dotyczą-
cych realizacji bloku „edukacja zdrowotna”, 
przedstawiono w innym artykule2. do opra-
cowania danych zastosowano metody opiso-
we i metody wnioskowania statystycznego.

WyniKi

ankietowani nauczyciele to w 42,8% absol-
wenci akademii Wychowania Fizycznego, 
w 37,8% uniwersytetów i w 19,4% innych 
uczelni wyższych. W przeważającej części to 
osoby z co najmniej 10-letnim stażem pracy 
oraz tytułem zawodowym nauczyciela dyplo-
mowanego (75,9%) (tab. 1). Średnia wieku 
respondentów wyniosła 42,4 ± 7,19 roku.

1 dane podkarpackiego Kuratorium oświaty 
w rzeszowie według Sio 30.09.2013 r. – liczba 
nauczycieli WF pełnozatrudnionych w wybranych 
typach szkół (gimnazjum, zSz, lo, technikum) 
to 480 osób, z czego 265 to nauczyciele gimna-
zjum, a 215 – nauczyciele szkół ponadgimna zjal-
nych. nie uwzględniono nauczycieli mających 
pełny etat złożony z części w różnych typach szkół.

2 zadarko-domaradzka M., Matłosz p., War-
choł K. (2014) edukacja zdrowotna w szkolnej 
praktyce procesu wychowania fizycznego, Pro-
blemy Higieny i Epidemiologii, 95 (3), 673–678.
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Tab. 2. Opinie nauczycieli WF na temat szkolnej edukacji zdrowotnej

problematyka n = 299 [%]

potrzeba edukowania uczniów w zakresie zdrowia:
tak 278 92,9
nie 4  1,3
nie wiem 12  4,0
nie mam zdania 5  1,8

przedmiot, który powinien realizować tematykę edukacji zdrowotnej:
biologia 47 15,7
wychowanie fizyczne 96 32,1
godzina wychowawcza 34 11,4
wychowanie do życia w rodzinie 15  5,0
nowo utworzony przedmiot ds. zdrowia 56 18,7
każdy przedmiot 42 14,0
nie mam zdania 9  3,0

zainteresowanie uczniów tematyką edukacji zdrowotnej:
tak 112 37,4
nie 15  5,0
trudno powiedzieć 63 21,1
tylko nieliczni 104 34,8
pojedyncze osoby 5  1,7

Czas przeznaczany na realizację bloku „edukacja zdrowotna”:   
Całe lekcje 106 35,5
Jedynie części toku lekcji, w tym: 193 64,5

wstępna 98 50,7
główna 16 8,3
końcowa 79 41,0

Tab. 1. Struktura demograficzna badanych nauczycieli

ogółem

Ukończona 
uczelnia

tytuł  
zawodowy płeć Miejsce 

pracy
Staż pracy  
w szkole

aW
F

un
iw

er
sy

te
t

in
na

 u
cz

el
ni

a

st
aż

ys
ta

na
uc

zy
ci

el
 k

on
tr

ak
to

w
y

na
uc

zy
ci

el
 m

ia
no

w
an

y

na
uc

zy
ci

el
 d

yp
lo

m
ow

an
y

ko
bi

et
a

m
ęż

cz
yz

na

gi
m

na
zj

um

sz
ko

ła
 p

on
ad

gi
m

na
zj

al
na

0–
7 

la
t

8–
18

 la
t

19
–3

0 
la

t

po
w

yż
ej

 3
0 

la
t

n (299) 128 113 58 2 15 55 227 107 192 209 90 20 143 111 25
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Tab. 3. Organizacja edukacji zdrowotnej w szkole w opinii nauczycieli

problematyka n = 299 [%]

powołanie szkolnego zespołu ds. edukacji zdrowotnej:   
tak 122 41,0
nie 85 28,2
trudno powiedzieć 86 28,8
brak odpowiedzi 6  2,0

oczekiwane źródła wsparcia:   
doradca metodyczny 111 37,1
dyrektor szkoły 54 18,1
inny nauczyciel WF 12  4,0
nauczyciele innych przedmiotów 56  18,7
służba zdrowia 55 18,4
ktoś inny 11  3,7

Hospitacja zajęć z edukacji zdrowotnej przez dyrekcję szkoły:   
tak 98 32,8
nie 192 64,2
brak odpowiedzi 9  3,0

edukacja zdrowotna przedmiotem posiedzeń szkolnej rady pedagogicznej: 
1–2 razy w roku 207 69,2
3–4 razy w roku 14  4,7
wiele razy w ciągu roku 53 17,7
nie jest 25  8,4

Uczestniczący w badaniu nauczyciele re-
prezentowali szkoły, których organem pro-
wadzącym było miasto (n = 101), powiat (n = 
58), jak też gmina (n = 135). W pięciu przypad-
kach odnotowano inny organ prowadzący, 
m.in. stowarzyszenie.

