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Kszta³cenie zawodowe na kierunku
technik technologii chemicznej

– perspektywy i wyzwania

Technikum Kszta³towania Œrodowiska ZS Nr 12 im. W³adys³awa Orkana

Foto: Archiwum szko³y
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Aktualne wytyczne G³ównego Inspektora Sanitarnego
dla dyrektorów przedszkoli

wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59,

oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Organizacja opieki w podmiocie:
 • Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywaæ w wyznaczonej i sta³ej sali (zalecenia dotycz¹-

ce spo¿ywania posi³ków poni¿ej).
• Zaleca siê, aby do grupy dzieci przyporz¹dkowani byli, w miarê mo¿liwoœci organizacyjnych, ci

sami opiekunowie.
• Powierzchnia ka¿dego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w

miarê mo¿liwoœci, powinna wynosiæ co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci wiêkszej ni¿ 5
powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiêkszeniu na ka¿de
kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednak¿e powierzchnia przypadaj¹ca na jedno dziecko nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 1,5 m2.

* Do przestrzeni tej nie wlicza siê pomieszczenia/ñ kuchni, zbiorowego ¿ywienia, pomocniczych (ci¹-

gów komunikacji wewnêtrznej, pomieszczeñ porz¹dkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych –

np. ³azienek, ustêpów). Nie nale¿y sumowaæ powierzchni sal dla dzieci i przeliczaæ ³¹cznej jej powierzch-

ni na limit miejsc. Powierzchniê ka¿dej sali wylicza siê z uwzglêdnieniem mebli oraz innych sprzêtów w

niej siê znajduj¹cych.

• W sali, w której przebywa grupa nale¿y usun¹æ przedmioty i sprzêty, których nie mo¿na skutecznie
upraæ lub dezynfekowaæ (np. pluszowe zabawki). Je¿eli do zajêæ wykorzystywane s¹ przybory sportowe
(pi³ki, skakanki, obrêcze itp.) nale¿y je dok³adnie myæ, czyœciæ lub dezynfekowaæ.

• Dziecko nie powinno zabieraæ ze sob¹ do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub
zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególno-
œci z niepe³nosprawnoœciami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewniæ, aby dzieci nie
udostêpnia³y swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbaæ o regu-
larne czyszczenie / pranie / dezynfekcjê zabawki.

• Nale¿y wietrzyæ sale co najmniej raz na godzinê, w czasie przerwy, a w razie potrzeby tak¿e w czasie
zajêæ.

• W miarê mo¿liwoœci organizacyjnych nale¿y zapewniæ tak¹ organizacjê pracy, która uniemo¿liwi
stykanie siê ze sob¹ poszczególnych grup dzieci (np. ró¿ne godziny przyjmowania grup do placówki,
ró¿ne godziny zabawy na dworze).

• Opiekunowie powinni zachowywaæ dystans spo³eczny miêdzy sob¹, w ka¿dej przestrzeni podmiotu,
wynosz¹cy min. 1,5 m.

• Personel kuchenny nie powinien kontaktowaæ siê z dzieæmi oraz personelem opiekuj¹cym siê dzieæ-
mi.

• Rodzice i opiekunowie przyprowadzaj¹cy/odbieraj¹cy dzieci do/z podmiotu maj¹ zachowaæ dystans
spo³eczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynosz¹cy min.
1,5 m.

• Rodzice mog¹ wchodziæ z dzieæmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1
rodzic z dzieckiem/dzieæmi lub w odstêpie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dzieæmi 1,5 m, przy czym
nale¿y rygorystycznie przestrzegaæ wszelkich œrodków ostro¿noœci (min. os³ona ust i nosa, rêkawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja r¹k).

• W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za
zgod¹ dyrektora placówki mo¿e przebywaæ na terenie placówki z zachowaniem wszelkich œrodków
ostro¿noœci (min. os³ona ust i nosa, rêkawiczki jednorazowe lub dezynfekcja r¹k, tylko osoba zdrowa, w
której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Nale¿y ograni-
czyæ dzienn¹ liczbê rodziców / opiekunów dzieci odbywaj¹cych okres adaptacyjny w placówce do
niezbêdnego minimum, umo¿liwiaj¹c osobom zachowanie dystansu spo³ecznego co najmniej 1,5 m.
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• Do podmiotu mo¿e uczêszczaæ wy³¹cznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugeruj¹cych

chorobê zakaŸn¹.
• Dzieci do podmiotu s¹ przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
• Je¿eli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno

przyprowadzaæ dziecka do podmiotu.
• Nale¿y ograniczyæ przebywanie osób trzecich w placówce do niezbêdnego minimum, z zachowa-

niem wszelkich œrodków ostro¿noœci (min. os³ona ust i nosa, rêkawiczki jednorazowe lub dezynfekcja
r¹k, tylko osoby zdrowe).

• Nale¿y zapewniæ sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
• Rekomenduje siê zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na  podmiot)

- dezynfekcja po u¿yciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, ni¿ termometr
bezdotykowy, koniecznoœæ jego dezynfekcji po ka¿dym u¿yciu.

• Nale¿y uzyskaæ zgodê rodziców/opiekunów na pomiar temperatury cia³a dziecka jeœli zaistnieje taka
koniecznoœæ, w przypadku wyst¹pienia niepokoj¹cych objawów chorobowych.

• Jeœli dziecko manifestuje, przejawia niepokoj¹ce objawy choroby nale¿y odizolowaæ je w odrêbnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odleg³oœci od innych osób i
niezw³ocznie powiadomiæ rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.

• Zaleca siê korzystanie przez dzieci z pobytu na œwie¿ym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej
odleg³oœci od osób trzecich - optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej mo¿liwoœci, wyjœcie
na pobliskie tereny rekreacyjne.

• W przypadku korzystania przez grupê z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca siê
korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z  u¿yciem detergentu lub
dezynfekowanie sprzêtów/ przedmiotów, do których dzieci bêd¹ mia³y dostêp.  

• Sprzêt na placu zabaw lub boisku, nale¿¹cym do podmiotu, powinien byæ regularnie czyszczony z
u¿yciem detergentu lub dezynfekowany, jeœli nie ma takiej mo¿liwoœci nale¿y zabezpieczyæ go przed
u¿ywaniem.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeñ i powierzchni
• Przed wejœciem do budynku nale¿y umo¿liwiæ skorzystanie z p³ynu dezynfekuj¹cego do r¹k oraz

zamieœciæ informacjê o obligatoryjnym dezynfekowaniu r¹k przez osoby doros³e, wchodz¹ce do pod-
miotu.

• Nale¿y dopilnowaæ, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali d³onie przy wejœciu lub zak³adali
rêkawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

• Nale¿y regularnie myæ rêce wod¹ z myd³em oraz dopilnowaæ, aby robi³y to dzieci, szczególnie po
przyjœciu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze œwie¿ego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

• Rekomenduje siê monitoring codziennych prac porz¹dkowych, ze szczególnym uwzglêdnieniem
utrzymywania w czystoœci ci¹gów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - porêczy,
klamek i powierzchni p³askich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spo¿ywania posi³ków,
klawiatury, w³¹czników.

• Przeprowadzaj¹c dezynfekcjê nale¿y œciœle przestrzegaæ zaleceñ producenta znajduj¹cych siê na
opakowaniu œrodka do dezynfekcji. Wa¿ne jest œcis³e przestrzeganie czasu niezbêdnego do wywietrzenia
dezynfekowanych pomieszczeñ, przedmiotów, tak aby dzieci nie by³y nara¿one na wdychanie oparów
œrodków s³u¿¹cych do dezynfekcji.

• Personel opiekuj¹cy siê dzieæmi i pozostali pracownicy w razie koniecznoœci powinni byæ zaopatrze-
ni w indywidualne œrodki ochrony osobistej – jednorazowe rêkawiczki, maseczki na usta i nos, a tak¿e
fartuchy z d³ugim rêkawem (do u¿ycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka -
adekwatnie do aktualnej sytuacji).

• Zaleca siê wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawid³o-
wego mycia r¹k, a przy dozownikach z p³ynem do dezynfekcji r¹k – instrukcje.

• Nale¿y zapewniæ bie¿¹c¹ dezynfekcjê toalet.

Gastronomia
• Nale¿y wy³¹czyæ Ÿróde³ka i fontanny wody pitnej, zapewniæ korzystanie z innych dystrybutorów

przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody
zosta³y wskazane na stronie internetowej GIS.
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• Przy organizacji ¿ywienia (sto³ówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wyma-

ganych przepisami prawa odnosz¹cych siê do funkcjonowania ¿ywienia zbiorowego, dodatkowo wpro-
wadziæ nale¿y zasady szczególnej ostro¿noœci dotycz¹ce zabezpieczenia epidemiologicznego pracow-
ników, w miarê mo¿liwoœci odleg³oœæ stanowisk pracy, a jeœli to niemo¿liwe – œrodki ochrony osobi-
stej, p³yny dezynfekuj¹ce do czyszczenia powierzchni i sprzêtów. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowañ produktów, sprzêtu
kuchennego, naczyñ sto³owych oraz sztuæców.

• Korzystanie z posi³ków musi byæ bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym reko-
menduje siê zmianowe wydawanie posi³ków, czyszczenie blatów sto³ów i porêczy krzese³ po ka¿dej
grupie. Wielorazowe naczynia i sztuæce nale¿y myæ w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperatu-
rze minimum 60OC lub je wyparzaæ.

• Od dostawców cateringu nale¿y wymagaæ pojemników i sztuæców jednorazowych.

Postêpowanie w przypadku podejrzenia zaka¿enia u personelu podmiotu
• Do pracy w podmiocie mog¹ przychodziæ jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugeruj¹cych

infekcjê dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywaj¹ na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji.

• W miarê mo¿liwoœci nie nale¿y anga¿owaæ w zajêcia opiekuñcze pracowników i personelu powy-
¿ej 60. roku ¿ycia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

• Nale¿y wyznaczyæ i przygotowaæ (m.in. wyposa¿enie w œrodki ochrony i p³yn dezynfekuj¹cy)
pomieszczenie lub wydzieliæ obszar, w którym bêdzie mo¿na odizolowaæ osobê w przypadku zdiagno-
zowania objawów chorobowych.

• Nale¿y przygotowaæ procedurê postêpowania na wypadek zaka¿enia koronawirusem lub zachoro-
wania na COVID-19, która powinna uwzglêdniaæ minimum nastêpuj¹ce za³o¿enia:

Nale¿y przygotowaæ procedurê postêpowania na wypadek zaka¿enia koronawirusem lub zachorowa-
nia na COVID-19, która powinna uwzglêdniaæ minimum nastêpuj¹ce za³o¿enia:

1. Pracownicy/obs³uga podmiotu powinni zostaæ poinstruowani, ¿e w przypadku wyst¹pienia niepo-
koj¹cych objawów nie powinni przychodziæ do pracy, powinni pozostaæ w domu i skontaktowaæ siê
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskaæ teleporadê medyczn¹, a w razie
pogarszania siê stanu zdrowia zadzwoniæ pod nr 999 lub 112 i poinformowaæ, ¿e mog¹ byæ zaka¿eni
koronawirusem.

2. W przypadku wyst¹pienia u pracownika bêd¹cego na stanowisku pracy niepokoj¹cych objawów
infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktowaæ siê telefonicznie z lekarzem podstawowej opie-
ki zdrowotnej, aby uzyskaæ teleporadê medyczn¹.

3. Zaleca siê bie¿¹ce œledzenie informacji G³ównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostêpnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis   lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a tak-
¿e obowi¹zuj¹cych przepisów prawa.

4.    Obszar, w którym porusza³ siê i przebywa³ pracownik, nale¿y poddaæ gruntownemu sprz¹taniu,
zgodnie z funkcjonuj¹cymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowaæ powierzchnie dotykowe
(klamki, porêcze, uchwyty itp.).

5.   W przypadku potwierdzonego zaka¿enia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu nale¿y stosowaæ siê
do zaleceñ pañstwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.

 
* Rekomenduje siê ustalenie listy osób przebywaj¹cych w tym samym czasie w czêœci/czêœciach

podmiotu, w których przebywa³a osoba podejrzana o zaka¿enie i zalecenie stosowania siê do wytycz-

nych G³ównego Inspektora Sanitarnego dostêpnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/

oraz https://www.gov.pl/web/gis odnosz¹cych siê do osób, które mia³y kontakt z zaka¿onym.

• Rekomenduje siê ustalenie listy osób przebywaj¹cych w tym samym czasie w czêœci/czêœciach 
podmiotu, w których przebywa³a osoba podejrzana o zaka¿enie  i  zalecenie stosowania siê do wytycz-
nych G³ównego Inspektora Sanitarnego dostêpnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/
oraz https://www.gov.pl/web/gis odnosz¹cych siê do osób, które mia³y kontakt z zaka¿onym.

• Zawsze, w przypadku w¹tpliwoœci nale¿y zwróciæ siê do w³aœciwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Oprac. na podstawie strony Internetowej MEN
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Jednym z g³ównych powodów wznowienia
kszta³cenia zawodowego na kierunku technik
technologii chemicznej na terenie województwa
Zachodniopomorskiego by³ rozwój polskiego
przemys³u chemicznego, a szczególnie zapotrze-
bowanie na wykwalifikowanych pracowników
przez Grupê Azoty Zak³ady Chemiczne Police.

Kierunek zainteresowa³ równie¿ w³adze Zachod-
niopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie (ZUT) Wydzia³u Technologii i In-
¿ynierii Chemicznej (WTiICh) ze wzglêdu na po-
krewny profil kszta³cenia i mo¿liwoœæ pozyska-
nia dla Uczelni studentów na kierunkach studiów
wy¿szych pierwszego (in¿ynierskie) i drugiego
(magisterskie) stopnia. Na ZUT systematycznie pro-
wadzony jest nabór na studia trzeciego stopnia
(studia doktoranckie), które s¹ ofert¹ dla absol-
wentów zainteresowanych rozpoczêciem kariery
naukowej zwi¹zanej z prac¹ na Uczelni.

Grupa Azoty Zak³ady Chemiczne Police i Za-
chodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w
Szczecinie, Wydzia³ Technologii i In¿ynierii Che-
micznej s¹ patronami kierunku technik technolo-

gii chemicznej otwartego w Technikum Kszta³-
towania Œrodowiska ZS nr 2 im. W³adys³awa Or-
kana w Szczecinie, warunki wspó³pracy zosta³y
okreœlone w podpisanych przez strony porozu-
mieniach.

Wsparcie ze strony zewnêtrznych jednostek jest
niezbêdne w procesie rozwoju kszta³cenia zawo-
dowego zarówno w zakresie edukacji jaki i przy-
sz³ego zatrudnienia absolwentów szko³y, jednak
najwa¿niejsza jest rola Dyrektora szko³y i wizji
realizowanej w wieloletniej perspektywie.

WYMAGANIA STAWIANE
PACÓWKOM PROWADZ¥CYM
KSZTA£CNIE NA KIERUNKU

TECHNIK
TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Szczególne znaczenie ma dobór wykwalifiko-
wanej kadry przez dyrektora placówki. Przepisy i
rozporz¹dzenia MEN okreœlaj¹ zakres kwalifika-
cji ogólnie na zasadzie wykszta³cenia chemiczne-
go, co w przypadku kszta³cenia technologów z
dziedziny chemii, mo¿e okazaæ siê niewystarcza-
j¹ce ze wzglêdu na wymagania okreœlone w po-
stawie programowej dotycz¹ce technologii i in¿y-
nierii chemicznych procesów przemys³owych, a nie
tylko znajomoœci mechanizmów reakcji chemicz-
nych.  Dlatego w doborze nauczycieli na œciœle
profilowanych kierunkach kszta³cenia zawodowe-
go nale¿y zwracaæ szczególn¹ uwagê na zakres
kwalifikacji odpowiadaj¹cy wymaganiom stawia-
nym uczniom przez podstawê programow¹.

W Zespole Szkó³ (ZS) nr 2 im. W³adys³awa Or-
kana w Szczecinie, kierowanym przez dyrektora
Bogus³awa Nowaka, uda³o siê skompletowaæ ka-
drê o kompetencjach pozwalaj¹cych na realiza-
cjê wymagañ podstawy programowej – nauczy-
ciele  ukoñczyli kierunki in¿ynierii i technolo-
gii chemicznej Politechniki Szczeciñskiej, w ich

Kszta³cenie zawodowe na kierunku
technik technologii chemicznej

– perspektywy i wyzwania
Autor:

Dr in¿. Ewa Po³om

dr in¿.

Ewa Po³om
Absolwentka kierunku

in¿ynierii chemicznej i

procesowej oraz wielolet-

ni pracownik naukowo-

dydaktyczny Politechni-

ki Szczeciñskiej Wydzia³u

Technologii i In¿ynierii

Chemicznej, (obecna

nazwa Zachodniopo-

morski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie). Pro-

motor licznych prac magisterskich i in¿ynierskich z

zakresu in¿ynierii chemicznej oraz autor artyku³ów pu-

blikowanych w krajowych i zagranicznych czasopi-

smach naukowych. Od 2017 roku nauczyciel przed-

miotów zawodowych na kierunku technik technologii

chemicznej.
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dorobku naukowym s¹ liczne publikacje w tema-
tycznych czasopismach naukowych oraz tytu³y
doktora nauk technicznych.

Jednym z powa¿nych wyzwañ dla zarz¹dzaj¹-
cego Zespo³em Szkó³ jest równie¿ wzbudzenie
zainteresowania kierunkiem uczniów szkó³ pod-
stawowych i zachêcenie do podjêcia dalszej edu-
kacji na gruncie kszta³cenia zawodowego.

Podczas akcji promocyjnych przedstawiana jest
oferta edukacyjna na podstawie zarysu treœci pod-
stawy programowej, w której kluczowe znacze-
nie maj¹ przedmioty zawodowe zwi¹zane z tech-
nologi¹ procesów przemys³u chemicznego, na-
stêpnie mo¿liwoœci dostêpne po ukoñczeniu tech-
nikum w zakresie kontynuowania edukacji na stu-
diach wy¿szych  oraz zatrudnienia gwarantowa-
nego w Zak³adach Chemiczne Police po uzyska-
niu kwalifikacji zawodowych.

Oferta kierowana jest do m³odzie¿y, która wy-
kazuje zainteresowanie przedmiotami œcis³ymi,
jednak trudno jest ju¿ po ukoñczeniu szko³y pod-
stawowej decydowaæ o swojej przysz³oœci, dlate-
go du¿¹ rolê odgrywa pomoc rodziców i psycho-
loga zajmuj¹cego siê doradztwem zawodowym.
Nie nale¿y wywieraæ nacisku na wybór danego
kierunku, je¿eli jednak przysz³y uczeñ wykazuje
zainteresowanie i zaanga¿owanie w opanowanie
nowych zagadnieñ, to nauczyciele na pewno po-
mog¹ w zrozumieniu najtrudniejszych zagadnieñ
i jest du¿a szansa dla takiego kandydata na ukoñ-
czenie kierunku z tytu³em technika technologii
chemicznej.

Obecnie w Technikum Kszta³towania Œrodowi-
ska ZS nr 2 realizowane s¹ równolegle dwie pod-
stawy programowe: dla uczniów po ukoñczonym
gimnazjum technikum 4-letnie i dla uczniów po
szkole podstawowej technikum 5-letnie.

Podstawa programowa
obejmuje treœci dotycz¹ce
technologii (schematy tech-
nologiczne, technologie pro-
cesów przemys³u chemiczne-
go) i in¿ynierii (budowa ma-
szyn i urz¹dzeñ, zasady dzia-
³ania aparatów, modelowa-
nie procesów przemys³u che-
micznego) chemicznej.