W tabeli 2 i 3 przedstawiono rozkład od-
powiedzi nauczycieli WF, odzwierciedlający 
ich podejście, a także dyrekcji do szkolnej 
edukacji zdrowotnej. nauczyciele biorący 
udział w badaniu byli zgodni co do potrzeby 
edukowania dzieci i młodzieży w zakresie 
zdrowia. zaledwie 7% z nich było odmiennego 
zdania lub nie miało ustalonej opinii na 
ten temat. pedagodzy stali jednak na stano-
wisku, że uczniowie nie wykazują dużego 
zainteresowania edukacją zdrowotną, a jeśli 
tak, to są to jedynie nieliczni lub pojedyncze 
osoby. odsetek osób, których zdaniem ten blok 
tematyczny zainteresował uczniów, wyniósł 
37,4%. Wśród badanej grupy nauczycieli opi-
nia na temat wiodącego przedmiotu w zakresie 
edukacji zdrowotnej była zróżnicowana. nie-

mniej jednak najwięcej z nich, bo 32,1%, 
uważało, że wychowanie fizyczne jest właś-
ciwym przedmiotem do edukowania na temat 
zdrowia. Byli też zwolennicy – 18,7% ankie-
towanych – utworzenia nowego przedmiotu, 
np. zdrowie. Spośród ankietowanych na-
uczycieli 15,7% było zdania, że przedmiotem 
wiodącym, w ramach którego należałoby re-
alizować treści zdrowotne, powinna być bio-
logia, a 11,4% – godzina wychowawcza.

respondenci twierdzili, że w ich szkołach 
problematyka związana z edukacją zdro-
wotną jest przedmiotem posiedzeń szkolnej 
rady pedagogicznej, najczęściej 1–2 razy w 
roku. niemniej jednak, jak wynika z badań, 
w przypadku 65% ankietowanych dyrekcja 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
podkarpacia nie nadzorowała i nie nadzoruje 
sposobów realizacji i jakości zajęć z bloku 
„edukacja zdrowotna” prowadzonych w ra-
mach przedmiotu wychowanie fizyczne. pra-
wie 2/3 badanych nauczycieli realizowały 
edukację zdrowotną jedynie w poszczegól-
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nych częściach toku lekcji, przeznaczając na 
ten blok część wstępną (50,7%) albo koń-
cową (41%) lekcji, czyli zaledwie 5–15 minut, 
co jest niezgodne z zaleceniami.

W związku z nową rolą edukatora zdro-
wia nauczyciele WF podkarpackich szkół 
oczekiwali wsparcia różnorodnych podmio-
tów – najliczniej ze strony doradcy metodycz-
nego (37,1%) oraz od nauczycieli innych przed-
miotów (18,7%), służby zdrowia (18,4%) 
i dyrekcji szkoły (18,0%). nie odnotowano 
statystycznie istotnej zależności (p = 0,1978) 
między kategorią szkoły (gminne, powiatowe, 
miejskie) a oczekiwanym źródłem wsparcia. 
ankietowani zaledwie w 41% widzieli po-
trzebę powołania zespołu koordynującego 
działania w zakresie edukacji zdrowotnej 
w szkole, który składałby się z pielęgniarki, 
pedagoga i nauczycieli innych przedmiotów.