Podczas kszta³cenia prze-
widziane s¹ dwa egzaminy
z kwalifikacji zawodowych
sk³adaj¹ce siê z dwóch czê-
œci – pisemnej i praktycznej.
Pisemna czêœæ egzaminu,
pierwszej i drugiej kwalifi-

kacji, to test jednokrotnego wyboru sk³adaj¹cy
siê z 40 pytañ zamkniêtych zawieraj¹cych cztery
opcje odpowiedzi. Treœæ pytañ to zadania rachun-
kowe, pytania z zakresu znajomoœci procesów,
maszyn oraz zasad BHP.

Praktyczna czêœæ egzaminu pierwszej kwalifi-
kacji obejmuje wykonanie æwiczenia laboratoryj-
nego oraz uzupe³nienie opisu wymaganego w
zadaniu egzaminacyjnym.

Wyposa¿enie pracowni technologii chemicznej
jest okreœlone wymaganiami Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej (CKE), czêœæ sprzêtu laboratoryj-
nego jest wspólna dla wszystkich stanowisk, na-
tomiast znaczna liczba pozycji z obowi¹zuj¹cej
listy wymagañ przeznaczona jest na ka¿de stano-
wisko, do indywidualnego wykonywania do-
œwiadczeñ.

Egzamin mo¿e byæ przeprowadzony w jednost-
ce, która uzyska certyfikacjê zg³oszonych stano-
wisk. Liczba stanowisk zale¿y od liczby uczniów
i mo¿liwoœci placówki. Podczas egzaminu prak-
tycznego z pierwszej kwalifikacji zawodowej wy-
magana jest w komisji obecnoœæ egzaminatora po-
siadaj¹cego uprawnienia do sprawdzenia umie-
jêtnoœci uczniów podczas egzaminu. Egzamina-
torem mo¿e byæ nauczyciel, który uzyska upraw-
nienia egzaminatora na danym kierunku kszta³-
cenia zawodowego.

Praktyczna czêœæ egzaminu drugiej kwalifika-
cji to najczêœciej, zadanie polegaj¹ce na uzupe³-
nieniu karty technologicznej procesu zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w czêœci opiso-
wej.

Tytu³ technika technologii chemicznej uzyskuje
uczeñ, który uzyska pozytywny wynik z dwóch
czêœci egzaminu sk³adaj¹cych siê na dane kwali-
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fikacje zawodowe, co oznacza, ¿e testy zaliczane
s¹ od 50 proc., a czêœci praktyczne od 75 proc.
pozytywnych odpowiedzi. Prace uczniów spraw-
dzane s¹ w trybie obowi¹zuj¹cym egzaminy ma-
turalne.

Jednym z wymagañ stawianych uczniom jest
zaliczenie praktyk zawodowych przeprowadzo-
nych na terenie chemicznego zak³adu przemy-
s³owego. Mo¿liwoœæ realizacji praktyk zapew-
nia uczniom szko³a we wspó³pracy z Zak³adami
Chemicznymi w Polsce lub w ramach projektów
europejskich na terenie Unii Europejskiej.

Uczniowie technikum technologii chemicznej
mog¹ przyst¹piæ do egzaminu dojrza³oœci, tak
jak uczniowie liceum, i po uzyskaniu pozytyw-
nego wyniku kontynuowaæ naukê na wybranym
przez siebie kierunku studiów wy¿szych.

System kszta³cenia zawodowego na kierunku
technik technologii chemicznej wymaga du¿e-
go zaanga¿owania ze strony dyrektora, nauczy-
cieli i uczniów oraz wsparcia jednostek zewnêtrz-
nych.

WSPÓ£PRACA
Z JEDNOSTKAMI
ZEWNÊTRZYMI

Wspó³praca z Grup¹ Azoty Zak³ady Chemicz-
ne Police oparta jest  na umo¿liwieniu wycie-
czek na teren Zak³adów, realizacji planów prak-
tyk pozwalaj¹cych na poszerzenie edukacji o
poznanie przez uczniów praktyki przemys³owej
potencjalnego przysz³ego pracodawcy.

Zainicjowana zosta³a wspó³praca poszerzaj¹ca
ofertê edukacyjn¹ poprzez organizacjê warsztatów
z rêcznej obróbki szk³a prowadzonych przez Pana
Marka Sobczaka, pracownika Zak³adów Chemicz-
nych Police, wykwalifikowanego dmuchacza szk³a
laboratoryjnego. Praca Pana Marka polega na na-
prawie i wytwarzaniu nowych szklanych aparatów
sprzêtu laboratoryjnego, które uleg³y trwa³emu
uszkodzeniu (m.in. u-rurek, rurek wskaŸnikowych,
ch³odnic, kolb, zlewek).

Zajêcia prowadzone przez Pana Marka na te-
renie Zespo³u Szkó³,  by³y poprzedzone poka-
zem prezentacji technik rêcznej obróbki rurek
ze szk³a borowo – krzemowego. Podczas zajêæ,
uczniowie zainteresowani pokazem, mogli po-
znaæ w³aœciwoœci ró¿nych rodzajów szk³a przez
praktyczne æwiczenia tworzenia zró¿nicowanych
form z zastosowaniem przedstawionych technik.
Zajêcia z Panem Markiem cieszy³y du¿ym zain-
teresowaniem zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Podczas zajêæ dla uczniów kierunku technik
technologii chemicznej po³¹czone zosta³y ele-
menty podstawy programowej, nie tylko z za-
kresu znajomoœci w³aœciwoœci ró¿nych rodzajów
szk³a, ale równie¿ praktyki stosowania przepi-
sów BHP w zakresie przechowywania i stosowa-
nia gazów. Do termicznej obróbki szk³a niezbêd-
ny jest specjalistyczny palnik gazowy zasilany
mieszanin¹ gazów, jedn¹ z mo¿liwoœci jest za-
stosowanie mieszaniny gazu ziemnego i tlenu
dop³ywaj¹cych z dwóch butli – z jednej dop³y-
wa gaz ziemny z drugiej tlen, ka¿dy z gazów
doprowadzany jest do palnika. Gaz w butlach
przechowywany jest pod zwiêkszonym ciœnie-
niem. Uczniowie mogli poznaæ zasady obs³ugi
butli z gazem zgodnie z zasadami BHp i pod
kontrol¹ Pana Marka.

Zajêcia pozwoli³y równie¿ na przedstawienie
ró¿norodnoœci ofert pracy (Pan Marek jest je-
dynym wykwalifikowanym dmuchaczem szk³a
laboratoryjnego na terenie województwa Za-
chodniopomorskiego, zatrudnionym w Zak³a-
dach Chemicznych Police i jak dot¹d nie ma
jego nastêpcy) gwarantowanej przez Grupê Azo-
ty Police oraz wzbudzenie zainteresowania kie-
runkiem uczniów innych szkó³.

Bardzo wa¿ne jest motywowanie m³odzie¿y do
nauki, ufundowane przez Grupê Azoty Police sty-
pendia dla uczniów technikum pozwalaj¹ na na-
grody finansowe dla uczniów z najlepszymi  wy-
nikami w nauce.

Zgodnie z porozumieniem, w przysz³oœci szko-
³a mo¿e równie¿ liczyæ na pomoc w zakresie wy-
posa¿enia pracowni, co zawsze jest wyzwaniem
dla ka¿dej z placówek oswiatowych, szczegól-
nie gdy wymagany jest specjalistyczny sprzêt
laboratoryjny. Zak³ady Chemiczne Police ofe-
ruj¹ równie¿ pomoc w akcjach promocyjnych
obejmuj¹cych organizacjê spotkañ dla rodziców
uczniów szkó³ podstawowych, na których przed-
stawiona zostaje szczegó³owa oferta dla przy-
sz³ych absolwentów szko³y.

Wspó³praca z Zachodniopomorskim Uniwer-
sytetem Technologicznym w Szczecinie WTiICh
opiera siê przede wszystkim na poszerzeniu ofer-
ty edukacyjnej przez mo¿liwoœæ uczestniczenia
uczniów w zajêciach laboratoryjnych organizo-
wanych w ramach tematów zajêæ przygotowa-
nych dla szkó³ œrednich przez poszczególne
Wydzia³y i Katedry Uczelni. Zajêcia prowadzo-
ne s¹ przez pracowników naukowo-dydaktycz-
nych i technicznych poszczególnych jednostek.
Oferta zajêæ obejmuje szeroki zakres tematycz-
ny z technologii i in¿ynierii chemicznej. Ucznio-
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wie, podczas zajêæ, mog¹ poznaæ wyposa¿enie
laboratoriów akademickich oraz charakter pracy
na ZUT, co pozwala na rozwa¿enie kolejnego
etapu edukacji na kierunkach technicznych stu-
diów wy¿szych. W³adze ZUT organizuj¹ równie¿
imprezy promuj¹ce Uczelniê dedykowane
wszystkim zainteresowanym uczniom np. „Noc
Naukowca”.

WYZWANIA
I PERSPEKTYWY KIERUNKU

– PODSUMOWANIE

Kszta³cenie zawodowe na kierunku technik tech-
nologii chemicznej stawia liczne wyzwania przed
kieruj¹cym placówk¹, nie tylko w zakresie wyma-
gañ sformu³owanych dla jednostek edukacyjnych,
ale równie¿ dotycz¹ce doboru odpowiedniej ka-
dry, wyposa¿enia pracowni technologicznej oraz
wspó³pracy z jednostkami zewnêtrznymi.

Ponadto wyzwaniem, dla bezpoœrednio za-
anga¿owanych w proces kszta³cenia nauczy-
cieli, jest przekazywanie wiedzy, zmotywowa-
nie uczniów do opanowania trudnych zagad-
nieñ i przygotowania do dwóch egzaminów z
kwalifikacji zawodowych. W procesie eduka-
cyjnym kszta³cenia przysz³ych technologów
nale¿y ³¹czyæ ró¿ne techniki aktywizuj¹ce,
jednak bez podstaw teoretycznych, techniki
polegaj¹ce na dyskusji lub wspólnym formu-
³owaniu wniosków (kula œnie¿na) mog¹ nie
przynieœæ oczekiwanych rezultatów. Podstawo-
wym narzêdziem wprowadzenia nowych zagad-
nieñ jest wyk³ad urozmaicony pogadank¹ oraz
demonstracj¹ po³¹czon¹ z indywidualnym wy-
konaniem æwiczenia laboratoryjnego. Nastêp-
nym etapem mo¿e byæ aktywizacja uczniów
prowadzona przez æwiczenia rozwi¹zania za-
dañ problemowych w ró¿nych grupach z za-
stosowaniem narzuconych, ró¿nych sposobów
rozwi¹zania, a nastêpnie weryfikacji wyników
przez poszczególne zespo³y.

Nauczyciel kszta³cenia zawodowego, oprócz
wiedzy powinien równie¿ zainteresowaæ tema-
tem, k³aœæ nacisk na utrwalanie przerobionego
materia³u, co przy obecnej „uwadze ekranowej”
(œledzenie przez m³odzie¿ czêstej zmiennoœci wia-
domoœci z ekranów komórek lub monitorów w
stylu obrazkowym) uczniów powoduje trudnoœæ
d³u¿szego skupienia uwagi na omawianym przez
nauczyciela zagadnieniu, stanowi jedno z po-
wa¿niejszych wyzwañ nauczania wszystkich
przedmiotów, a szczególnie zawodowych.

Rosn¹ równie¿ wymagania w zakresie kwalifi-
kacji nauczycieli kszta³cenia zawodowego, w pla-
nach s¹ wymagania realizacji 40-godzinnej prak-
tyki zawodowej powtarzanej co trzy lata w za-
k³adzie przemys³u chemicznego przez nauczy-
cieli ucz¹cych przedmiotów zawodowych na kie-
runku technik technologii chemicznej.

Wyzwaniem dla kszta³cenia zawodowego jest
nowa rzeczywistoœæ doby pandemii Covid –19
wymuszaj¹cej  realizacjê edukacji w formie zdal-
nej od marca 2020 r. Przygotowanie uczniów do
praktycznych egzaminów pierwszej kwalifikacji
zawodowej, wykluczaj¹ce æwiczenia praktyczne,
nie jest mo¿liwe.  Nie jest równie¿ mo¿liwa reali-
zacja praktyk, szczególnie zaplanowanych za gra-
nic¹. Pandemia nie ustêpuje, jednak zalecenia MEN
s¹ jednoznaczne – m³odzie¿ od 01.09.2020 r ma
powróciæ do szkó³, przy zastosowaniu zasad chro-
ni¹cych przed zaka¿eniem. Decyzjê o zmianie try-
bu nauczania ma podejmowaæ dyrektor placówki
po konsultacji z Powiatow¹ Stacj¹ Sanitarno-Epi-
demiologiczn¹ i Jednostk¹ Prowadz¹c¹. Mo¿liwe
s¹ ró¿ne warianty, np. ³¹czenie nauczania stacjo-
narnego i zdalnego, wszystko zale¿y od sytuacji,
która zmienia siê dynamicznie.

Na szczêœcie, dotychczas w województwie Za-
chodniopomorskim nie stwierdzono wystêpowa-
nia ognisk zaka¿eñ obliguj¹cych mieszkañców
do stosowania szczególnych zaleceñ jak np. no-
szenie maseczek na wolnej przestrzeni. Mo¿na
jedynie mieæ nadziejê, ¿e lockdown z marca ju¿
siê nie powtórzy.

Uczniowie wybieraj¹c kszta³cenie zawodowe na
kierunku technik technologii chemicznej w do-
bie rozwijaj¹cego siê przemys³u chemicznego
mog¹ liczyæ w przysz³oœci na zatrudnienie zgod-
ne z ich wykszta³ceniem i wynagradzane odpo-
wiedni¹ gratyfikacj¹ finansow¹. Uzyskanie tytu-
³u technika technologii chemicznej i pozytywny
wynik z egzaminu maturalnego umo¿liwia wy-
bór kszta³cenia na dowolnie wybranym kierunku
studiów wy¿szych – co stanowi ciekaw¹ perspek-
tywê rozwoju dla m³odych absolwentów.

Rozwój przemys³u chemicznego i petroche-
micznego w Polsce stwarza obiecuj¹ce perspek-
tywy na rynku pracy dla przysz³ych absolwen-
tów technikum technologii chemicznej, a tym
samym dla utrzymania i rozwoju tego kierunku
kszta³cenia zawodowego.

M³ody tecznik technologii chemicznej

Fotoreporta¿ str. 2
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Kszta³cenie jêzykowe
ró¿nych grup wiekowych

Znajomoœæ jêzyków w dzisiejszych czasach pe³-
ni niezwykle wa¿n¹ rolê, a p³ynne pos³ugiwanie
siê nimi prowadzi do osi¹gniêcia wymiernych ko-
rzyœci i bardzo czêsto jest inwestycj¹ zwracaj¹c¹
siê w stu procentach. W czasach globalizacji, a
zatem powszechnej wymiany miêdzykulturowej,
w dobie otwartoœci oraz chêci pozyskiwania no-
wych doœwiadczeñ od ró¿nych narodowoœci, na-
uka jêzyków obcych pomaga w efektywniejszej
komunikacji i sprzyja nawi¹zywaniu ciekawych
kontaktów. Obecnie prym wiedzie zdecydowanie
jêzyk angielski, który sta³ siê jêzykiem uniwer-
salnym, u¿ywanym na ca³ym œwiecie. Jest on jê-
zykiem powszechnie u¿ywanym w urzêdach, tu-
rystyce, rozrywce, w mediach spo³ecznoœciowych,
ale równie¿ w nauce i badaniach naukowych.
Równie¿ popularne s¹ jêzyki takie jak chiñski,
hiszpañski, portugalski czy rosyjski. Trzeba jed-
nak zauwa¿yæ, ¿e ile jest narodowoœci, tyle jest i
ró¿nych jêzyków, sposobów akcentowania i in-
nych czynników zwi¹zanych z ich u¿ytkowaniem.

Najbardziej efektywna nauka jêzyków wystê-
puje w okresie m³odzieñczym, dlatego ju¿ od dzie-
ciñstwa wielu rodziców posy³a swoje dzieci do
szkó³ jêzykowych, aby te uczy³y siê ju¿ co naj-
mniej jednego dodatkowego jêzyka oprócz ich
ojczystego. Równie¿ w oœwiacie publicznej wa¿-
ne jest wczesne oswajanie dzieci z obcymi jêzy-
kami i kulturami. Ju¿ od I. klasy szko³y podsta-
wowej wprowadzany jest pierwszy jêzyk obcy,
którym najczêœciej jest angielski. Dzieci w tym
wieku ch³on¹ wiedzê bardzo szybko, jednak rów-
nie szybko trac¹ uwagê, dlatego nauczyciele i
specjaliœci pedagogiczni opracowuj¹ takie meto-
dy nauczania, aby by³y jak najbardziej przysto-
sowane do wymagañ metodycznych, ale i zainte-
resowañ m³odego cz³owieka.

Zajêcia koniecznie musz¹ byæ prowadzone w
sposób przejrzysty i interesuj¹cy, tak aby ma³ymi
krokami uczyæ podstaw jêzyka, wprowadzaæ
pierwsze s³ówka i tworzyæ zdania. W literaturze
wiele badañ podkreœla rolê skutecznych metod
nauki jêzyków obcych, gdy¿ nale¿y pamiêtaæ, ¿e
bardzo ³atwo jest zniechêciæ dzieci do danego jê-
zyka na ca³e ¿ycie. Niezwykle ciekaw¹ seri¹ ksi¹-

¿ek do nauki angielskiego s¹ na przyk³ad pozy-
cje napisane przez Pani¹ Magdalenê Szpotowicz,
wybitn¹ specjalistkê do spraw nauczania jêzyków
obcych u dzieci wczesnoszkolnych, która poœwiê-
ci³a ca³e swoje ¿ycie na zbieranie doœwiadczeñ i
dzieleniu siê nimi w postaci ksi¹¿ek.  Niezwykle
interesuj¹ce rady dla nauczycieli, którzy chc¹
zainspirowaæ i zachêciæ uczniów do nauki jêzy-
ków obcych, przedstawi³a Pani Monika Janicka
w pracy pod tytu³em „Pakiet metodyczny dla
nauczycieli jêzyków obcych I. etapu edukacyj-
nego”. Obie autorki zaznaczaj¹, ¿e w tym okresie
rozwoju cz³owieka najwa¿niejsza jest odpowied-
nia komunikacja. To ona przyczynia siê do efek-
tywniejszej nauki, a po skoñczeniu zajêæ jest wiêk-
sza szansa, ¿e dziecko samo bêdzie chcia³o po-
g³êbiaæ swoj¹ wiedzê. Co istotne, ten okres ¿ycia
to czas powszechnej, obowi¹zkowej szko³y, mo¿-
na wiêc za³o¿yæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ dzie-
ci do niej uczêszczaj¹cych, uczy siê ju¿ co naj-
mniej jednego jêzyka obcego.

W trakcie dorastania zwiêkszaj¹ siê mo¿liwo-
œci poznawcze dziecka, co umo¿liwia wprowa-
dzenie dodatkowego jêzyka obcego do nauki.
Uczniowie uczêszczaj¹cy do ówczesnych gimna-
zjów, a teraz do siódmych i ósmych klas podsta-
wowych, a nastêpnie do liceów, techników czy
szkó³ bran¿owych, równie¿, poniek¹d obowi¹z-
kowo, ucz¹ siê drugiego jêzyka, który jest ju¿
wybierany samodzielnie przez ucznia. Najczêœciej
uczniowie maj¹ wybór pomiêdzy jêzykiem nie-
mieckim, francuskim, hiszpañskim i rosyjskim.
Rzadziej oferowane s¹ jêzyki azjatyckie, choæ i
te zyskuj¹ na coraz wiêkszej popularnoœci wœród
szkó³ i ludzi m³odych.

Od wielu lat popularne s¹ tak¿e szko³y jêzyko-
we, w których dzieci mog¹ uczyæ siê nowego jê-
zyka obcego lub poszerzaæ swoj¹ wiedzê w jêzy-
ku ju¿ poznanym, niezale¿nie od szko³y, do któ-
rej chodzi na co dzieñ. Z tego wzglêdu w ostat-
nich latach obserwuje siê zwiêkszone zapotrze-
bowanie na nauczycieli jêzyków obcych. Coraz
wiêcej ludzi uœwiadamia sobie fakt, ¿e dobra zna-
jomoœæ co najmniej jednego jêzyka obcego otwie-
ra wiêcej mo¿liwoœci i polepsza szanse na rynku
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pracy. Korepetycje s¹ to zajêcia indywidualne,
które umo¿liwiaj¹ obcowanie z obcym jêzykiem,
ale i pozwalaj¹ ³atwiej przyswoiæ nowe i trud-
niejsze zagadnienia poprzez indywidualn¹ inte-
rakcjê z nauczycielem. Jest to efektywny sposób
na uzupe³nienie luk w wiedzy oraz pokonanie
barier jêzykowych.

W dzisiejszych czasach ciekaw¹ mo¿liwoœci¹
na naukê s¹ równie¿ aplikacje, które mo¿na po-
braæ na telefon. Wiele z nich oferuje wartoœciowe
lekcje prowadzone krok po kroku tak, by nauka
jêzyka obcego by³a ³atwa i przyjemna, a co naj-
wa¿niejsze, dostêpna w ka¿dej chwili. Dziêki nim
mo¿na tak¿e ³atwo nawi¹zaæ kontakt z native spe-
akerami, czyli osobami, dla których dany jêzyk
jest jêzykiem ojczystym, by mog³y pomóc w zro-
zumieniu k³opotliwych zagadnieñ.

Warto zauwa¿yæ, ¿e ludzie na ró¿nych pozio-
mach rozwoju kieruj¹ siê równie¿ innymi czyn-
nikami w nauce. G³ówn¹ motywacj¹ dzieci i m³o-
dzie¿y do nauki jêzyków jest g³ównie popkultu-
ra, w której kontakt z innymi narodowoœciami i
kulturami zapewniaj¹ media spo³ecznoœciowe, gry
internetowe i inne kana³y technologiczne. M³o-
dzi ludzie coraz chêtniej ogl¹daj¹ równie¿ zagra-
niczne seriale i filmy, które ogl¹daj¹ bez dubbin-
gu, a jedynie z polskimi napisami lub ca³kowicie
w jêzyku obcym.  Inn¹ grup¹ s¹ studenci, którzy
ucz¹ siê jêzyków obcych na uniwersytecie. W ich
przypadku rozwijaj¹ oni g³ównie umiejêtnoœci w
obrêbie swojego kierunku studiów, szkol¹c siê
bardziej w specjalistycznej sferze, koncentruj¹c
siê bardziej na jêzyku fachowym, a nie tylko na
codziennej komunikacji. Swobodna rozmowa w
obcym jêzyku to tak¿e mo¿liwoœæ odbywania
dalszych podró¿y, zwiedzania œwiata oraz pozna-
wania nowych kultur, co równie¿ jest du¿¹ moty-
wacj¹. Potencjalne zamieszkanie w innym kraju,
z ró¿nych wzglêdów, tak¿e wi¹¿e siê z koniecz-
noœci¹ poznania nowego jêzyka.

Przechodz¹c do kolejnej grupy wiekowej mo¿-
na zauwa¿yæ, ¿e motywacj¹ cz³owieka do efektyw-
nej nauki s¹ ju¿ wartoœci bardziej materialne, a
zatem mo¿liwoœæ podjêcia lepszej pracy z wiêk-
szym wynagrodzeniem. Ze wzglêdu na wspomnian¹
wczeœniej globalizacjê, wiele firm oferuje swoje
us³ugi w kilku najpopularniejszych jêzykach, po-
szukuj¹c nowych pracowników posiadaj¹cych
umiejêtnoœæ pos³ugiwania siê którymœ z nich. Do-

roœli czêsto ucz¹ siê jêzyków równie¿ z pobudek
bardziej osobistych, dla przyjemnoœci i z zami³o-
wania. Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e ucz¹ siê oni
jêzyków wraz ze swoimi dzieæmi, pomagaj¹c im w
odrabianiu zadañ domowych lub ucz¹c siê z nimi
do egzaminów. Pozwala to im nie tylko poszerzyæ
w³asne horyzonty, ale równie¿ wzmocniæ wiêŸ ze
swoimi dzieæmi i spêdzaæ z nimi wartoœciowy czas.
Najczêœciej jednak doroœli ludzie ucz¹ siê jêzy-
ków obcych samodzielnie b¹dŸ na kursach ofero-
wanych przez szko³y jêzykowe.

Ostatni¹ grup¹ wiekow¹ s¹ seniorzy, którzy rów-
nie¿ coraz czêœciej czuj¹ siê zmotywowani do na-
uki nowego jêzyka obcego, tak¿e za spraw¹ swo-
ich dzieci. Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz
zajêcia dla grup wiekowych 60+ zyskuj¹ na coraz
wiêkszej popularnoœci wœród seniorów, którzy chc¹
pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê, nawi¹zywaæ nowe znajo-
moœci i zdobywaæ nowe doœwiadczenia. Kariera
zawodowa nie jest w tym wypadku priorytetem, a
g³ówn¹ motywacj¹ jest chêæ bycia niezale¿nym
podczas podró¿y lub chêæ zamieszkania w innym
kraju wraz ze swoimi dzieæmi lub wnukami.

W kszta³ceniu jêzykowym ró¿nych grup wieko-
wych ró¿ni siê nie tylko motywacja do nauki, a i
warunki, w jakich siê ona odbywa. U dzieci istot-
ne jest, aby nauczyciele nie zmieniali siê czêsto,
tak by mog³o ono nawi¹zaæ kontakt, uzyskaæ wspar-
cie oraz kontrolê postêpów od kogoœ zaufanego.
Doroœli natomiast maj¹ ju¿ bardziej ugruntowany
charakter, ucz¹ siê zatem samodzielnie i nie ma to
znaczenia, czy ucz¹ siê pod kierunkiem jednego
lub kilku nauczycieli. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e pracu-
j¹c z wieloma nauczycielami daje wiêcej korzyœci
dla ucz¹cych. Nauczyciele maj¹ ró¿ne charaktery,
doœwiadczenia, ale i inne podejœcie do nauczania.
Istotne s¹ zmienne bodŸce, które stymuluj¹ czêœci
mózgu odpowiedzialne za naukê. Kontakt z ró¿-
nymi nauczycielami jest bardziej zbli¿ony do na-
turalnych relacji, które towarzysz¹ ludziom w trak-
cie pos³ugiwania siê jêzykiem obcym.  Niezale¿-
nie od poziomu rozwoju cz³owieka, wa¿ne jest, by
zachêciæ go do nauki nowych jêzyków, dostoso-
wuj¹c warunki i materia³y dydaktyczne nie tylko
do wymagañ metodycznych, ale i do indywidual-
nej osoby i jej oczekiwañ.

Klaudia D¹gowska
– nauczycielka jêzyka niemieckiego.

Publiczna Szko³a Podstawowa na G³êbokiem

1 Hanna Pomoriwska, Kszta³cenie jêzykowe w Polsce, 20017
2 Anna Basiñska, Reoria w pigu³ce, 2017
3 Monika Janicka, Pakiet metodyczny dla nauczycieli jêzyków obcych I. etapu edukacyjnego, 2014
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Wspieranie dziecka z nadwag¹
i

oty³oœci¹ w spo³ecznoœci szkolnej(1)

Praca zbiorowa pod redakcj¹
Anny Oblaciñskiej

Wstêp
Przekazujemy Pañstwu – nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, pielêgniarkom szkolnym oraz

rodzicom – poradnik dotycz¹cy praktycznych aspektów pracy z uczniem oty³ym. Publikacja obejmu-
je zagadnienia z zakresu funkcjonowania dziecka na terenie szko³y, wspó³pracy z rodzicami i pozasz-
kolnymi placówkami ochrony zdrowia oraz problematykê nowoczesnej edukacji zdrowotnej, polega-
j¹cej na stosowaniu aktywizuj¹cych metod na zajêciach warsztatowych.

Oty³oœæ jest zaburzeniem stanu zdrowia i rozwoju, które powoduje zak³ócenia w pracy ró¿nych
narz¹dów oraz wp³ywa w znacz¹cy sposób na postrzeganie oty³ego nastolatka przez otoczenie, jego
samoocenê i poczucie w³asnej wartoœci. Zaburza wiêc wszystkie aspekty zdrowia m³odego cz³owieka
– fizyczne, psychiczne, emocjonalne i spo³eczne, ogranicza jego potencja³ rozwojowy i mo¿e istotnie
obni¿yæ jakoœæ ¿ycia.

Praca z dzieckiem z nadwag¹ lub oty³ym powinna koncentrowaæ siê nie tylko  na obni¿eniu masy
cia³a, ale równie¿ na wzmacnianiu jego poczucia w³asnej wartoœci i budowaniu pozytywnego obrazu
siebie. Nie mniej wa¿na jest równoleg³a praca z rówieœnikami, gdy¿ w wieku szkolnym to grupa
znacz¹co wp³ywa na funkcjonowanie i przekonanie dzieci o w³asnej wartoœci. Zagadnienia dotycz¹ce
dba³oœci o zdrowie psychospo³eczne i emocjonalne dziecka oty³ego oraz propozycje pracy z grup¹
rówieœnicz¹ zawarto w rozdziale „Dziecko z nadwag¹ i oty³oœci¹ w szkole”.

Niezmiernie wa¿ne jest podkreœlenie, i¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do redukcji masy cia³a poprzez odpo-
wiednie do wieku postêpowanie lecznicze i edukacyjne maj¹ prowadziæ nie tylko do zmniejszenia
nadwagi u nastolatków, czêstoœci wystêpowania powik³añ, ale przede wszystkim do poprawy samo-
poczucia i relacji spo³ecznych m³odego cz³owieka. Zaburzenia w relacji z grup¹, trudnoœci w nawi¹-
zywaniu kontaktów oraz tworzeniu wiêzi z powodu swojego wygl¹du mog¹ znacz¹co wp³yn¹æ na
jakoœæ ¿ycia dziecka, a w przysz³oœci osoby doros³ej.

Otyli uczniowie Ÿle siê czuj¹ w otoczeniu, które promuje walory szczup³ej sylwetki i dobrej spraw-
noœci fizycznej. Nadmierna masa cia³a powoduje u uczniów niechêæ do zajêæ i zabaw wymagaj¹cych
sprawnoœci ruchowej oraz unikanie lekcji wychowania fizycznego. Œwiadomoœæ nieatrakcyjnego wy-
gl¹du mo¿e prowadziæ ponadto do wycofywania siê z kontaktów z rówieœnikami i izolacji spo³ecznej.
Szko³a nie powinna wiêc pozostawaæ obojêtna na narastaj¹cy problem oty³oœci wœród m³odzie¿y.
Poniewa¿ jest siedliskiem, w którym uczniowie spêdzaj¹ prawie jedn¹ trzeci¹ swego ¿ycia w okresie
wzrastania i dojrzewania, w znacznym stopniu mo¿e wp³ywaæ na stan zdrowia i samopoczucie ka¿de-
go z uczniów.

Dla oty³ych nastolatków funkcjonowanie w œrodowisku szkolnym, zw³aszcza na pocz¹tku nauki w
nowej szkole w kolejnych etapach edukacji, bywa niejednokrotnie trudne.

Pytanie, czy i jak mo¿na wspomagaæ oty³e dziecko w szkole, ma podstawowe znaczenie dla jego
przysz³oœci. Uczniowie zagro¿eni oty³oœci¹ i uczniowie otyli powinni otrzymywaæ pomoc i wsparcie
przede wszystkim od wychowawców, pielêgniarek szkolnych i nauczycieli wychowania fizycznego.
Znacz¹c¹ rolê mog¹ tu odegraæ tak¿e inni pracownicy szko³y – psychologowie czy pedagodzy.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nadwaga i oty³oœæ s¹ zjawiskami rodzinnymi, a wiêc dzia³ania interwencyjne
dotycz¹ce ich zapobiegania i leczenia powinny byæ podejmowane we wspó³pracy z rodzicami i
odnosiæ siê do ca³ej rodziny.

Mamy nadziejê, ¿e poradnik bêdzie pomocny i zainspiruje Pañstwa do rozszerzenia w codziennej
pracy dzia³añ na rzecz uczniów z problemem nadwagi i oty³oœci.

Autorki
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Rozdzia³ I
Anna Oblaciñska
Podstawy teoretyczne nadwagi
i oty³oœci u dzieci i m³odzie¿y

1. Definicja i kryteria oty³oœci

Oty³oœæ jest ogólnoustrojow¹, przewlek³¹ cho-
rob¹ metaboliczn¹, wynikaj¹c¹ z zaburzenia rów-
nowagi miêdzy poborem i wydatkowaniem ener-
gii (homeostazy energetycznej organizmu), ob-
jawiaj¹c¹ siê zwiêkszeniem iloœci tkanki t³usz-
czowej w organizmie. W miarê nasilania siê
tego procesu i wraz z up³ywem czasu pojawiaj¹
siê patologie i dysfunkcje dotycz¹ce wszystkich
uk³adów i narz¹dów1.

BMI =
(masa cia³a) [kg]
(wysokoœæ cia³a)2 [m2]

U cz³owieka pobór energii z zewn¹trz przysto-
sowuje siê do aktywnoœci fizycznej i innych po-
trzeb energetycznych danej osoby na drodze regu-
lacji psychicznych, emocjonalnych, hormonalnych
i metaboliczno-¿ywieniowych. Do zaburzeñ bilansu
energetycznego w organizmie dochodzi w przy-
padku usuniêcia z codziennego ¿ycia pewnych fi-
zjologicznych bodŸców, np. przy ograniczeniu
wysi³ku fizycznego. Prowadzi to do powiêkszenia
komórek t³uszczowych i wzrostu ich liczby w spo-
sób nieadekwatnydo potrzeb organizmu.

Najprostsze i najczêœciej stosowane metody oce-
ny stopnia oty³oœci bazuj¹ na interpretacji pro-
porcji masy i wysokoœci cia³a. Ich podstaw¹ jest
za³o¿enie, ¿e osoby o tej samej wysokoœci maj¹
podobn¹ bezt³uszczow¹ masê cia³a, a zatem ró¿-
nice w ich ca³kowitej masie cia³a wynikaj¹ z ró¿-
nej zawartoœci tkanki t³uszczowej. WskaŸnikiem
najczêœciej stosowanym w ostatnich latach, okre-
œlaj¹cym nadwagê i oty³oœæ, jest wskaŸnik masy
cia³a BMI (Body Mass Index).

Wartoœæ wskaŸnika BMI pos³u¿y³a jako kryte-
rium klasyfikacji nadmiaru masy cia³a. W przy-
padku dzieci i m³odzie¿y, ze wzglêdu na dyna-

2. Etiologia oty³oœci prostej
Oty³oœæ jest zaburzeniem, na którego wyst¹-

pienie znacz¹co wp³ywa wspó³istnienie czyn-
ników genetycznych o charakterze wielogeno-
wym oraz czynników œrodowiskowych. Obec-
nie uwa¿a siê, ¿e czynnik genetyczny kszta³-
tuje wielkoœæ wskaŸnika masy cia³a w popula-
cji w oko³o 25–40%. Wynika z tego, ¿e wp³yw
œrodowiska ma wiêksze znaczenie i stanowi
oko³o 60–75% przyczyn nadmiernych przyro-
stów masy cia³a u ludzi.

2.1. Uwarunkowania genetyczne oty³oœci prostej
Czynniki genetyczne, zwi¹zane z kompleksem

wielu genów, wp³ywaj¹ na:
• Regulowanie czynnoœci metabolicznej tkan-

ki t³uszczowej (m.in. poprzez kodowanie syntezy
takich bia³ek jak leptyna, zwana hormonem syto-
œci), a tak¿e stopieñ wra¿liwoœci oœrodkowego
uk³adu nerwowego na leptynê. W przypadku jego
opornoœci wystêpuje oty³oœæ.

• Dziedziczenie sk³onnoœci do wadliwego ma-
gazynowania tkanki t³uszczowej i obni¿onego
tempa przemiany materii.

• Dziedziczenie sposobu jedzenia poprzez ge-
netycznie uwarunkowan¹ reaktywnoœæ na ró¿ne
sk³adniki po¿ywienia oraz preferencje ¿ywienio-
we w rodzinie i sposób spo¿ywania pokarmów.
Stwierdzono, ¿e dzieci oty³e jedz¹ znacznie szyb-
ciej i ¿uj¹ pokarmy s³abiej ni¿ dzieci szczup³e. U
osób oty³ych osobnicza wra¿liwoœæ smakowa na
pokarmy przejawia siê preferowaniem s³odyczy i
pokarmów t³ustych.

2.2. Uwarunkowania œrodowiskowe i beha-
wioralne

• Wystêpowanie oty³oœci u najbli¿szych cz³on-
ków rodziny, sytuacja spo³eczno-ekonomiczna

Zgodnie z zaleceniami WHO u dzieci i m³o-
dzie¿y rozpoznaje siê:

nadwagê (zagro¿enie oty³oœci¹), gdy wartoœæ
wskaŸnika BMI dla p³ci i wieku znajduje siê
na poziomie i powy¿ej 85 centyla;
oty³oœæ – gdy wartoœæ BMI znajduje siê
na poziomie i powy¿ej 95 centyla2.

1 Tatoñ J., Czech A., Bernas M., (2007), Oty³oœæ. Zespó³ metaboliczny, Warszawa: Wydawnictwo
Lekarskie PZWL.

2 Jodkowska M., Woynarowska B., Oblaciñska A., (2007), Test przesiewowy do wykrywania zabu-
rzeñ w rozwoju fizycznym u dzieci i m³odzie¿y w wieku szkolnym, Warszawa: Instytut Matki i
Dziecka.
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Drugi etap intensywnego wzrostu komórek

t³uszczowych nastêpuje w okresie dojrzewa-
nia p³ciowego. U m³odzie¿y zachodz¹ w tym
czasie dynamiczne zmiany fizyczne dotycz¹-
ce budowy i masy cia³a, a tak¿e zmiany psy-
choemocjonalne zwi¹zane ze znacz¹cym wp³y-
wem gospodarki hormonalnej na przebieg roz-
woju i dojrzewania. Badania wykaza³y, ¿e a¿
79–80% m³odzie¿y z oty³oœci¹ stwierdzon¹ w
okresie dojrzewania pozostanie oty³ymi doro-
s³ymi, z du¿ym ryzykiem wyst¹pienia wielu
powik³añ zdrowotnych.

3. Epidemiologia nadwagi i oty³oœci u dzieci i
m³odzie¿y szkolnej w Polsce

Pocz¹wszy od wieku przedszkolnego, odsetek
dzieci z nadwag¹ i oty³oœci¹ roœnie wraz z wie-
kiem i jest najwiêkszy u nastolatków w okresie
dojrzewania. U dzieci w wieku 7–9 lat, we wcze-
snym okresie szkolnym, nadwagê i oty³oœæ stwier-
dzono u 12% dzieci, czêœciej u ch³opców (14%)
ni¿ dziewcz¹t (10%)3.

Czêstoœæ wystêpowania nadwagi i oty³oœci u
m³odzie¿y w okresie krytycznym, jakim jest doj-
rzewanie, wynosi³a w 2005 roku oko³o 13%. W
ci¹gu dekady 1995–2005 wzros³a o oko³o 2%,
zarówno u dziewcz¹t jak i ch³opców4. Jak wyni-
ka z najnowszych badañ rozwoju fizycznego dzie-
ci i m³odzie¿y szkolnej w Polsce, przeprowadzo-
nych w ramach programu OLAF5 w latach 2007–
2009, czêstoœæ wystêpowania nadmiernej masy
cia³a (nadwagi i oty³oœci ³¹cznie) wzros³a o 4–
5% tylko u ch³opców w wieku 13 i 15 lat, u
dziewcz¹t natomiast utrzymuje siê na podobnym
poziomie jak 5 lat wczeœniej.