aby odpowiedzieć na ostatnie pytanie 
badawcze, przeprowadzono analizę statys-
tyczną z wykorzystaniem testu niezależno-
ści 2, przyjmując następujące reguły statys-
tyczne: p > 0,05 – brak istotności statystycznej, 
p < 0,05 – istotna statystycznie zależność (*), 
p < 0,01 – wysoce istotna statystycznie za-
leżność (**), p < 0,001 – bardzo wysoce istotna 
statystycznie zależność (***). W przypadku 
dziewięciu nauczycieli nie otrzymano danych, 
a ponieważ stanowi to znikomy procent w 
szkołach każdej kategorii, nie uwzględniono 

ich w analizie. W analizie pominięto również 
mało reprezentatywną (tylko pięciu nauczy-
cieli) kategorię „inne” – dla tak małej zbio-
rowości rozkład odpowiedzi na pytanie 
o hospitację jest w dużej mierze losowy, 
więc skupiono się na porównaniu trzech 
„głównych” typów szkół. Jak wynika z da-
nych przedstawionych w tabeli 4, różnice 
okazały się statystycznie znamienne.

Można zauważyć, że w szkołach pro-
wadzonych przez gminy nadzór był najlepszy. 
Częstość hospitacji zajęć z bloku „edukacja 
zdrowotna” w szkołach prowadzonych przez 
gminę okazała się znamiennie większa niż 
w pozostałych szkołach. przeanalizowano 
również kwestię hospitacji z uwzględnie-
niem etapu edukacyjnego (tab. 5). odnoto-
wano statystycznie istotną zależność między 
etapem kształcenia a hospitowaniem zajęć 
z bloku „edukacja zdrowotna” przez dyrek-
cję szkoły. W gimnazjum hospitacje takie 
odbywały się dwa razy częściej niż w szko-
łach średnich (39,4% vs. 20,7%).

dySKUSJa

Ministerstwo edukacji narodowej, wpro-
wadzając reformę programową w 2009 r., 
wyznaczyło – poprzez zapisy w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego – for-

Tab. 4. Zależność między kategorią szkoły a hospitacją zajęć przez dyrekcję

Hospitacja zajęć z bloku „edukacja 
zdrowotna” przez dyrekcję szkoły

organ prowadzący szkołę (p = 0,0028**)
ogółem

gmina powiat miasto

tak 56 (42,4%) 10 (17,5%) 29 (30,2%) 95
nie 76 (57,6%) 47 (82,5%) 67 (69,8%) 190
ogółem 132 57 96 285

p – wynik testu niezależności 2

Tab. 5. Zależność między etapem edukacyjnym a hospitacją zajęć przez dyrekcję

Hospitacja zajęć z bloku „edukacja 
zdrowotna” przez dyrekcję szkoły

etap edukacyjny (p = 0,0020**)
ogółem

gimnazjum szkoła ponadgimnazjalna

tak 80 (39,4%) 18 (20,7%) 98
nie 123 (60,6%) 69 (79,3%) 192
ogółem 203 87 290

p – wynik testu niezależności 2
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malne miejsce edukacji zdrowotnej w polskim 
systemie oświaty. Stała się ona obowiązko-
wym blokiem tematycznym dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
realizowanym w systemie klasowo-lekcyjnym, 
w ramach puli godzin fakultatywnych przed-
miotu wychowanie fizyczne. zgodnie z za-
łożeniami autorów podstawy programowej 
przydzielenie nowej roli nauczycielom WF 
miało przyczynić się do zwiększenia ich pre-
stiżu osobistego, zawodowego i społecznego, 
jak też podniesienia pozycji wychowania 
fizycznego w szkole. edukacja zdrowotna jako 
element polityki zdrowotnej państwa, zgodny 
z narodowym programem zdrowia na lata 
2007–2015, w dalszej perspektywie miała 
stworzyć szansę na poprawę zdrowia ludności 
w polsce (rozporządzenie Ministra edukacji 
narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., pod-
stawa programowa… 2009).

analizując literaturę przedmiotu oraz ba-
dania własne, można odnieść wrażenie, że 
nauczyciele wychowania fizycznego, jak rów-
nież dyrektorzy szkół nie uznali nowego 
zadania za ważne. edukacja zdrowotna 
w hierarchii zadań szkoły nie została po-
traktowana poważnie. Mimo że – jak wy-
nika z badań – stanowi teoretycznie temat 
posiedzeń rady pedagogicznej, to jednak 
w praktyce szkolnej jest traktowana w sposób 
marginalny. przykładem niskiego poziomu 
zaangażowania zarówno nauczycieli, jak 
i dyrekcji w zagadnienia edukacji zdrowotnej 
jest choćby czas poświęcany na realizację tego 
bloku, metody pracy, miejsce zajęć czy poziom 
nadzoru pedagogicznego.