Od oko³o 10 lat obserwuje siê tak¿e tendencjê
do wyrównywania odsetka m³odzie¿y z nadwag¹ i

rodziny i œrodowiska lokalnego, w jakim miesz-
ka dziecko, styl ¿ycia rodziny.

• Wp³yw œrodowiska sprzyjaj¹cego oty³oœci (tzw.
obesogenne wp³ywy cywilizacyjne) – dostêpnoœæ
wysoko przetworzonych, wysokokalorycznych pro-
duktów spo¿ywczych i ich reklama, zmniejszenie
spontanicznej aktywnoœci fizycznej w codziennym
¿yciu, bariery w aktywnoœci fizycznej (np. brak
obiektów sportowych, œcie¿ek rowerowych), atrak-
cyjne zajêcia zwi¹zane z siedz¹cym trybem ¿ycia
(korzystanie z komputera, gry, telewizja).

• Sposób od¿ywiania siê: niezbilansowana die-
ta, nieregularnoœæ spo¿ywania posi³ków i ich
opuszczanie, pojadanie miêdzy posi³kami prze-
k¹sek o du¿ej wartoœci energetycznej.

• Nieadekwatne wydatkowanie energii w kon-
sekwencji ma³ej aktywnoœci fizycznej, niechêæ do
zajêæ ruchowych i niska samoocena swojej spraw-
noœci fizycznej. Preferowanie zajêæ zwi¹zanych z
siedz¹cym trybem ¿ycia.

• Czynniki psychoemocjonalne, w tym zaspo-
kajanie potrzeb emocjonalnych poprzez jedzenie.
Spo¿ywanie pokarmów mo¿e kompensowaæ prze-
¿ywane trudnoœci i niepowodzenia, odwracaæ uwa-
gê dziecka od trudnej sytuacji i doznawanych
przykroœci zarówno w rodzinie, jak i w szkole
oraz w grupie rówieœników.

2.3. Okresy krytyczne dla nadmiernego przy-
rostu masy cia³a u dzieci i m³odzie¿y

Okresem krytycznym nazywamy taki czas w
rozwoju cz³owieka, w którym ryzyko wyst¹pie-
nia okreœlonego zaburzenia w stanie zdrowia lub
rozwoju jest istotnie wiêksze ni¿ w innych okre-
sach ¿ycia. W przypadku oty³oœci istniej¹ dwa
krytyczne okresy.

Pierwszy z nich to prze³om pierwszego i dru-
giego roku ¿ycia, kiedy po zwiêkszaniu siê masy
komórek t³uszczowych w okresie niemowlêcym
(do 12. miesi¹ca ¿ycia) nastêpuje tak¿e wzrost
ich liczby. Czêstoœæ przetrwania oty³oœci nie-
mowlêcej do wieku m³odzieñczego i dojrza³ego
nie jest jednak zbyt du¿a i wynosi oko³o 15%.

3 Szponar L., Ciok J. i inni, (2006), Opcje polityki przeciwdzia³ania rosn¹cemu zagro¿eniu oty³o-
œci¹. Przekrojowe badania porównawcze, Warszawa: Instytut ¯ywnoœci i ¯ywienia.

4 Oblaciñska A., Jodkowska M. (red.), (2007), Oty³oœæ u polskich nastolatków. Epidemiologia, styl
¿ycia, samopoczucie, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

5 Ku³aga Z., Litwin M., Tkaczyk M., Palczewska I. i inni, (2011), Polish 2010 growth references for
school-aged children and adolescents, „European Journal Pediatrics”, nr 170, s. 599–609.

6 Oblaciñska A., Tabak I. (red.), (2006), Jak pomóc oty³emu nastolatkowi? Rola pielêgniarki szkol-
nej i nauczyciela wychowania fizycznego we wspieraniu m³odzie¿y z nadwag¹ i oty³oœci¹, Warszawa:
Instytut Matki i Dziecka.

Drugi okres krytyczny dla rozwoju oty³oœci,
przypadaj¹cy na okres dojrzewania p³ciowego,
jest najwiêkszym wyzwaniem dla dzia³añ pro-
filaktycznych.
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oty³oœci¹ w mieœcie i na wsi, wczeœniej by³o to za-
burzenie czêœciej dotykaj¹ce m³odzie¿ w mieœcie.

4. Zachowania ¿ywieniowe i aktywnoœæ fizycz-
na dzieci i m³odzie¿y z nadwag¹ i oty³oœci¹

4.1. Zachowania ¿ywieniowe
Sposób od¿ywiania siê m³odzie¿y w okresie

dojrzewania wymaga szczególnej uwagi, gdy¿ w
tym czasie nastêpuje gwa³towne przyspieszenie
rozwoju fizycznego (tzw. skok pokwitaniowy) oraz
powstaj¹ zmiany w budowie cia³a, zwi¹zane z
charakterystycznym rozmieszczeniem tkanki t³usz-
czowej. Towarzyszy temu doœæ czêsta w tym okre-
sie, zw³aszcza u dziewcz¹t, niechêæ do aktywno-
œci ruchowej. Czynniki ¿ywieniowe, wed³ug ró¿-
nych autorów, warunkuj¹ w 20–30% powstawa-
nie oty³oœci u dzieci i m³odzie¿y6.

Badania ankietowe przeprowadzone wœród gim-
nazjalistów z nadwag¹ i oty³oœci¹ wykaza³y, ¿e
spo¿ywanie przez nich produktów niezbêdnych
dla zdrowia (owoców, warzyw, ciemnego pieczy-
wa oraz mleka i jego przetworów) by³o na nieza-
dowalaj¹cym poziomie. Natomiast wiedza
uczniów oty³ych na temat produktów niesprzyja-
j¹cych zdrowiu powodowa³a, ¿e spo¿ywali je rza-
dziej ni¿ rówieœnicy z prawid³ow¹ mas¹ cia³a.

Najczêœciej wystêpuj¹c¹ nieprawid³owoœci¹ w
zachowaniach ¿ywieniowych oty³ych nastolat-
ków, bardzo trudno poddaj¹c¹ siê korekcji, jest
nieregularnoœæ i/lub niejedzenie podstawowych
posi³ków. W prowadzonych badaniach szczególn¹
uwagê zwraca fakt, ¿e jedynie nieco ponad 40%
m³odzie¿y w wieku 13–15 lat codziennie zjada
œniadanie, w porównaniu z 60% nastolatków bez
nadwagi.

Badania wykazuj¹ wiêc, ¿e samo przestrzega-
nie diety ubogoenergetycznej i unikanie niektó-
rych pokarmów nie gwarantuje nale¿nej masy cia-
³a. Nieregularnoœæ spo¿ywania podstawowych po-
si³ków i opuszczanie œniadañ mo¿e odgrywaæ
istotn¹ rolê w rozwoju nadwagi i oty³oœci.

4.2. Aktywnoœæ fizyczna
Czynnikiem behawioralnym, wyraŸnie wp³ywa-

j¹cym na nadmierne przyrosty masy cia³a, oprócz
zwiêkszonego poboru energii z po¿ywieniem jest

niedostatek aktywnoœci fizycznej. Z kolei oty³oœæ
sprzyja ograniczeniu aktywnoœci ruchowej (tzw.
b³êdne ko³o). Osoba oty³a unika ruchu, który spra-
wia jej trudnoœæ i mêczy j¹. Traci przez to mo¿li-
woœæ spontanicznego rozwoju sprawnoœci fizycz-
nej, która rozwija siê poprzez codzienn¹ aktyw-
noœæ ruchow¹7. Oty³y czêsto staje siê obiektem
kpin rówieœników, co najczêœciej ma miejsce pod-
czas æwiczeñ. Staraj¹c siê unikaæ sytuacji stresu-
j¹cych, stroni od aktywnoœci fizycznej, przez co
nie tylko zmniejsza swoj¹ sprawnoœæ i wydolnoœæ
fizyczn¹, ale powoduje narastanie oty³oœci.

W cytowanym uprzednio badaniu ankietowym
oty³ych nastolatków stwierdzono, ¿e ponad 1/3 z
nich nie uczestniczy³a regularnie lub wcale nie
bra³a udzia³u w lekcjach wychowania fizyczne-
go, dotyczy³o to zw³aszcza dziewcz¹t. Odsetek
oty³ych dziewcz¹t, zwolnionych z tych lekcji
przez ca³y rok szkolny, by³ dwukrotnie wiêkszy
ni¿ ich nieoty³ych kole¿anek.

Uczniowie otyli rzadziej uczestniczyli te¿ w
pozalekcyjnych zajêciach ruchowych ni¿ ich ró-
wieœnicy z prawid³ow¹ mas¹ cia³a, rzadziej rów-
nie¿ uprawiali sport. Wybierali g³ównie indywi-
dualne formy zajêæ ruchowych, niewymagaj¹ce
obecnoœci grupy i minimalizuj¹ce koniecznoœæ
rywalizacji i konfrontacji osi¹gniêæ z dokonania-
mi bardziej sprawnych kolegów.

5. Somatyczne i psychoemocjonalne konse-
kwencje oty³oœci u dzieci i m³odzie¿y

5.1. Skutki somatyczne
Powstanie oty³oœci w dzieciñstwie, jej utrzymywa-

nie siê do wieku dojrzewania oraz w dalszych latach
¿ycia wp³ywaj¹ na zwiêkszenie liczby powik³añ i
chorób towarzysz¹cych oty³oœci. W konsekwencji
dochodzi do przedwczesnego rozwoju mia¿d¿ycy i
mia¿d¿ycozale¿nych chorób uk³adu kr¹¿enia.

Podzia³ skutków somatycznych
• Skutki wynikaj¹ce z zaburzeñ metabolicznych

towarzysz¹cych oty³oœci oraz bêd¹ce nastêpstwem
nadmiernego ot³uszczenia organizmu:

zespó³ metaboliczny, który oznacza zaburze-
nia w gospodarce wêglowodanowej i lipidowej
oraz nadciœnienie têtnicze;

7 Owczarek S., (2006), Sprawnoœæ i wydolnoœæ fizyczna m³odzie¿y z oty³oœci¹ prost¹, [w:] Oblaciñ-
ska A., Tabak I. (red.), Jak pomóc oty³emu nastolatkowi? Rola pielêgniarki szkolnej i nauczyciela
wychowania fizycznego we wspieraniu m³odzie¿y z nadwag¹ i oty³oœci¹, Warszawa: Instytut Matki i
Dziecka.
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cukrzyca typu 2 wywo³ana tzw. insulinoopor-

noœci¹, czyli brakiem obni¿enia poziomu cukru
we krwi pomimo utrzymuj¹cego siê wysokiego
poziomu insuliny;

nadciœnienie têtnicze bez innych cech zespo³u
metabolicznego. Ryzyko wyst¹pienia nadciœnie-
nia u osób oty³ych jest dwukrotnie wiêksze ni¿
przy prawid³owej masie cia³a i tym wiêksze, im
cz³owiek jest m³odszy;

zespó³ bezdechu sennego, czyli trwaj¹ce co
najmniej 10 sekund epizody, czêœciej ni¿ 5 razy
w ci¹gu godziny. Najwiêksze predyspozycje do
tego zaburzenia maj¹ nastolatki z tzw. oty³oœci¹
masywn¹. Wed³ug badañ amerykañskich bezde-
chy senne wystêpuj¹ u 17% z nich.

• Skutki wynikaj¹ce z obci¹¿enia nadmiern¹
mas¹ cia³a:

koœlawoœæ kolan, p³askostopie, wiotkoœæ wiê-
zade³ i œciêgien;

zmiany zwyrodnieniowe w uk³adzie kostno-
stawowym bêd¹ce wynikiem przedwczesnego zu-
¿ywania siê chrz¹stek stawowych. Ujawniaj¹ siê
w najbardziej obci¹¿onych czêœciach uk³adu kost-
nego: stawach kolanowych, biodrowych i stopach
oraz w odcinku lêdŸwiowym krêgos³upa8.

Rozdzia³ II
Maria Soko³owska

Dziecko z nadwag¹ i oty³oœci¹
w szkole

1. Postrzeganie dziecka z nadwag¹ i oty³o-
œci¹ przez spo³ecznoœæ szkoln¹

Ka¿de dziecko, które wyró¿nia siê w grupie ró-
wieœników, zwraca na siebie uwagê i spotyka z
wieloma reakcjami. Je¿eli nie podoba siê innym
dzieciom, wywo³uje reakcje nieprzychylne.

Dziecko oty³e mo¿e spodziewaæ siê nieprzy-
jaznego przyjêcia, poniewa¿ innoœæ, jak¹ repre-
zentuje, niemal powszechnie poci¹ga za sob¹
brak akceptacji przez rówieœników. Mniej
sprawne ruchowo, zazwyczaj powolne i s³ab-
sze, przestaje byæ atrakcyjnym partnerem do
zabaw. Nadwaga i oty³oœæ, które nie mieszcz¹
siê w obowi¹zuj¹cych kanonach urody, narzu-
caj¹cych szczup³¹ i zgrabn¹ sylwetkê, powo-
duj¹ te¿, ¿e nastolatki nie chc¹ pokazywaæ siê
w towarzystwie osoby, która przyci¹ga uwagê
nieatrakcyjnym wygl¹dem.

Codzienne przejawy braku akceptacji – prze-
zwiska, docinki i z³oœliwe komentarze – sprawiaj¹,
¿e u dzieci oty³ych kszta³tuje siê poczucie ni-

Z punktu widzenia terapeutycznego, a wiêc
skutecznoœci leczenia oty³oœci i jej powik³añ u
dzieci i m³odzie¿y, znamienny jest fakt, ¿e nie-
mal wszystkie komplikacje somatyczne s¹ w du-
¿ym stopniu z³agodzone lub ustêpuj¹ po zredu-
kowaniu nadwagi.

8 Owczarek S., (1989), O oty³oœci i odchudzaniu, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Wychowania
Fizycznego.

9 Tabak I., (2006), Psychospo³eczne skutki oty³oœci, [w:] Oblaciñska A., Tabak I. (red.), Jak pomóc
oty³emu nastolatkowi? Rola pielêgniarki szkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego we wspiera-
niu m³odzie¿y z nadwag¹ i oty³oœci¹, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.

10 Szewetowska K., (2009), Stygmatyzacja spo³eczna, „Edukacja i Dialog”, nr 4.

Ograniczenie negatywnego nastawienia oto-
czenia do oty³ych nastolatków w znacznym
stopniu pomog³oby w zapobieganiu urazom
psychicznym, zwi¹zanym z oty³oœci¹, które
mog¹ staæ siê pod³o¿em trudnoœci emocjonal-
nych i spo³ecznych w ¿yciu doros³ym9.

5.2. Problemy psychospo³eczne i emocjonalne
Ze wzglêdu na spo³eczne stereotypy dotycz¹ce

osób oty³ych – postrzeganych jako nieatrakcyjne
zewnêtrznie, ale tak¿e jako leniwe, powolne, a
nawet g³upie – m³odzie¿ z nadmiern¹ mas¹ cia³a
czêsto ma poczucie odrzucenia i osamotnienia.
Znajduje to odzwierciedlenie w braku wiary we
w³asne si³y i mo¿liwoœci, a tak¿e obni¿eniu zado-
wolenia z ¿ycia. W badaniach Instytutu Matki i
Dziecka w 2005 roku stwierdzono, ¿e ponad 1/4
oty³ych nastolatków by³a niezadowolona z ¿ycia,
a ponad 1/3 mia³a niskie poczucie w³asnej warto-

œci, istotnie czêœciej ni¿ ich nieotyli rówieœnicy.
Dzieci oty³e by³y te¿ czêsto obiektem przezwisk
i ¿artów zwi¹zanych z nadwag¹, tak ze strony
rówieœników (66%), jak i osób doros³ych (32%
ze strony rodziców, 18% – nauczycieli). Otyli
nastolatkowie s¹ te¿ czêœciej ni¿ ich koledzy bez
nadwagi, zarówno sprawcami, jak i ofiarami prze-
mocy rówieœniczej.
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skiej wartoœci w³asnej. Obawiaj¹c siê nieprzychyl-
nych reakcji otoczenia, wykazuj¹ ró¿ne reakcje
obronne, mog¹ nawet posun¹æ siê do rezygnacji
z kontaktów rówieœniczych.

Dzieci oty³e czêsto spychane s¹ na margines
uwagi kolegów, a bywa, ¿e staj¹ siê koz³ami ofiar-
nymi i skupiaj¹ na sobie ich agresjê. W skraj-
nych przypadkach mog¹ byæ wykluczone z gru-
py rówieœniczej.

Zjawiskiem spo³ecznym, bêd¹cym skutkiem oty-
³oœci, jest stygmatyzacja. Osoby oty³e s¹ postrze-
gane niemal wy³¹cznie przez pryzmat jednej ce-
chy, która tak dominuje, ¿e przys³ania ich inne
walory. Jak mówi¹ naukowcy zajmuj¹cy siê pro-
blematyk¹ naznaczenia spo³ecznego: Stygmat naj-

ogólniej spycha inne cechy osoby (np. inteligen-

cjê, uczciwoœæ, dobroæ itp.) na plan dalszy, wybi-

jaj¹c tylko tê, zwi¹zan¹ z naznaczeniem10.
Ale nie zawsze tak musi byæ. Prawdopodobnie

ka¿dy zauwa¿y³ w swoim otoczeniu osoby oty³e,
które ciesz¹ siê sympati¹ innych. Czynnikiem o
kluczowym znaczeniu jest tutaj stosunek do sa-
mego siebie – pozytywna samoocena i wystar-
czaj¹cy stopieñ samoakceptacji. Nale¿y podkre-
œliæ, ¿e dotyczy to równie¿ sytuacji spo³ecznej
dziecka. To, jak dziecko bêdzie traktowane przez
rówieœników, zale¿y w du¿ym stopniu od jego
samoakceptacji. Jeœli ma poczucie humoru, po-
trafi z siebie ¿artowaæ, nie przejmuje siê z³oœli-
wymi uwagami, a przede wszystkim jest œwiado-
me swoich mocnych stron, jego pozycja w klasie
mo¿e byæ dobra. O samoakceptacjê jest jednak
bardzo trudno, dlatego wœród dzieci oty³ych przy-
padki takie stanowi¹ rzadkoœæ.

Mimo ró¿norodnych przeszkód, na które napo-
tykaj¹ dzieci oty³e, ich zdrowie fizyczne i psy-
chiczne, w tym samopoczucie w szkole, s¹ na tyle
wa¿ne, ¿e warto podejmowaæ wszelkie dzia³ania
prowadz¹ce do osi¹gniêcia przez nie prawid³o-
wej masy cia³a, w wyniku czego mo¿e siê popra-
wiæ ich ogólna kondycja.

2. Jak powstaj¹ uprzedzenia wobec dziecka z
nadwag¹ i oty³oœci¹

Dystans dziel¹cy dziecko oty³e i jego rówie-
œników nie jest jedynym ograniczeniem spo³ecz-
nym bêd¹cym nastêpstwem nadwagi i oty³oœci.
Dzieci oty³e spotykaj¹ siê z bardzo silnymi nega-
tywnymi reakcjami otoczenia, które wynikaj¹ tak-
¿e z uprzedzeñ definiowanych jako […] zespó³

wyuczonych przekonañ, wartoœci i postaw danej

osoby wobec innych, który […] jest ukszta³towa-

ny na podstawie niekompletnych informacji […]11.
Warto zdawaæ sobie sprawê, ¿e ludzie maj¹ po-

trzebê szybkiego wyrabiania sobie pogl¹du o spo-
tykanych osobach, co w psychologii znane jest
jako efekt halo, czyli efekt pierwszego wra¿enia.
Polega on na dokonywaniu bardzo szybkiej oce-
ny nowo poznanej osoby – na podstawie pierw-
szych odczuæ, jakie mamy po zetkniêciu siê z ni¹
– i tworzeniu jej obrazu, który siê utrwala i który
potem trudno jest zmieniæ. Im bardziej cecha wy-
ró¿niaj¹ca osobê rzuca siê w oczy, tym silniej
wp³ywa na kreowany przez nas wizerunek.

Równie¿ z teorii dysonansu poznawczego, któ-
ra odnosi siê do procesu poznawania œwiata oraz
pokazuje, ¿e ludzie broni¹ siê przed informacja-
mi, wynika, ¿e odrzucamy takie sygna³y, które
nie pasuj¹ do posiadanego przez nas obrazu rze-
czywistoœci. Jeœli ju¿ wyrobiliœmy sobie o kimœ
zdanie, to bêdziemy zauwa¿aæ fakty potwierdza-
j¹ce nasze wyobra¿enie, nie zwrócimy zaœ uwagi
na te, które do wykreowanego obrazu nie pasuj¹.

Kiedy w klasie pojawia siê osoba oty³a, najczê-
œciej otoczenie automatycznie przypisuje jej ce-
chy, które dope³niaj¹ negatywny obraz pierwsze-
go wra¿enia. W oczach rówieœników od razu jest
to ktoœ nieciekawy, leniwy, przesadnie ³akomy,
rozlaz³y, pozbawiony silnej woli itd. Okreœlenia
grubas czy t³uœcioch przys³aniaj¹ jej inne cechy,
a to stanowi pierwszy krok do stygmatyzacji.
Takiej osobie przypiêta zostaje ³atka, co ma ne-
gatywny wp³yw na jej samoocenê i powoduje, ¿e
zaczyna siê izolowaæ. To z kolei zgadza siê ze
spostrze¿eniami grupy, ¿e do niej nie pasuje, i w
konsekwencji nastêpuje wykluczenie tej osoby,
potwierdzaj¹ce dzia³anie mechanizmu b³êdnego
ko³a.

Dla dziecka maj¹cego nie najlepsze kontakty z
rówieœnikami, które nie mo¿e lub nie chce uczest-
niczyæ w wielu zajêciach ruchowych, rodzajem
rekompensaty jest jedzenie, jedna z jego nielicz-
nych prawdziwych przyjemnoœci. Tu jednak dziec-
ko oty³e kolejny raz wpada w pu³apkê b³êdnego
ko³a pog³êbiaj¹c¹ jego problem.

Zarówno efektowi pierwszego wra¿enia, jak i
uprzedzeniom ulega w pewnym zakresie te¿ i na-
uczyciel. Dlatego wa¿ne jest, aby – chc¹c pomóc
dziecku z nadwag¹ i oty³oœci¹ – przeanalizowa³

11 Zimbardo P.G., (1994), Psychologia i ¿ycie, Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, s.
568.
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swój stosunek do ucznia, uwzglêdniaj¹c niebez-
pieczeñstwa wynikaj¹ce z dzia³ania obu tych
mechanizmów.

3. Dlaczego zawstydzanie i oœmieszanie nie mo-
bilizuj¹ do osi¹gania prawid³owej masy cia³a

W profilaktyce i promocji zdrowia jednym z
mitów jest powiedzenie, ¿e cel uœwiêca œrodki.
Wychowawcy czêsto uwa¿aj¹, ¿e uzasadnione jest
stosowanie drastycznych metod oddzia³ywania –
straszenie konsekwencjami, zawstydzanie czy
oœmieszanie osoby, której zachowanie chc¹ zmie-
niæ. Takie podejœcie rzadko przynosi pozytywne
efekty, odwrotnie – czêœciej powoduje negatyw-
ne konsekwencje.

Wychowawca lub rodzic, który chce pomóc
dziecku w budowaniu motywacji do zachowañ
prozdrowotnych, musi zdawaæ sobie sprawê, ¿e
motywacja dziecka ma dwa aspekty:

• Chcê – dziecko jest zainteresowane osi¹gniê-
ciem celu, który jest dla niego wa¿ny,

wartoœciowy, wykazuje zainteresowanie zmian¹
swego zachowania.

• Potrafiê – dziecko ma poczucie, ¿e jest w
stanie osi¹gn¹æ cel, ma predyspozycje, mo¿liwo-
œci, jestem zdolny do zmiany samego siebie12.

Oba te aspekty w podobnym stopniu determi-
nuj¹ postawê dziecka – czy podejmie ono okre-
œlone dzia³anie, czy nie. Doroœli, chc¹c wspieraæ
dziecko, d¹¿¹ do jego aktywnego zaanga¿owa-
nia siê w dzia³anie istotne z punktu widzenia zdro-
wia. Wa¿ne jest jednak, aby mieli jasnoœæ, który
z aspektów motywuj¹cych konkretne dziecko jest
s³abszy: czy potrzeba podjêcia dzia³ania – „chcê”
czy wiara w siebie i mo¿liwoœci osi¹gniêcia efek-
tu – „potrafiê”.

Jeœli nie przeprowadz¹ takiej analizy, mog¹ po-
pe³niæ czêsty b³¹d, przekonuj¹c dziecko, jak wa¿ne
jest podjêcie przez nie okreœlonego dzia³ania,
podczas gdy ono samo jest tego œwiadome, ale
nie wie, jak ma to zrobiæ. Mo¿na sobie wyobra-
ziæ sytuacjê, w której uczeñ potrafi sam podaæ
wiele argumentów uzasadniaj¹cych potrzebê
utrzymywania optymalnej masy cia³a, posiadania
zgrabnej sylwetki, ale nie jest w stanie zapano-
waæ nad swoimi przyzwyczajeniami ¿ywieniowy-
mi, a ponadto wstydzi siê do tego przyznaæ, i z
tego powodu uwa¿a siê za przegranego.

Wiele dowodów œwiadczy o tym, ¿e obni¿ona
samoocena jest jednym z kluczowych proble-
mów zdecydowanej wiêkszoœci dzieci z nadwag¹
i oty³oœci¹. Dodatkowo ich samoocenê, a wiêc
równie¿ wiarê w mo¿liwoœæ pozytywnej zmia-
ny, obni¿a zawstydzanie. W sytuacji gdy jedze-
nie traktowane jest przez dziecko jako sposób
na roz³adowanie stresu czy przykrych emocji,
zawstydzanie mo¿e paradoksalnie nasiliæ tenden-
cjê do przejadania siê. Poniewa¿ zawstydzanie
najczêœciej odbywa siê publicznie, wzmacnia
brak akceptacji ze strony otoczenia, w tym ró-
wieœników.

Czynnikiem psychologicznym, który mo¿e mieæ
istotny wp³yw na kszta³towanie siê sytuacji spo-
³ecznej dziecka z nadwag¹ i oty³oœci¹, jest jego
ewentualne poczucie winy. Im bardziej osoba styg-
matyzowana czuje siê winna z powodu nazna-
czenia, tym silniej wp³ywa to na obni¿enie jej
poczucia w³asnej wartoœci. Poniewa¿ spodziewa
siê negatywnych reakcji otoczenia, wzmacnia ten-
dencje do unikania kontaktów spo³ecznych. In-
nymi s³owy: im silniejsze jest u niej poczucie
winy, tym bardziej zaburzony staje siê proces przy-
stosowania do otoczenia13. Zawstydzanie dziec-
ka z nadwag¹ i oty³oœci¹, odwo³uj¹ce siê w³aœnie
do poczucia winy, mo¿e pog³êbiæ jego problemy
wbrew intencjom osoby, która chce je zmobilizo-
waæ do pracy nad sob¹.

Czynniki kszta³tuj¹ce sytuacjê ¿yciow¹ dziec-
ka oty³ego pokazuj¹ bardzo wyraŸnie holistycz-
ny charakter zdrowia, wspó³zale¿noœci i wzajem-
ne powi¹zania wszystkich jego aspektów: fizycz-
nego, psychicznego i spo³ecznego. Chc¹c pozy-
tywnie wp³ywaæ na zdrowie, musimy wszystkie
te aspekty uwzglêdniaæ równoczeœnie.

4. Rola nauczyciela we wspieraniu dzieci z
nadwag¹ i oty³oœci¹

Wychowawca, który chce pomóc uczniowi ma-
j¹cemu problemy z nadwag¹ i oty³oœci¹, musi zda-
waæ sobie sprawê z istnienia mechanizmów ogra-
niczaj¹cych oraz wzi¹æ pod uwagê ich wp³yw na
dziecko. Aby postêpowaæ skutecznie, powinien
wspó³pracowaæ z rodzicami ucznia, pielêgniark¹
szkoln¹, pedagogiem i psychologiem. Wa¿na jest
tak¿e wspó³praca z innymi nauczycielami, zw³asz-
cza nauczycielem wychowania fizycznego.

12 Wilczek-Ró¿yczka E., Czabanowska K. (red.), (2010), Jak motywowaæ do zmiany zachowania,
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego.

13 Szewetowska K., (2009), Stygmatyzacja spo³eczna, „Edukacja i Dialog”, nr 4.
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Nauczyciel wspieraj¹cy dziecko mo¿e podj¹æ

dzia³ania w czterech obszarach:
• Budowanie poczucia w³asnej wartoœci
W swoich codziennych dzia³aniach nie po-

winien koncentrowaæ siê na jednym aspekcie
zdrowia dziecka – nadwadze lub oty³oœci – czy-
li tym, co chcia³by zmieniæ. Zadaniem nauczy-
ciela jest jak najlepsze poznanie ucznia – jego
zainteresowañ, uzdolnieñ, wra¿liwoœci. Innymi
s³owy, musi zauwa¿aæ i eksponowaæ wszystkie
pozytywne cechy osobowoœci i zachowania. Za-
równo sam uczeñ, jak i jego otoczenie spo³ecz-
ne (rówieœnicy, doroœli) te¿ powinni dostrze-
gaæ pozytywne aspekty, aby z jednej strony nie
dopuszczaæ do ukszta³towania siê zani¿onej sa-
mooceny, a z drugiej – stygmatyzacji. Jest to
niezbêdny warunek wprowadzenia zmian w do-
tychczasowych przyzwyczajeniach ¿ywienio-
wych i trybie ¿ycia dziecka.

• Oddzia³ywanie na pozycjê spo³eczn¹
dziecka

Znaj¹c mocne strony dziecka z nadwag¹ czy
oty³oœci¹, ³atwiej jest tworzyæ dla niego okazje
do nawi¹zywania w klasie pozytywnych relacji z
innymi. Jeœli wiadomo, ¿e uczeñ jest dobry np. w
obs³udze komputera, zna siê na muzyce, dobrze
gra w szachy lub na jakimœ instrumencie, ma bo-
gat¹ wiedzê w okreœlonej dziedzinie, dzia³a jako
wolontariusz w pewnej organizacji, mo¿na zapro-
ponowaæ grupie uczniów realizacjê zadania/pro-
jektu, w którym umiejêtnoœci czy doœwiadczenia
takiego dziecka by³yby szczególnie przydatne.
To pozwoli innym uczniom lepiej poznaæ i doce-
niæ kolegê, a on zyska sojuszników, którzy mog¹
mu pomóc w przezwyciê¿eniu jego osobistego
problemu.

• Rozwijanie umiejêtnoœci ¿yciowych
Oznacza radzenie sobie ze stresem, rozumienie

i wyra¿anie emocji, kszta³towanie adekwatnej sa-
mooceny, formu³owanie celów i planowanie dzia-
³añ. Jest to tak¿e umiejêtnoœæ wzmacniania w³a-
snej motywacji, w tym odkrywanie ró¿norodnych
satysfakcjonuj¹cych zajêæ, mo¿liwoœæ nagradza-
nia siebie poprzez przyjemnoœci inne ni¿ np. je-
dzenie. Takie umiejêtnoœci mo¿na rozwijaæ u
wszystkich uczniów w ramach szeroko pojêtej
edukacji zdrowotnej. Ka¿dy uczeñ mo¿e je po-
tem wykorzystaæ w codziennych sytuacjach, roz-
wi¹zuj¹c w³asne problemy i wype³niaj¹c stoj¹ce
przed nim zadania.

• Motywowanie do osi¹gniêcia optymalnej
masy cia³a

Je¿eli nauczyciel podejmuje dzia³ania s³u-
¿¹ce budowaniu pozytywnej samooceny i do-
brych relacji z rówieœnikami dziecka z nad-
wag¹, mo¿e równie¿ wspieraæ je w d¹¿eniu do
utrzymania odpowiedniej masy cia³a. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e jest to proces d³ugotrwa³y, obej-
muj¹cy ró¿ne fazy, które wymagaj¹ odmien-
nych interwencji. Trzeba zastanowiæ siê, co na
poszczególnych etapach pracy z uczniem mo¿e
zrobiæ nauczyciel w ramach edukacji zdrowot-
nej oraz jak jego dzia³ania mog¹ byæ wspiera-
ne w kontaktach indywidualnych dziecka oty-
³ego z jego rodzicami, pedagogiem szkolnym
czy pielêgniark¹.

Aby u³atwiæ sobie obserwacjê procesu zmiany
zachowañ ucznia oty³ego z antyzdrowotnych na
prozdrowotne, mo¿na pos³u¿yæ siê fazowym mo-
delem Prochaski i Di Clemente14, w którym wy-
ró¿nione zosta³y nastêpuj¹ce fazy:

Faza prekompetencji
Osoba znajduj¹ca siê w tej fazie nie ma œwia-

domoœci problemu (zagro¿enia), nie zauwa¿a
zwi¹zku swojego zachowania z problemem, a
tym samym nie widzi potrzeby zmiany zacho-
wania. Pierwszym krokiem powinno byæ wte-
dy zorientowanie siê, jak dziecko traktuje swo-
je problemy dotycz¹ce nadwagi – czy dostrze-
ga ich zwi¹zek ze swoim zachowaniem. Na-
uczyciel w ramach edukacji zdrowotnej mo¿e
przeprowadziæ zajêcia maj¹ce na celu analizê
czynników pozytywnie i negatywnie wp³ywa-
j¹cych na zdrowie i samopoczucie. To pozwo-
li dostrzec wœród innych czynników tak¿e te,
które ³¹cz¹ siê z utrzymywaniem prawid³owej
masy cia³a, np. racjonalne od¿ywianie czy ak-
tywnoœæ ruchow¹. W odniesieniu do konkret-
nego ucznia, którego dotyczy problem nad-
wagi i oty³oœci, bardzo pomocne jest zaanga-
¿owanie siê rodziców, ewentualnie pedagoga
czy pielêgniarki szkolnej. Osoby te w kontak-
cie indywidualnym z dzieckiem mog¹ prze-
prowadziæ wstêpne rozeznanie, jak postrzega
ono swój problem, pomóc mu w przeanalizo-
waniu jego sytuacji oraz okreœleniu czynni-
ków u³atwiaj¹cych i utrudniaj¹cych wprowa-
dzenie po¿¹danych zmian.

14 Szewetowska K., (2009), Stygmatyzacja spo³eczna, „Edukacja i Dialog”, nr 4, s. 66.
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Faza kompetencji
U osoby bêd¹cej w tej fazie pojawia siê œwia-

domoœæ problemu, ale nie wykazuje ona jesz-
cze wystarczaj¹cej gotowoœci do zmiany zacho-
wania, zadanie to wydaje siê przerastaæ jej mo¿-
liwoœci. Pomoc nauczyciela lub innej osoby
wspieraj¹cej ma doprowadziæ do sprecyzowa-
nia wraz z uczniem, jaka zmiana by³aby mo¿li-
wa do wdro¿enia. Razem z dzieckiem dokony-
wana jest analiza sytuacji – jaka jest obecnie, a
jaka powinna byæ. Nale¿y pamiêtaæ o zasadzie
ma³ych kroków, która pokazuje, ¿e realne jest
rozpoczynanie od niewielkiej zmiany, co ilu-
struje przyk³ad, w myœl którego zamiast za³o-
¿enia: schudnê kilka kilogramów (cel odleg³y,
trudno osi¹galny), dziecko postanawia: skon-
trolujê iloœæ s³odyczy, które zjadam w ci¹gu
dnia, i postaram siê tê iloœæ zmniejszyæ albo:
skontrolujê w³asn¹ aktywnoœæ fizyczn¹ i posta-
ram siê j¹ zwiêkszyæ. Nale¿y zachêcaæ dziec-
ko, aby wybra³o tak¹ zmianê, która wydaje siê
³atwiejsza do przeprowadzenia, np. ogranicze-
nie s³odyczy czy wzmo¿ona aktywnoœæ rucho-
wa. Cel, który na pocz¹tek postawi przed sob¹
dziecko, musi byæ osi¹galny, konkretny, mo¿-
liwy do sprawdzenia. Analizê tak¹ nauczyciel
mo¿e prowadziæ ze wszystkimi uczniami w ra-
mach edukacji zdrowotnej (por. Scenariusz nr
2, Æwiczenie 1.), prosz¹c o wspó³pracê rodzi-
ców lub pielêgniarkê, którzy pomog¹ dziecku
rozwa¿yæ, jaka zmiana by³aby po¿¹dana i real-
na w jego sytuacji.

Faza przygotowania
Osoba bêd¹ca w tej fazie przygotowuje siê do

zmiany zachowania, rozwa¿a mo¿liwoœci, planu-
je dzia³ania. Wspieraj¹cy doros³y pomaga jej zbu-
dowaæ plan dzia³ania (por. Scenariusz nr 2, Æwi-
czenie 2. i 3.).

Pos³uguj¹c siê poni¿szym przyk³adem, uczeñ
mo¿e zaplanowaæ swoje dzia³ania:

Krok 1.
Za³o¿ê dzienniczek obserwacji i bêdê zapisy-

waæ wszystkie s³odycze, które zjada³em
ka¿dego dnia w ci¹gu tygodnia.
Krok 2.
Wyeliminujê jedzenie s³odyczy podczas ogl¹-

dania telewizji.
Krok 3.
Nie bêdê kupowaæ s³odyczy w sklepiku szkol-

nym itd.
Wa¿ne jest sprecyzowanie czynników, które po-

mog¹ osi¹gn¹æ zamierzony cel, np. zast¹pienie s³o-
dyczy warzywno-owocowymi przek¹skami, pomoc
i wsparcie przyjaciela itp. Przygotowany plan po-
winien byæ wspólnie przeanalizowany przez ucznia,
opiekuj¹cego siê nim pedagoga czy pielêgniarkê
szkoln¹ w celu bardziej realnego okreœlenia kolej-
nych kroków, opracowania alternatywnych rozwi¹-
zañ oraz okreœlenia czynników, które mog¹ po-
móc lub szkodziæ uczniowi w osi¹gniêciu jego
celu. O planie dziecka powinni byæ poinformowa-
ni rodzice, aby zapewniæ wspó³dzia³anie.

Zadaniem osoby wspieraj¹cej jest równie¿
umacnianie wiary dziecka w mo¿liwoœæ przepro-
wadzenia zmian. Bardzo pomocne okazuje siê
przypominanie dziecku przez rodziców sytuacji,
w których wczeœniej wykaza³o siln¹ wolê, wyko-
na³o trudne zadanie, jednym s³owem: przekony-
wanie go, ¿e jest w stanie zrealizowaæ swój cel.