 z ogólnopolskich badań wynika, że w 
76% szkół gimnazjalnych zajęcia z bloku 
„edukacja zdrowotna” odbywały się w sali 
gimnastycznej, a tematy z tego zakresu były 
często poruszane, jak pisze Woynarowska 
i wsp. (2012, s. 11), „[…] tylko «przy okazji» 
w czasie «typowej» lekcji wychowania fizycz-
nego”. Jest to zbieżne z wynikami badań 
nauczycieli podkarpackich, wśród których 
większość realizowała zajęcia z edukacji 
zdrowotnej w ramach części wstępnej lub 
końcowej lekcji. z przytoczonych ogólno-
polskich badań wynika, że w 17% szkół 
nauczyciele WF mieli negatywny stosunek 
do zajęć z edukacji zdrowotnej, a w 40% 
szkół zdaniem nauczycieli taki też stosunek 

mieli gimnazjaliści, zwłaszcza chłopcy (Woy-
narowska i wsp. 2012). 

Według opinii uczniów ze szkół ponad-
gimnazjalnych województwa śląskiego, opol-
skiego i małopolskiego edukacja zdrowotna 
była prowadzona w szkole rzadko i na lek-
cjach wychowania fizycznego nieczęsto mó-
wiło się o zdrowiu, a 20% badanych uwa-
żało, że szkolne wychowanie fizyczne nie ma 
żadnego wpływu na zdrowie człowieka (no-
wak 2011). Charzyńska-Gula i wsp. (2013b) 
na podstawie badań z 2012 r. ustalili, że 
prawie 90% uczniów szkół licealnych i 77% 
szkół gimnazjalnych twierdziło, że nie miało 
zajęć z edukacji zdrowotnej w swoich szkołach.

Wyniki badań opinii opolskich nauczycieli 
WF w zakresie hierarchii celów wychowania 
fizycznego pokazują, że najważniejszym ce-
lem lekcji jest zachęcenie uczniów do prowa-
dzenia aktywnego, zdrowego stylu życia. Jak 
pisze autor badań, wyposażenie uczniów w tę 
kompetencję możliwe jest poprzez rozwój 
sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych 
oraz edukację zdrowotną (Kuś nierz 2013). na-
uczyciele wychowania fizycznego podkarpac-
kich szkół, podobnie jak nauczyciele innych 
regionów polski, dostrzegali w całokształcie 
oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych 
współczesnej szkoły potrzebę edukowania na 
temat zdrowia. Badani pedagodzy z podkar-
pacia stali jednak na stanowisku, że ucznio-
wie nie wykazują dużego zainteresowania 
edukacją zdrowotną, a opinia na temat wio-
dącego przedmiotu w tym zakresie była zróż-
nicowana. prawie 19% ankietowanych na-
uczycieli uważało, że edukacja zdrowotna 
powinna być realizowana w ramach nowo 
utworzonego przedmiotu, np. zdrowie. po-
dobnego zdania byli uczestniczący w bada-
niu nauczyciele szkół województwa opol-
skiego. około 1/3 z nich poparła pomysł 
wprowadzenia do szkół nowego przedmiotu, 
realizowanego przez specjalistę w tym zakre-
sie (nowak 2012b). W przypadku nauczycieli 
wychowania fizycznego szkół województwa 
małopolskiego i śląskiego większość uwa-
żała, że edukacja zdrowotna powinna być 
realizowana w trakcie zajęć z różnych przed-
miotów, w tym przede wszystkim takich jak 
przygotowanie do życia w rodzinie, godzina 
wychowawcza i biologia (Wiśniewska-Śli-
wińska i wsp. 2010).
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Ważnym komponentem skutecznej reali-
zacji zajęć z edukacji zdrowotnej jest koordy-
nacja i współdziałanie nauczycieli różnych 
przedmiotów, a także współpraca nauczy-
cieli WF z pielęgniarką szkolną. Według ra-
portu najwyższej izby Kontroli edukacja 
zdrowotna w szkołach nie jest skoordyno-
wana, co wynika m.in. z braku współpracy 
dyrektora i nauczycieli z pielęgniarką szkolną 
(Wychowanie fizyczne i sport… 2013). na 
podstawie otrzymanych rezultatów badań 
własnych należy wnioskować, że nauczyciele 
podkarpackich szkół jedynie w 41% dostrze-
gali potrzebę powołania szkolnych zespołów 
do koordynowania działań w zakresie eduka-
cji zdrowotnej. z badań prowadzonych wśród 
nauczycieli uczących różnych przedmiotów 
w szkołach województwa opolskiego wynika, 
że około połowa z nich nie wykazywała za-
interesowania szkolną edukacją zdrowotną 
(nowak 2012c). rezultaty badań dotyczące 
współpracy pielęgniarki szkolnej z nauczy-
cielami WF w ramach edukacji zdrowotnej 
w szkołach lublina pokazują, że 24% z nich 
w ogóle nie była ona podejmowana, a 32% – 
bardzo rzadko. Jeśli dochodzi do współpracy 
tych dwóch podmiotów, to tylko w zakresie 
aktywności ruchowej, ze względu na jej pro-
mocję czy profilaktykę wypadków i urazów 
(Charzyńska-Gula i wsp. 2013a). Jak słusznie 
zauważają w swojej pracy Bogusz i wsp. (2013), 
aby proces kształtowania postaw prozdro-
wotnych i wyposażania uczniów w wiedzę 
o zdrowiu był bardziej skuteczny, konieczna 
jest poprawa współpracy nauczycieli wycho-
wania fizycznego z pielęgniarką, ale przede 
wszystkim większe zaangażowanie się tych 
obu grup zawodowych.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej ocze-
kiwanych przez nauczycieli WF źródeł wspar-
cia i pomocy w pełnieniu roli lidera zdrowia 
uzyskane wyniki badań potwierdzają rezul-
taty badań zawarte w publikacji autorstwa 
Wiśniewskiej-Śliwińskiej i wsp. (2010). W obu 
przypadkach najwięcej ankietowanych ocze-
kiwało pomocy ze strony sektora oświaty, 
w tym przede wszystkim doradcy metodycz-
nego, jak również pracowników ochrony 
zdrowia.