Faza dzia³ania
Charakteryzuje siê podejmowaniem konkret-

nych prób zmiany zachowania. Rol¹ osób wspie-
raj¹cych jest docenianie tych prób, podkreœlanie
ich znaczenia, zachêcanie do dalszego wysi³ku,
bardzo wa¿ne jest te¿ wsparcie ze strony które-
goœ z rówieœników. Tym, co mo¿e najbardziej po-
móc dziecku w tej fazie, jest docenianie – nawet
najmniejszych efektów – zachêcenie go do pro-
wadzenia dzienniczka zmiany, gdzie bêdzie mia³
dowody na piœmie œwiadcz¹ce o postêpach. W
fazie dzia³ania wa¿ne s¹ kontakty osobiste dziec-
ka z pielêgniark¹ lub pedagogiem szkolnym, któ-
rzy mog¹ pomóc w za³o¿eniu dzienniczka czy
œledzeniu wraz z uczniem jego postêpów.

Faza wzmocnienia
Nawet wtedy, kiedy nowe formy zachowania

trwaj¹ u dziecka d³u¿szy czas, potrzebne jest za-
interesowanie otoczenia – podkreœlanie znacze-
nia zmiany oraz dalsze zachêcanie do prowadze-

Interwencja osoby wspomagaj¹cej, która ma u³a-

twiæ dziecku odkrycie i zrozumienie jego proble-

mu, wymaga przede wszystkim zbudowania do-

brych relacji, prowadzenia dialogu, a tak¿e pozo-

stawienia mu odpowiedniego czasu na refleksjê i

wnioski. Podstawow¹ zasad¹ jest wy strzeganie

siê krytykowania, oceniania, doradzania, pona-

glania w celu podjêcia decyzji o wprowadzeniu

zmian w zachowaniu. Wa¿ne jest, aby uczeñ mia³

ze strony doros³ego zapewnienie: „Jeœli bêdziesz

chcia³ coœ zmieniæ w swoim zachowaniu, posta-

ram siê ci pomóc”.
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nia samoobserwacji (dzienniczek zmiany). Nale-
¿y pamiêtaæ, ¿e stare nawyki mog¹ powróciæ i
trzeba siê przed tym zabezpieczyæ.

Nauczyciele, rodzice i inne osoby wspieraj¹ce
ucznia powinny wiedzieæ, ¿e procesu zmiany nie
da siê przyspieszyæ np. poprzez pominiêcie któ-
rejœ z faz, gdy¿ mo¿e to tylko wzmocniæ opór
przed zmian¹. Chc¹c skutecznie wyeliminowaæ
opór, nale¿y pamiêtaæ, jak wa¿ne dla ucznia jest
poczucie wolnoœci wyboru. Przekonanie, ¿e to on
ma mo¿liwoœæ decydowania o sobie w wa¿nych
sprawach, rozstrzyga, czy podejmie starania w
kierunku zmiany zachowania.

Potrzeba wolnoœci wyboru nabiera szczególne-
go znaczenia u m³odzie¿y w okresie dorastania,
który ma doprowadziæ do uzyskania autonomii
oraz ukszta³towania poczucia w³asnej to¿samo-
œci. ¯artobliwe okreœlenie „na z³oœæ mamie od-
mro¿ê sobie uszy” pokazuje wa¿n¹ prawid³owoœæ:
im silniejsza jest presja zewnêtrzna, tym wiêkszy
bywa opór przed przyjêciem pewnego modelu
zachowania, nawet gdy s³u¿y on zaspokojeniu
wa¿nych potrzeb. Nie oznacza to jednak, ¿e na-
stolatek maj¹cy ca³kowit¹ swobodê dzia³ania bê-
dzie podejmowa³ najodpowiedniejsze decyzje.
Aby osi¹gn¹æ autonomiê, czyli nauczyæ siê od-
powiedzialnoœci, potrzebuje wspó³pracy z doro-
s³ymi oraz kontroli przejawiaj¹cej siê w okazy-
waniu mu zainteresowania15.

Przyk³adem realizowania powy¿szych za³o¿eñ
w praktyce jest szwedzki program Elisabeth Ar-
borelius To jest Twoja decyzja16, okreœlony w
podtytule jako Metoda poradnictwa zdrowotne-
go dla m³odzie¿y. Zgodnie z za³o¿eniami progra-
mu osoba doros³a wystêpuje w charakterze do-
radcy ucznia i wspiera go we wprowadzaniu zmian
prozdrowotnych. Spotyka siê z m³odymi ludŸmi
na sesjach indywidualnych i grupowych, podczas
których pomaga rozpoznawaæ i rozwi¹zywaæ ich
problemy zdrowotne. Uczeñ ma prawo zdecydo-
waæ, które problemy uznaje za pierwszoplanowe.
Uczeñ z doros³ym doradc¹, analizuj¹c problem,
szukaj¹ odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki
wp³ywaj¹ dobrze, a jakie Ÿle na zdrowie ucznia,
co przejawia siê w samopoczuciu fizycznym, psy-
chicznym i spo³ecznym. Nastêpnym krokiem jest
wspólna analiza mo¿liwoœci poprawienia samo-
poczucia. Rol¹ doros³ego doradcy jest towarzy-

szenie dorastaj¹cemu uczniowi w realizowaniu
samodzielnie okreœlonego celu, a nie przekazy-
wanie mu sugestii dotycz¹cych zmian w jego za-
chowaniach zdrowotnych. Zasadnicze znacze-
nie ma pomoc w stworzeniu planu dzia³añ, który
powinien doprowadziæ do osi¹gniêcia wytyczo-
nego celu, w tym wyodrêbnienia kolejnych eta-
pów postêpowania (co zrobiê w najbli¿szym cza-
sie, co w nastêpnych miesi¹cach) oraz okreœlenia
czynników wspieraj¹cych i utrudniaj¹cych. Ewa-
luacja realizacji programu wykaza³a, ¿e podejœcie
to pozytywnie wp³ywa na motywacjê m³odych
ludzi i sk³ania ich do dzia³añ prozdrowotnych.

Rozdzia³ III
Genowefa Litewka
Rola pielêgniarki szkolnej we

wspieraniu uczniów z problemem
nadwagi i oty³oœci

1. Zapobieganie nadwadze i oty³oœci uczniów

Dzia³ania maj¹ce na celu zapobieganie nadwa-
dze i oty³oœci nale¿y rozpocz¹æ od najm³odszych
lat ¿ycia dziecka. Zdaniem specjalistów ju¿ 1–2-
latek wymaga urozmaiconej i zrównowa¿onej die-
ty oraz odpowiedniej dawki aktywnoœci rucho-
wej. Szczególn¹ uwagê specjaliœci skupiaj¹ na
dzieciach z rodzin, w których nadwaga lub oty-
³oœæ wystêpuje wœród najbli¿szych osób – rodzi-
ców i dziadków.

W okresie wczesnodzieciêcym i przedszkolnym,
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, profi-
laktyczn¹ opiekê nad dzieæmi sprawuj¹ lekarze
pediatrzy lub lekarze rodzinni oraz pielêgniarki.
W szkole dzia³ania w tym zakresie podejmuje
pielêgniarka szkolna, która pierwszy kontakt z
dzieckiem mo¿e nawi¹zaæ ju¿ podczas wykony-
wania bilansu 6-latka. Badanie to mo¿e siê od-
byæ na terenie przedszkola, do którego uczêszcza
dziecko, lub w szkole w klasie 0.

Bilans 6-latka jest bardzo wa¿ny, poniewa¿ sta-
nowi bazê do dalszej opieki i porównywania roz-
woju dziecka w kolejnych latach nauki w szkole.
Jego podstawowym elementem s¹ testy przesie-
wowe, umo¿liwiaj¹ce wczesne wykrywanie zabu-

15 Speck O., (2005), Byæ nauczycielem, Gdañsk: Gdañskie Wydawnictwo Psychologiczne.
16 Arborelius E. (oprac.), To jest Twoja decyzja. Metoda poradnictwa zdrowotnego dla m³odzie¿y,

Linkoping (Szwecja): Linkoping University; Szymañska M.M. (adaptacja w Polsce), (1992), Warsza-
wa: Instytut Matki i Dziecka.
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rzeñ w rozwoju i ocenê stanu zdrowia dziecka. W
ramach badania dokonuje siê pomiarów masy cia³a
i wzrostu, a tak¿e dok³adnie sprawdza s³uch, wzrok
oraz ocenia budowê i postawê cia³a. Wyniki po-
miarów porównuje siê z normami okreœlonymi w
siatkach centylowych, po czym oblicza wskaŸ-
nik masy cia³a BMI i na podstawie obowi¹zuj¹-
cych tabel wartoœci centylowych BMI dokonuje
jego oceny.

Dzieci w wieku 6–9 lat, które maj¹ nadwagê,
czyli BMI na poziomie i powy¿ej 85 centyla, mog¹
bez drastycznej diety osi¹gn¹æ odpowiedni¹ masê
cia³a w stosunku do wzrostu, jednak nale¿y pa-
miêtaæ o ich prawid³owym, zbilansowanym ¿ywie-
niu, jedynie z niewielkimi ograniczeniami, np.
ma³ej iloœci s³odyczy, oraz zwiêkszeniu aktyw-
noœci ruchowej.

Dzieci w okresie dojrzewania fizycznego, ma-
j¹ce 10–12 lat, rozwijaj¹ siê bardzo dynamicznie
– ca³y czas rosn¹. Dlatego w³aœnie wtedy wyma-
gaj¹ bacznej obserwacji. Specjaliœci czêsto t³u-
macz¹ rodzicom, ¿e niewielki nadmiar kilogra-
mów mo¿e zostaæ wyrównany przez szybki przy-
rost wysokoœci – a to nastêpuje wówczas, gdy
m³odzie¿ spo¿ywa posi³ki zbilansowane oraz za-
¿ywa du¿o ruchu.

Natomiast gdy nadwaga dziecka przechodzi w
oty³oœæ (BMI na poziomie lub powy¿ej 95 centy-
la), nale¿y podejœæ do problemu kompleksowo.
Potrzebna jest wspó³praca rodziców, lekarza, pie-
lêgniarki, nauczycieli i oczywiœcie samego ucznia.

2. Doœwiadczenia pielêgniarki szkolnej w pra-
cy z uczniami i rodzicami w Szkole Podstawo-
wej nr 38 w Bydgoszczy

2.1. Diagnozowanie problemu nadwagi i oty-
³oœci oraz dzia³ania na rzecz uczniów

Wspó³praca szko³y z uczniami i ich rodzicami,
maj¹ca na celu walkê z nadwag¹ i oty³oœci¹, zo-
sta³a podjêta w Szkole Podstawowej nr 38 w Byd-
goszczy z inicjatywy szkolnej pielêgniarki, która
swoje dzia³ania rozpoczê³a od zdiagnozowania
problemu.

Pielêgniarka zwa¿y³a i zmierzy³a wszystkich
uczniów. Na podstawie wysokoœci i masy ich cia-
³a obliczy³a wskaŸniki BMI oraz oceni³a je we-
d³ug tabel centylowych w stosunku do wieku i
p³ci ka¿dego dziecka. Po zestawieniu danych
okaza³o siê, ¿e w kwietniu 2008 roku na 470
uczniów 122 mia³o problem nadwagi lub oty³o-
œci, co stanowi³o 26% ogó³u uczniów szko³y, przy
czym bardzo du¿a oty³oœæ charakteryzowa³a 44 z
nich.

Po przeanalizowaniu wyników z dyrektorem
szko³y i innymi pracownikami podjêto decyzjê o
rozpoczêciu starañ o poprawê stanu zdrowia dzieci.

Pierwszym krokiem by³a likwidacja sklepiku
szkolnego, który oferowa³ produkty niesprzyja-
j¹ce zdrowiu. Rodzice i dzieci przyjêli ten fakt
bez protestu, poniewa¿ dyrektor zaproponowa³ w
zamian mo¿liwoœæ zakupu zdrowego œniadania,
za drobn¹ op³at¹ ponoszon¹ przez rodziców.

Pocz¹tkowo jedzenie œniadania w szkolnej sto-
³ówce wywo³ywa³o u uczniów zdziwienie, a na-
wet niedowierzanie. Jednak z roku na rok ta for-
ma zdrowego ¿ywienia zyskiwa³a aprobatê i z cza-
sem sta³a siê codzienn¹ praktyk¹, a obecnie ko-
rzysta z niej ju¿ kilkudziesiêciu uczniów. W szkole
dzieci jedz¹ te¿ obiady, gotowane na miejscu w
szkolnej kuchni. Jad³ospis przygotowywany jest
w porozumieniu z dietetykiem, dlatego rodzice
maj¹ pewnoœæ, ¿e posi³ki s¹ zbilansowane i pe³-
nowartoœciowe.

Na pocz¹tku roku szkolnego 2008/2009 pielê-
gniarka szkolna wspólnie z nauczycielami roz-
poczê³a rozmowy w klasach na temat znaczenia
zdrowego trybu ¿ycia, w tym prawid³owego od¿y-
wiania siê. Spotkania z dzieæmi mia³y miejsce
wielokrotnie, przy ró¿nych okazjach i na ró¿nych
lekcjach. Nie by³y to d³ugie, nudne wyk³ady, ale
raczej dyskusje o tym, co jest zdrowe, a co nie.

Podczas rozmów w klasach pielêgniarka zada-
wa³a uczniom pytania, a dzieci mówi³y, co wiedz¹
np. o owocach i warzywach. W toku wypowiedzi
okreœla³y ich wygl¹d, smak, zawartoœæ witamin
oraz korzyœci dla zdrowia. Pielêgniarka uzupe³-
nia³a wiadomoœci dzieci i korygowa³a ewentual-
ne b³êdy. Praktyk¹ szkoln¹ sta³o siê organizowa-
nie dni poszczególnych owoców i warzyw, pod-
czas których uczniowie nosz¹ okazjonalne ubra-
nia, w kolorach danego owocu lub warzywa.

Od 2008 roku wszystkie dzieci s¹ wa¿one i mie-
rzone w szkole dwa razy w roku – po wakacjach
i feriach zimowych. Przeanalizowane wyniki oma-
wiane s¹ z uczniami indywidualnie. Natomiast na
forum szko³y problem nadwagi i oty³oœci jako
zjawisko spo³eczne oraz metody jego rozwi¹zy-
wania przedstawiane s¹ ogólnie.

Waga dzieci oty³ych (powy¿ej 95 centyla) jest
monitorowana co miesi¹c, i to je mobilizuje do
walki z nadwag¹. Po wykonaniu pomiarów odby-
waj¹ siê rozmowy z ka¿dym z nich, podczas któ-
rych analizowany jest sposób od¿ywiania siê
dziecka i jego aktywnoœæ ruchowa. Dane na te-
mat ucznia przekazywane s¹ w formie pisemnej
rodzicom. Zawieraj¹ wyniki pomiarów sprzed mie-
si¹ca i aktualne oraz analizê postêpów ucznia w
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radzeniu sobie z oty³oœci¹. Takie informacje po-
magaj¹ utwierdziæ rodziców, a zw³aszcza dzieci,
w przeœwiadczeniu o s³usznoœci ich zmagañ z nad-
wag¹ lub oty³oœci¹. Ponadto w szkolnym gabine-
cie pielêgniarskim w widocznym miejscu wywie-
szone s¹ siatki centylowe, w znacznym powiêk-
szeniu. Dzieci z pomoc¹ pielêgniarki mog¹ spraw-
dziæ, ile wa¿¹ i ile maj¹ wzrostu; uczniowie ze
starszych klas potrafi¹ ju¿ sami okreœliæ swoje
parametry.

Propagowanie w szkole zdrowego trybu ¿ycia
odbywa siê równie¿ w innych formach – np. ak-
cji informacyjnych, w ramach których dzieci przy-
gotowuj¹ gazetki tematyczne, plakaty, konkursy,
wystawy, przedstawienia oraz imprezy sportowe i
rekreacyjne, w czym pomagaj¹ im nauczyciele,
pielêgniarka szkolna i rodzice.

2.2. Wspó³praca z rodzicami
Z roku na rok coraz wiêcej rodziców aprobuje

dzia³ania szko³y i popiera szkolny program wal-
ki z nadwag¹ i oty³oœci¹, czynnie w³¹czaj¹c siê
do wspó³pracy. Rodzice uczestnicz¹ w organizo-
waniu imprez klasowych i ogólnoszkolnych –
dostarczaj¹ np. owoce, domowe wypieki i napo-
je, pomagaj¹ w przygotowaniu strojów potrzeb-
nych do inscenizacji.

Wszystkie inicjatywy maj¹ charakter cyklicz-
ny i obecnie, po up³ywie 4 lat, zdrowy tryb ¿ycia
sta³ siê czymœ naturalnym, a wiedza na ten temat,
wprawdzie podstawowa, stale wprowadzana jest
jako element codziennych zajêæ uczniów.

W paŸdzierniku 2008 roku z inicjatywy szkol-
nej pielêgniarki, we wspó³pracy z dyrektorem i
nauczycielk¹ wychowania fizycznego, w szkole
odby³o siê spotkanie z rodzicami, których dzieci
dotkniête by³y znaczn¹ oty³oœci¹. Pielêgniarka
wyjaœni³a rodzicom, na czym polega wprowadza-
ny przez szko³ê program walki z oty³oœci¹ oraz
przedstawi³a problem dzieci.

Na spotkanie przyby³o 38 osób z zaproszonych
44. Nie od razu uda³o siê przekonaæ uczestników,
¿e zjawisko dotyczy w³aœnie ich dzieci. Pielê-
gniarka zaprezentowa³a rodzicom informacjê o
nadwadze i oty³oœci dzieci – pokazuj¹c to na po-
wiêkszonych siatkach centylowych. Przygotowa-

³a tak¿e indywidualne informacje i porady dla
ka¿dego dziecka. Wyjaœni³a rodzicom znaczenie
problemu, pos³uguj¹c siê obrazowym przyk³adem
dziecka, które wa¿y o 10 kg za du¿o, i porównu-
j¹c jego stan do samopoczucia rodzica nosz¹ce-
gona plecach 10 kg zakupów przez ca³¹ dobê.
Dla rodzica oznacza³oby to spory ciê¿ar, nale¿a-
³o wiêc zdaæ sobie sprawê, jak czuje siê dziecko,
które wa¿y 1/3 wagi rodzica, ma mniej si³y, a
musi dŸwigaæ taki dodatkowy baga¿.

2.3. Wspó³praca z placówkami ochrony
zdrowia i udzia³ uczniów w programie
„Trzymaj formê”17

Aby pomóc rodzicom i ich dzieciom, w 2008
roku szko³a za poœrednictwem pielêgniarki zg³o-
si³a uczniów do programu zwalczania oty³oœci
u dzieci i m³odzie¿y, który by³ realizowany
przez Szpital Dzieciêcy w Bydgoszczy. Dzieci
i rodzice umówieni zostali na spotkanie ze spe-
cjalistami w celu otrzymania fachowej i kom-
pleksowej pomocy – lekarza, psychologa, die-
tetyka i rehabilitanta. Jednak nie wszyscy z niej
skorzystali. Z niektórymi rodzicami spotkania
odbywa³y siê kilkakrotnie, nawet indywidual-
nie, ale tylko czêœæ z nich uda³o siê przekonaæ
do podjêcia starañ o zdrowie dzieci.

Pielêgniarka szkolna nawi¹za³a te¿ œcis³¹
wspó³pracê z Poradni¹ Dzieciêc¹ w przychod-
ni „Przyjazna” w Bydgoszczy, w której dzieci
oty³e i ich rodzice uzyskuj¹ fachow¹ poradê i
pomoc. Przychodnia bardzo powa¿nie traktu-
je problem nadwagi i oty³oœci, a jej pacjenci
s¹ poddawani regularnej obserwacji medycz-
nej. Niestety, w innych placówkach dzieciê-
cych pediatrzy zazwyczaj bagatelizuj¹ zjawi-
sko oty³oœci, wskutek czego rodzice pozostaj¹
w b³êdnym przekonaniu, ¿e ich dzieci maj¹
prawid³ow¹ masê cia³a. W takich sytuacjach
trudno uœwiadomiæ im problem, który z bie-
giem czasu mo¿e narastaæ.

Szkolny program walki z oty³oœci¹ jest œci-
œle powi¹zany z programem Trzymaj formê. Dla-
tego du¿e znaczenie w szkole, poza prawid³o-
wym od¿ywianiem, ma tak¿e ruch. W tym za-
kresie pielêgniarka szkolna œciœle wspó³pracuje

17 Program Trzymaj formê to inicjatywa propaguj¹ca zdrowy styl ¿ycia, o dwukierunkowym podej-
œciu - promuj¹cym przyjemne, zbilansowane od¿ywianie, po³¹czone z regularn¹ aktywnoœci¹ fizyczn¹.
Wspó³organizowany przez G³ówny Inspektorat Sanitarny oraz Polsk¹ Federacjê Producentów ¯ywno-
œci Zwi¹zek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotycz¹cej diety, aktywnoœci fizycznej
i zdrowia (www.trzymajforme.pl).
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z nauczycielami wychowania fizycznego. Gru-
py dzieci oty³ych maj¹ dodatkowe zajêcia ze
specjalnie dla nich opracowanymi æwiczenia-
mi, u³atwiaj¹cymi spalanie wiêkszej iloœci ka-
lorii oraz s³u¿¹ce ogólnemu usprawnieniu.

Na zajêciach spotykaj¹ siê uczniowie, któ-
rzy maj¹ podobne problemy. Æwiczenia nie wy-
wo³uj¹ wiêc u nich skrêpowania i chêtnie
uczestnicz¹ w spotkaniach. Ponadto wprowa-
dzenie specjalistycznych zajêæ spowodowa³o,
¿e dzieci z nadwag¹ i oty³oœci¹ swobodniej
æwicz¹ na lekcjach wychowania fizycznego i
s¹ ogólnie w lepszej kondycji.

W prowadzonym przez szko³ê programie wal-
ki z oty³oœci¹ oprócz problemów natury fizycz-
nej i psychicznej brany jest pod uwagê aspekt
postrzegania dzieci z nadmiern¹ mas¹ cia³a
przez innych uczniów. Podczas rozmów w kla-
sach du¿y nacisk k³adzie siê na uœwiadomie-
nie uczniom, ¿e w wielu przypadkach mamy
do czynienia z chorob¹ i nie nale¿y siê wy-
œmiewaæ z kolegów, a trzeba im pomagaæ. Pro-
blem nadwagi i oty³oœci nie jest wiêc trakto-
wany jak temat tabu, przeciwnie – rozmawia
siê o nim wprost, a to u³atwia jego zrozumie-
nie przez rówieœników dzieci oty³ych. W szkole
jest te¿ grupa dzieci, które kiedyœ mia³y nad-
wagê, obecnie ich masa cia³a utrzymuje siê w
normie – stanowi¹ wiêc dobry przyk³ad dla
swoich kolegów.

Jak zaznaczono, zdrowy tryb ¿ycia nale¿y
promowaæ i wprowadzaæ u dzieci od najm³od-
szych lat. W bydgoskich przedszkolach „Pro-
myczek” i „Skrzat” fachow¹ opiekê pod okiem
szkolnej pielêgniarki znajduj¹ ju¿ 6-letnie
dzieci. Placówki te nie tylko przyst¹pi³y do
walki z oty³oœci¹ u dzieci, ale uczestnicz¹ te¿
w programie Trzymaj formê. W ramach progra-
mu w grupach 5–6-latków prowadzone s¹ ró¿-
ne formy zabaw promuj¹cych zdrowie. Dzieci
poznaj¹ wartoœci od¿ywcze i smakowe warzyw
i owoców oraz dowiaduj¹ siê, jak wa¿ne s¹
dla ich zdrowia. Rodzice informowani s¹ o
dzia³aniach prozdrowotnych w przedszkolach,
wiêkszoœæ z nich jest zadowolona z inicjatyw
i wspiera je w miarê potrzeb.

Propagowanie i wprowadzanie zdrowego sty-
lu ¿ycia oraz walka z oty³oœci¹ u dzieci we
wczesnym wieku szkolnym i nastolatków wy-
magaj¹ ró¿nych metod dzia³ania. M³odzie¿y
gimnazjalnej i starszej mo¿na np. w formie
prezentacji wyt³umaczyæ zasady zdrowego
¿ywienia, poniewa¿ ich wiedza umo¿liwia zro-
zumienie przekazu werbalnego. Dzieci ze szkó³

podstawowych chêtnie naœladuj¹ postêpowa-
nie doros³ych. Zachowanie dzieci jest wiêc
takie jak przedstawiony im wzorzec, czyli w
tym wieku najwa¿niejszy jest dobry przyk³ad.
Ma³e dziecko nie jest w stanie zrozumieæ, dla-
czego nie wolno jeœæ np. du¿o s³odyczy – w
jego ocenie s¹ dla niego dobre, bo mu sma-
kuj¹. Wyt³umaczenie dziecku, ¿e nie s¹ zdro-
we, jedzone w nadmiernych iloœciach, wyma-
ga od osób doros³ych cierpliwoœci i konse-
kwencji. Nie wystarczy powiedzieæ dziecku
„nie, bo nie”, poniewa¿ wywo³a to efekt bun-
tu i nie przyniesie oczekiwanego rezultatu.
Dzieciom nale¿y proponowaæ zdrowe zamien-
niki i wprowadzaæ je do diety, eliminuj¹c pro-
dukty niesprzyjaj¹ce zdrowiu. Sami te¿ powin-
niœmy jeœæ to, co serwujemy dziecku. Stano-
wi¹c dobry przyk³ad, ma³ymi krokami zreali-
zujemy cel i odniesiemy sukces. W Szkole
Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy ca³e grono
pedagogiczne oraz pozostali pracownicy swo-
im zachowaniem popularyzuj¹ zdrowy styl
¿ycia i codzienn¹ postaw¹ promuj¹ has³o:
Trzymaj formê!

Rozdzia³ IV
Joanna Dudek-G³¹bicka
Rola rodziców we wspieraniu

dziecka z nadwag¹ i oty³oœci¹

1. Wyzwania stoj¹ce przed rodzicami
dziecka z nadwag¹ i oty³oœci¹

Realia wspó³czesnego œwiata nie sprzyjaj¹ lu-
dziom maj¹cym problemy z nadwag¹ i oty³o-
œci¹. Mimo ¿e zale¿y nam na wygl¹dzie i nega-
tywnie oceniamy osoby, których cia³o nie jest
idealne, bo jego masa odbiega od aktualnych
kanonów estetycznych i zdrowotnych, nie zwra-
camy wystarczaj¹cej uwagi na dzia³anie czyn-
ników uniemo¿liwiaj¹cych osi¹gniêcie standar-
dów, które chcielibyœmy reprezentowaæ.

Nie zauwa¿amy, ¿e ¿yjemy w zawrotnym tem-
pie, Ÿle siê od¿ywiamy lub nie za¿ywamy ru-
chu. Zapominamy, ¿e na co dzieñ otacza nas i
pog³êbia nasze z³e nawyki wszechobecna re-
klama, niestety, czêsto skierowana do dzieci,
które widz¹ pó³ki pe³ne niezdrowego tucz¹ce-
go jedzenia, nierzadko ze s³odyczami, umiesz-
czone w zasiêgu ich wzroku. Nie pozwalamy
sobie na zjedzenie posi³ku bez poœpiechu, bra-
kuje nam czasu na rodzinny wypoczynek,
wspólne spêdzanie czasu i odpowiedni¹ iloœæ
aktywnoœci fizycznej.
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Wszystkie te bodŸce, jak równie¿ fizjologicz-

ne i psychologiczne uwarunkowania, które
wp³ywaj¹ na sposób od¿ywiania siê i w konse-
kwencji masê cia³a, powoduj¹, ¿e nie³atwo nam
osi¹gn¹æ i utrzymaæ prawid³ow¹ sylwetkê. Pro-
blem ten – choæ mo¿emy go korygowaæ – co-
raz bardziej widoczny jest wœród dzieci.

2. Nadwaga dziecka problemem rodziny
Bior¹c pod uwagê, jak z³o¿ona jest sytuacja

dziecka z nadwag¹ czy oty³oœci¹, rola rodzi-
ców i rodziny jest nieoceniona – zarówno w
aspekcie szeroko pojêtej modyfikacji stylu
¿ycia, maj¹cej na celu kontrolê masy cia³a, jak
i wsparcia psychologicznego. Zmiany w za-
kresie nawyków ¿ywieniowych czy aktywno-
œci fizycznej s¹ najskuteczniejsze w przypad-
ku dzieci z nadwag¹ i oty³oœci¹, jeœli dotycz¹
wszystkich cz³onków rodziny. Tak szeroka
korekta stylu ¿ycia mo¿e przynieœæ korzyœci
zdrowotne nawet tym domownikom, którzy nie
maj¹ problemów z wag¹, a jednoczeœnie spra-
wiæ, ¿e dziecko nie bêdzie czu³o siê wyklu-
czone, naznaczone czy gorsze dlatego, ¿e sto-
suje siê do pewnych zasad. Co istotne, dziêki
takiemu podejœciu mo¿na ju¿ od zaraz zacz¹æ
dzia³aæ i stopniowo wprowadzaæ zmiany, któ-
re bêd¹ wyrazem troski o ¿ycie, zdrowie i przy-
sz³oœæ dziecka. Nie musimy czekaæ a¿ samo
zrozumie tak¹ potrzebê czy te¿ samodzielnie
podejmie próbê zmiany.

3. Kszta³towanie œrodowiska otaczaj¹cego
dziecko

Zmian mo¿na dokonywaæ powoli, stopniowo,
dostosowuj¹c je do tego, na co my i nasza ro-
dzina jesteœmy gotowi. Nale¿y zacz¹æ od naj-
prostszych kroków – pozbyæ siê z domu kalo-
rycznego jedzenia o niskiej wartoœci od¿ywczej,
przestaæ kupowaæ chrupki, chipsy i inne s³one
przek¹ski, s³odycze, s³odkie napoje, nie robiæ
zapasów tzw. œmieciowego jedzenia. W zamian
za to powinno siê zadbaæ, ¿eby w domu by³o
du¿o œwie¿ych warzyw i owoców we wszyst-
kich kolorach têczy. Trzeba sprawiæ, aby za-
wsze znajdowa³y siê w widocznym miejscu i
by³y na wyci¹gniêcie rêki, np. w pokoju w mi-
sach stoj¹cych na stole lub w kuchni. S³odkie
napoje nale¿y zast¹piæ zawsze dostêpn¹ wod¹
mineraln¹, np. z dodatkiem soku z cytryny.
Dziêki temu w naturalny i prosty sposób dziec-
ko bêdzie mog³o nauczyæ siê wybieraæ warzy-
wa i owoce, zamiast jeœæ s³odycze, oraz piæ
wodê, zastêpuj¹c ni¹ s³odkie napoje.

Powinniœmy pozwoliæ dziecku uczestniczyæ
w wyborze zdrowych produktów podczas za-
kupów, w planowaniu posi³ków oraz ich przy-
gotowywaniu. Nale¿y pamiêtaæ równie¿, aby
kszta³towaæ odpowiedni¹ atmosferê wokó³ te-
matyki wygl¹du, masy cia³a i jedzenia – tzn.
dbaæ, by nie sta³y siê g³ównym tematem roz-
mów, nie skupiaæ siê na nich nadmiernie. Trze-
ba postaraæ siê przenieœæ uwagê na inne istotne
aspekty ¿ycia – realizacjê pasji, zainteresowañ,
inwestowanie w relacje, ¿ycie towarzyskie.
Musimy po³o¿yæ nacisk na to, aby dba³oœæ o
zdrowie i cia³o – zarówno nasze w³asne, jak i
dziecka – p³ynê³a z troski i akceptacji, a nie z
nienawiœci i pogardy dla samego siebie.

3.1. Modelowanie
We wdra¿aniu nowych zachowañ nasze dzie-

ci uzyskuj¹ najlepsze rezultaty, jeœli mog¹ ob-
serwowaæ wa¿ne i znacz¹ce dla nich osoby,
przejawiaj¹ce te zachowania – jest to tzw.mo-
delowanie zachowañ. Kiedy dziecko obserwu-
je, jak ze smakiem zjadamy warzywa, æwiczy-
my, ograniczamy czas spêdzany przed telewi-
zorem, jest du¿a szansa, ¿e zrobi to samo.
Mo¿emy na przyk³ad, spo¿ywaj¹c lub przygo-
towuj¹c zdrowy posi³ek, opowiadaæ o tym
dziecku – mówiæ dlaczego wybieramy te, a nie
inne produkty, i co sprawia, ¿e s¹ one dobre
dla zdrowia cz³owieka. Modelowanie mo¿e
dotyczyæ dzia³añ bêd¹cych przejawem zdro-
wego stylu ¿ycia, ale te¿ podejœcia do samego
siebie – swego wygl¹du, masy cia³a, jedzenia,
czyli troski o w³asne cia³o i zdrowie.

3.2. Taktyki, których nale¿y unikaæ
Badania pokazuj¹, ¿e niektóre popularnie

stosowane strategie nie prowadz¹ do po¿¹da-
nych rezultatów, a wrêcz odwrotnie – mog¹
zaostrzaæ problemy.

• Unikaj stosowania restrykcyjnych diet!
Diety takie czêsto prowadz¹ do wyst¹pienia

niedoborów ró¿nych sk³adników od¿ywczych,
co mo¿e niekorzystnie wp³yn¹æ na zdrowie
dziecka, zw³aszcza ¿e znajduje siê ono w fa-
zie intensywnego rozwoju i wzrostu. Diety spo-
walniaj¹ równie¿ metabolizm i prowadz¹ za-
zwyczaj do odwrotnych od zamierzonych re-
zultatów – zamiast trwa³ego chudniêcia powo-
duj¹ tycie (efekt jo-jo). Przestrzeganie diet
wi¹¿e siê z koncentrowaniem na jedzeniu,
wadze i wygl¹dzie, potêguj¹c zagro¿enie wy-
st¹pienia zaburzeñ od¿ywiania, spadku samo-
oceny czy depresji. Zamiast stosowaæ diety,
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nale¿y skupiæ siê na stopniowym wprowadza-
niu trwa³ych zmian w nawykach ¿ywieniowych
dziecka.

• Nie zakazuj jedzenia s³odyczy!
Ca³kowity zakaz ich spo¿ywania mo¿e do-

prowadziæ do paradoksalnych efektów – spra-
wiæ, ¿e dziecko bêdzie bardziej pragnê³o s³o-
dyczy, bardziej o nie zabiega³o i poszukiwa³o
ró¿nych sposobów ich zdobycia – w myœl zna-
nego powiedzenia, ¿e zakazany owoc smaku-
je najbardziej. W zamian za to nale¿a³oby
spróbowaæ przenieœæ uwagê dziecka na inne
menu, np. przek¹ski w postaci owoców, ogra-
niczyæ mu dostêp do s³odyczy, zmniejszyæ ich
iloœæ lub czêstoœæ spo¿ywania, ca³kowiciez
nich jednak nie rezygnuj¹c.

• Nie traktuj jedzenia jako nagrody czy po-
cieszenia!

Jedzenie s³odyczy nie powinno stanowiæ na-
grody za zjedzenie warzyw, dobr¹ ocenê w
szkole czy grzeczne zachowanie. Nagrody w
postaci jedzenia zastêpuj uwag¹ poœwiêcan¹
dziecku, przytuleniem, s³uchaniem go z zain-
teresowaniem i akceptacj¹, okazaniem wspar-
cia. Nie traktuj jedzenia jako tzw. pociesza-
cza, a jeœli dziecko jest smutne lub zdenerwo-
wane, pozwól mu prze¿ywaæ te emocje, nie
zag³uszaj¹c ich jedzeniem.

• Nie koncentruj siê na wadze i odchudzaniu!
W przypadku dzieci z nadwag¹ czy oty³oœci¹

nie tyle istotny jest sam spadek wagi, co jej
utrzymywanie, przy jednoczesnym zwiêkszeniu
wzrostu dziecka (zmiana proporcji wagi do
wzrostu). Warto pamiêtaæ o celu ostatecznym i
najwa¿niejszym – zdrowiu! Aby osi¹gn¹æ w³a-
œciw¹ masê cia³a i cieszyæ siê zdrowiem, naj-
wa¿niejsza jest trwa³a zmiana stylu ¿ycia, zaœ
regulacja wagi to konsekwencja tych dzia³añ.
Nadmierne koncentrowanie siê na wadze i od-
chudzaniu paradoksalnie mo¿e zwiêkszaæ ochotê
na jedzenie, niekorzystnie dla zdrowia. Trzeba
wiêc sprawiæ, by problem nadwagi nie by³ g³ów-
nym tematem rozmów. Zamiast wyg³aszaæ wy-
k³ady, przemowy i przekonywaæ dziecko do
utraty wagi i odchudzania, nale¿y dzia³aæ, zmie-
niaj¹c œrodowisko otaczaj¹ce dziecko i mode-
luj¹c w³aœciwe zachowania.

4. Strategie, które dzia³aj¹

4.1. Zmiana nawyków ¿ywieniowych
Zmianê nawyków ¿ywieniowych dziecka

mo¿na wprowadzaæ ma³ymi krokami.
• Przeorganizuj dostêpnoœæ jedzenia!

Spraw, aby zamiast s³odyczy i niezdrowych
przek¹sek oraz s³odkich napojów dziecko mia-
³o ³atwy dostêp do œwie¿ych owoców i warzyw
oraz wody mineralnej (najlepiej niegazowanej,
bez dodatków smakowych).

• Zmieñ sposoby przyrz¹dzania posi³ków!
Zrezygnuj ze sma¿enia, nie s³u¿y to ¿adne-

mu z domowników, tobie te¿. Czêœciej Wspie-
ranie dziecka z nadwag¹ i oty³oœci¹ w spo³ecz-
noœci szkolnej o przyrz¹dzaj potrawy gotowa-
ne, pieczone lub duszone. Zachêæ dziecko do
wspólnego przygotowywania posi³ków, np. sa-
³atek, robienia zakupów, czytania etykiet in-
formuj¹cych o wartoœci od¿ywczej produktu.

• Wymieñ talerze na mniejsze, kupuj mniej-
sze opakowania!

Badania wykazuj¹, ¿e tak proste i drobne
zmiany, jak mniejsze talerze, mniejsze ³y¿ecz-
ki, kupowanie produktów w mniejszych opa-
kowaniach (np. p³atków œniadaniowych), po-
zwalaj¹ zjeœæ mniej.

• Zwróæ uwagê na odpowiedni¹ atmosferê
przy posi³kach!

Ustal sta³e godziny posi³ków, pamiêtaj¹c za-
wsze o œniadaniu! Postaraj siê znaleŸæ czas – o
ile to mo¿liwe – aby jak najczêœciej jeœæ razem
z dzieckiem. Przy stole koncentrujcie siê na je-
dzeniu i rozmowie, byciu ze sob¹, a nie z lapto-
pem, telewizorem czy telefonem. Jedzcie na sie-
dz¹co, bez poœpiechu, delektuj¹c siê posi³kiem.

4.2. Zwiêkszenie aktywnoœci fizycznej
Oprócz zmiany nawyków ¿ywieniowych istot-

ne jest zwiêkszenie aktywnoœci fizycznej dziec-
ka. Chodzi nie tylko o uprawianie sportu, ale
równie¿ ogóln¹ iloœæ ruchu w ci¹gu dnia. Zmia-
ny mo¿na zacz¹æ np. od wchodzenia po scho-
dach zamiast wje¿d¿ania wind¹, wysiadania je-
den przystanek wczeœniej i krótkiego spaceru,
wspólnych wypadów rowerowych w weekendy,
w³¹czenia dziecka do wykonywania obowi¹z-
ków domowych, np. sprz¹tania. Istotne s¹ gry i
zabawy ruchowe. W ramach zajêæ sportowych
dobrze jest wybieraæ i proponowaæ dziecku ta-
kie, które sprawiaj¹ mu prawdziw¹ frajdê. Ak-
tywnoœæ fizyczna nie powinna byæ kar¹, ma sta-
nowi przyjemnoœæ i dobr¹ zabawê.