rezultaty badań własnych oraz przyto-
czone wyniki badań innych autorów są dowo-
dem na to, że stan szkolnej edukacji zdrowot-

nej z pięcioletniej perspektywy obowiązywania 
nowych wytycznych jest niezadowalający. 
Jeśli nie będzie realnego nadzoru i weryfikacji 
działań nauczycieli wychowania fizycznego, 
to założenia reformy nie będą miały odpo-
wiedniego odzwierciedlenia w praktyce. Może 
po raz kolejny, jak rekomenduje Woynarow-
ska i wsp. (2014), należy rozważyć możli-
wość wprowadzenia odrębnego przedmiotu 
do szkół, realizowanego przez kompetent-
nego nauczyciela, zapewniając mu miejsce 
w rozkładzie zajęć w odpowiednim wymiarze 
godzin.

WnioSKi

1. dyrekcja większości szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych podkarpacia 
nie nadzoruje realizacji zajęć z bloku „edu-
kacja zdrowotna” prowadzonych w ramach 
przedmiotu wychowanie fizyczne.

2. Spośród badanych nauczycieli WF tylko 
1/3 przeznacza na edukację zdrowotną całe 
jednostki lekcyjne.

3. Według opinii nauczycieli podkar-
packich szkół nie wszyscy uczniowie wy-
kazują zainteresowanie tematyką edukacji 
zdrowotnej.

4. odnotowano zależność między ka-
tegorią szkoły a hospitowaniem zajęć przez 
dyrekcję. W szkołach prowadzonych przez 
gminy nadzór nad realizacją bloku „eduka-
cja zdrowotna” jest lepszy niż w szkołach, 
których organem prowadzącym jest miasto 
lub powiat.

5. po reformie programowej status edu-
kacji zdrowotnej w praktyce szkolnej nie 
uległ oczekiwanej zmianie, pozostając dla 
większości dyrektorów i nauczycieli WF pod-
karpackich szkół jedynie zapisem na stro-
nach nowej podstawy programowej kształ-
cenia ogólnego.
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