4.3. Pozosta³e aspekty zdrowego stylu ¿ycia
Warto zwróciæ uwagê, jak dziecko spêdza

wolny czas. Wiele godzin przed komputerem
czy telewizorem mo¿e sprzyjaæ nadwadze, po-
dobnie jak niedobór snu. Nale¿y dbaæ o pra-
wid³ow¹ iloœæ snu dziecka, wynosz¹c¹ co naj-
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mniej 7–8 godzin, zachêcaæ je do anga¿owa-
nia siê w ró¿ne formy aktywnoœci, w tym chwa-
liæ za realizowanie zainteresowañ i pasji –
dziêki temu koncentracja dziecka na jedzeniu
i wadze bêdzie mniejsza.

5. Wsparcie psychologiczne i zapobieganie
samostygmatyzacji dziecka z nadwag¹ i oty-
³oœci¹

Sposób mówienia rodziców o wadze i wygl¹-
dzie dziecka oraz wypowiedzi innych osób z
jego otoczenia maj¹ istotne znaczenie – mog¹
bowiem kszta³towaæ samoocenê dziecka i wp³y-
waæ na jego stan zdrowia. Nale¿y wiêc uczyæ
dziecko patrzenia na siebie przez pryzmat cze-
goœ wiêcej ni¿ tylko masa cia³a i wygl¹d – po-
winno ono uwzglêdniaæ w ocenie samego sie-
bie równie¿ inne dziedziny i aspekty ¿ycia.

Nie wolno oceniaæ i krytykowaæ dziecka za
to, jak wygl¹da, ile wa¿y i jak radzi sobie z
jedzeniem. Trzeba pamiêtaæ, ¿e z³oœæ, wstyd i
poczucie winy nie pomog¹ mu, a wrêcz od-
wrotnie – mog¹ utrudniæ osi¹gniêcie w³aœci-
wej wagi. Odchudzanie bazuj¹ce na nielubie-
niu siebie i uwewnêtrznionych negatywnych
przekonaniach (samostygmatyzacji) nie jest
skuteczne, mo¿e prowadziæ do objadania siê,
paradoksalnie – wzrostu wagi i wyst¹pienia
zaburzeñ od¿ywiania czy depresji. Co wiêcej,
sama stygmatyzacja mo¿e mieæ wp³yw na ca³e

póŸniejsze ¿ycie dziecka – sprawiæ, ¿e bêdzie
spogl¹da³o na siebie, myœl¹c: „jestem gruby,
to znaczy s³aby, gorszy, nieatrakcyjny”, oraz
spowodowaæ, ¿e zgodnie z takimi wyobra¿e-
niami o sobie bêdzie podejmowa³o decyzje
dotycz¹ce w³asnej przysz³oœci.

Skuteczne natomiast jest podejœcie oparte na
akceptacji samego siebie, trosce o w³asne cia³o
i zdrowie, wi¹¿¹ce siê te¿ z zainteresowaniem
innymi dziedzinami ¿ycia ni¿ tylko jedzenie.
Mo¿na je zacz¹æ kszta³towaæ u swojego dziec-
ka choæby dziœ, okazuj¹c mu akceptacjê, bez
wzglêdu na to, ile wa¿y. Nale¿y przy tym uczyæ
dziecko w³aœciwej pielêgnacji cia³a – maj¹c na
uwadze wzmo¿on¹ potliwoœæ, sk³onnoœæ do od-
parzeñ i zmian zapalnych skóry wystêpuj¹cych
u osób z nadmiarem masy cia³a. Trzeba te¿ za-
dbaæ, by mia³o ono odpowiednio dobran¹ odzie¿
– z naturalnych tkanin, w stosownym kolorze i
kroju, maskuj¹c¹ defekty sylwetki i podkreœla-
j¹c¹ mocne strony urody.

Musimy okazywaæ dziecku zrozumienie i
wsparcie w trudnych chwilach, spêdzaæ z nim
czas, uwa¿nie s³uchaæ i rozmawiaæ o wszyst-
kim, co je nurtuje, a tak¿e modelowaæ jego
podejœcie do ¿ycia wyp³ywaj¹ce z akceptacji
samego siebie i troski o w³asne zdrowie i cia³o.
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ORGANIZATOR:
• Pracownia Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie

WSPÓ£ORGANIZATOR:
• Wydzia³ Oœwiaty Urzêdu Miasta Szczecin;
• Pracownia Fotografii Cyfrowej i Grafiki Komputerowej Pa³acu M³odzie¿y w Szczecinie

MIEJSCE KONKURSU:
• Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie

CELE KONKURSU:
• Przybli¿enie historii i propagowanie idei Szczeciñskiego Programu Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej.
• Fotograficzne przedstawienie dzia³añ realizowanych przez Szkolne Ko³o Edukacji Morskiej
w ci¹gu “25 lat dzia³alnoœci Programu.  
• Rozwijanie zainteresowañ dzieci i m³odzie¿y ¿eglarstwem.
• Kszta³towanie i rozwijanie wœród uczestników wra¿liwoœci i wyobraŸni.

KATEGORIE WIEKOWE:
Konkurs skierowany jest do wszystkich uczestników Programu („du¿ych i ma³ych”).

TEMAT KONKURSU:
„Ze starej fotografii Edukacji Morskiej…” – poka¿ nam co fajnego robi³eœ, widzia³eœ
prze¿y³eœ z nami …. w ci¹gu 25 lat Programu

ZASADY UCZESTNICTWA:
• Uczestnik mo¿e zg³osiæ do konkursu max 6 zdjê
•
• Dopuszcza siê nades³anie prac fotograficznych tylko w³asnego autorstwa. Uczestnicy konkursu
 ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za naruszenie praw osób trzecich.
• Dopuszcza siê korektê polepszaj¹c¹ jakoœæ zdjêæ: wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaœnienie
 oraz konwersjê zdjêæ kolorowych do czarno-bia³ych lub sepii.
• Prace, w których znajduj¹ siê elementy dodane lub usuniête w wyniku obróbki graficznej
oraz prace powsta³e w wyniku po³¹czenia ró¿nych fotografii (kola¿e, fotomonta¿e),
nie zostan¹ zakwalifikowane do konkursu.
• Zdjêcia do Konkursu musz¹ byæ przes³ane zgodnie z poni¿szymi wytycznymi:
a) zdjêcie lub skany zdjêæ w formie pliku cyfrowego JPG, o minimalnej rozdzielczoœci 2400 x 3600
 pikseli, umo¿liwiaj¹ce powielanie nades³anych prac do wystawy.
• Do pracy niezbêdne jest do³¹czenie wype³nionego i podpisanego za³¹cznika Nr 1 lub Za³¹cznika nr 2
 (osoby pe³noletnie), którego treœæ jest nieod³¹cznym elementem niniejszego Regulaminu.

Szczeciñski Program Edukacji Wodnej i ̄ eglarskiej
„Morze przygody – z wiatrem w ¿aglach”

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Ze starej fotografii Edukacji Morskiej…”



32
• Ka¿de zdjêcie musi byæ podpisane przez autora, z informacj¹ do jakiej klasy i szko³y chodzi³/

chodzi, kto by³/jest opiekunem SKEM
• Prace nie spe³niaj¹ce warunków regulaminu oraz przes³ane po terminie zostan¹ zdyskwalifikowa-

ne.
• Organizator zastrzega sobie mo¿liwoœæ wykorzystania nades³anych pracy na potrzeby wydaw-

nictw Programowych.

OCENA:
• Powo³ane przez organizatorów jury dokona oceny nades³anych prac.
• Komisja konkursowa dokonuje oceny wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów:
– kategoria wiekowa (uczniowie klas I-III, IV-VIII, szko³y ponadpodstawowe, Opiekunowie SKEM)
– trafnoœæ doboru tematu pracy;
– walory artystyczne;
– oryginalnoœæ;
• Warunki organizacyjne okreœla bezpoœrednio organizator.

NAGRODY:
• Organizator przewiduje nagrody za I-III miejsce oraz wyró¿nieni w ka¿dej kategorii.

MIEJSCE I TERMINY:
• 18 listopada 2020 r. nale¿y zdjêcia przes³aæ drog¹ elektroniczn¹ na adres: edumorska@pa-

lac.szczecin.pl.
• Posiedzenie Komisji odbêdzie siê 24 listopada 2020 r.
• Uczestnicy konkursu otrzymaj¹ powiadomienie o wynikach konkursu drog¹ elektroniczn¹.
• Wyniki konkursu dostêpne bêd¹ na stronie http://palac.szczecin.pl/edukacja-morska/.
• Rozstrzygniêcie konkursu i wystawa pokonkursowa – 17 grudnia 2020 r.
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Ponadto wyra¿am zgodê na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym pracy autorstwa mojego
dziecka przez Szczeciñski Program Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej (SPEWi¯) oraz Pa³ac M³odzie¿y –
Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie na wydarzeniach organizowanych przez SPEWi¯ i Pa³ac
M³odzie¿y - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, w formie publicznego wykonania, wystawie-
nia, wyœwietlenia, odtworzenia, a tak¿e publicznego udostêpnienia i rozpowszechniania pracy w taki
sposób, aby ka¿dy móg³ mieæ do niej dostêp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

……………………                                  ……………………………………………

   miejscowoœæ i data czytelny podpis rodzica

Obowi¹zek informacyjny zgodny z RODO: http://palac.szczecin.pl/RODO

Za³¹cznik nr 1

…………………………………………
       (pieczêæ placówki)

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU, DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WYKORZYSTANIE PRACY FOTOGRAFICZNEJ

Dzia³aj¹c, jako opiekun prawny dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie
art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym wyra¿am zgodê na rozpo-
wszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej wraz z
danymi identyfikacyjnymi, w tym imieniem i nazwiskiem, przez Szczeciñski Program Edukacji Wod-
nej i ¯eglarskiej (SPEWi¯) i Pa³ac M³odzie¿y w Szczecinie “w celach promocyjnych, informacyj-
nych, kulturalnych, edukacyjnych i innych zwi¹zanych z realizowanymi przez placówkê oœwiatow¹
zadaniami. Zgoda obejmuje mo¿liwoœæ przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompo-
zycjê. Mam œwiadomoœæ tego, i¿ zgodê mogê wycofaæ w ka¿dym czasie.

ZEZWALAM /
NIE ZEZWALAM

Imiê i nazwisko dziecka

Pesel

Szko³a:

Wizerunek oraz dane osobowe bêd¹ przetwarzane w szczególnoœci w zakresie: UDZIA£ W KON-
KURSIE FOTOGRAFICZNYM „Ze starej fotografii  Edukacji Morskiej…”

Udostêpniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki
oœwiatowej, Portalu Edukacyjnym lub profilu placówki oœwiatowej, za-
mieszczania w materia³ach promocyjnych, informacyjnych, audiowizual-
nych, broszurach, gazetkach, tablicach og³oszeñ, w zwi¹zku z konkursami
i innymi dzia³aniami edukacyjno – oœwiatowymi Szczeciñskiego Progra-
mu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej.
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Za³¹cznik nr 2

…………………………………………
       (pieczêæ placówki)

ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU, DANYCH OSOBOWYCH
ORAZ WYKORZYSTANIE PRACY FOTOGRAFICZNEJ (OSOBA PE£NOLETNIA)

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, niniejszym wyra¿am zgodê na rozpowszechnianie mojego wizerunku w for-
mie papierowej (tradycyjnej) i elektronicznej wraz z danymi identyfikacyjnymi, w tym imieniem i
nazwiskiem, przez Szczeciñski Program Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej (SPEWi¯) i Pa³ac M³odzie-
¿y w Szczecinie w celach promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych i innych
zwi¹zanych z realizowanymi przez placówkê oœwiatow¹ zadaniami. Zgoda obejmuje mo¿liwoœæ
przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycjê. Mam œwiadomoœæ tego, i¿ zgodê
mogê wycofaæ w ka¿dym czasie.

ZEZWALAM /
NIE ZEZWALAM

Imiê i nazwisko dziecka

Pesel

Szko³a:

Wizerunek oraz dane osobowe bêd¹ przetwarzane w szczególnoœci w zakresie: UDZIA£ W KON-
KURSIE FOTOGRAFICZNYM „Ze starej fotografii  Edukacji Morskiej…”

Udostêpniania w Internecie, w tym na stronie internetowej placówki
oœwiatowej, Portalu Edukacyjnym lub profilu placówki oœwiatowej, za-
mieszczania w materia³ach promocyjnych, informacyjnych, audiowizual-
nych, broszurach, gazetkach, tablicach og³oszeñ, w zwi¹zku z konkursami
i innymi dzia³aniami edukacyjno – oœwiatowymi Szczeciñskiego Progra-
mu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej.

Ponadto wyra¿am zgodê na wykorzystywanie w charakterze niekomercyjnym pracy mojego autor-
stwa przez Szczeciñski Program Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej (SPEWi¯) oraz Pa³ac M³odzie¿y –
Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie na wydarzeniach organizowanych przez SPEWi¯ i Pa³ac
M³odzie¿y - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, w formie publicznego wykonania, wystawie-
nia, wyœwietlenia, odtworzenia, a tak¿e publicznego udostêpnienia i rozpowszechniania pracy w taki
sposób, aby ka¿dy móg³ mieæ do niej dostêp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

……………………                                  ……………………………………………

   miejscowoœæ i data czytelny podpis rodzica

Obowi¹zek informacyjny zgodny z RODO: http://palac.szczecin.pl/RODO
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Od „Znaczy Kapitana” do STS „Kapitana

Borchardta”…
Pod ¿aglami

100-letniego ¿aglowca…
     Karol Olgierd Borchardt. Kapitan ¿eglugi wiel-
kiej, drugi po Konradzie Korzeniowskim najs³yn-
niejszy polski pisarz marynista, legenda odrodzo-
nej floty II RP, autor niezapomnianych, nadal wzna-
wianych najpopularniejszych polskich ksi¹¿ek o
tematyce morskiej  – w tym m.in. „Znaczy Kapita-

na” –  na których nadal wychowuj¹ siê kolejne
pokolenia ludzi morza, marynarzy i ¿eglarzy, spod
Bia³o-Czerwonej… Tak siê z³o¿y³o, ¿e pamiêtna
data 1918 roku, data powrotu Polski na mapê œwiata,
widnieje tak¿e na rufie „najm³odszego” polskiego
¿aglowca szkolnego, zbudowanego w Holandii
w³aœnie w 1918 roku i eksploatowanego a¿ do 1989
r. na morzach ca³ego œwiata, jako oceaniczny o¿a-
glowany statek towarowy. Zosta³ on w koñcu prze-
budowany na ¿aglowiec szkolny i s³u¿y³ w Sztok-
holmie jako „Najaden”, a¿ do 2011 r., kiedy zo-
sta³ odkupiony przez prywatn¹ warszawsk¹ firmê
Sk³odowscy Yachting, a nastêpnie sprowadzony
do Polski, zarejestrowany i ochrzczony w Gdañ-
sku, w³aœnie jako STS „KAPITAN BOR-
CHARDT”…  Od sierpnia 2017 r. portem macie-
rzystym 102-letniego dziœ ¿aglowca jest Szczecin,
i tak ten „najm³odszy” a zarazem najstarszy w pol-
skiej flocie i jeden z najstarszych w œwiecie czyn-
nych ¿aglowców nadal p³ywa po morzach i oce-
anach, pod banderami Polski i Szczecina…
    Nasz krzepki „staruszek” aktywnie do³¹czy³ od
pocz¹tku do jednej z najwiêkszych w œwiecie pol-
skiej rodziny ¿aglowców szkolnych, dopisuj¹c ko-
lejne rejsy, sukcesy i zwyciêstwa, m.in. w s³ynnych
miêdzynarodowych regatach The Tall Ships Races,
w tym tak¿e z nasz¹ Programow¹ m³odzie¿ow¹ re-
prezentacj¹ Szczecina na pok³adzie, jak np. w 2013
r. czy 2016 r. (o czym wielokrotnie pisa³em). Ma
te¿ za sob¹ ju¿ kilka rejsów szkoleniowych z laure-
atami – uczniami i nauczycielami Szczeciñskiego
Programu Edukacji Wodnej i ¯eglarskiej, reali-
zowanego teraz przez Pa³ac M³odzie¿y, i obcho-
dz¹cego w tym roku swój srebrny jubileusz. W³a-
œnie na 25-lecie Programu ruszy³a na Ba³tyk – w
dn. 15-23 sierpnia 2020 -  kadra opiekunów Szkol-
nych Kó³ Edukacji Morskiej, z niestrudzon¹ Mo-
nik¹ Chmielewsk¹ na czele, i z goœæmi, w tym z
Tadeuszem i Alin¹ Sk³odowskimi, w³aœcicielami
¿aglowca, pracuj¹cymi wraz ze wszystkimi na po-
k³adzie, we wszystkich wachtach (jak na zdjêciach).
By³y wiêc szkolenia, alarmy, praca przy ¿aglach,
wachty nawigacyjne, trapowe i kambuzowe, szko-
lenie na mapie z nawigacji i astronawigacji (prowa-
dzone przez Jurka Szwocha, wieloletniego kapita-
na „Daru Szczecina”), wybijanie „szklanek”, pod-

noszenie bandery, i wiele innych zajêæ i atrakcji.
Przep³ynêli ³¹cznie 487 mil morskich, w tym 66
godzin pod pe³nymi ¿aglami, odwiedzili trzy porty
– Eckenforde i Sassnitz w Niemczech, i Œwinouj-
œcie, prze¿yli niezwyk³y i niezapomniany rejs…
    Dodatkowym akcentem by³ tradycyjny chrzest
morski „borchardtowych” neofitów, czyli tych
uczestników rejsu – niezale¿nie od wieku i do-
œwiadczenia ¿eglarskiego – którzy po raz pierw-
szy p³ynêli w rejs ze Szczeciñsk¹ Edukacj¹ Morsk¹
na ¿aglowcu Kapitan Borchardt, by³a dla chêtnych
wspólna k¹piel na otwartym morzu (ze skokami z
noku bukszprytu), by³o zwiedzanie portów (pro-
wadzone – jak zwykle – przez Wies³awa Seidlera,
„ojca” Programu), by³y szanty, spotkania ¿eglar-
skie na pok³adzie i w messie, czy wreszcie opo-
wieœci morskie, w których celowa³ Jurek Kaczor.
By³a niezwyk³a atmosfera, przyjazna kadra oficer-
ska – z kapitanem Mateuszem Nowakiem, „groŸ-
nym” bosmanem Piotrem, i najlepszym kukiem –
Marzen¹… Na koniec wszyscy odebrali z r¹k ka-
pitana pozytywne opinie z rejsu, a dla neofitów
by³y te¿ œwiadectwa chrztu. Przy okazji w³aœciciel
¿aglowca ustanowi³ honorow¹ listê Ambasadorów
STS Kapitana Borchardta, i stosowny certyfikat –
z nr 1. – wrêczy³ naszej Monice (na zdjêciach)…
    Kolejny szkoleniowy i programowy rejs ba³tyc-
ki  za nami. Dziêkujemy – „Póki ¿agle bia³e nad
naszym pok³adem, Damy radê, Kapitanie, damy
radê…”. Na koniec ma³a refleksja. Pocz¹tek dzisiej-
szym „tolszipom” da³ zlot ¿aglowców w 1938 r., na
Ba³tyku, w Szwecji, z udzia³em m.in. „Daru Pomo-
rza”. Po II wojnie œwiatowej reaktywowano zloty
¿aglowców w 1956 r., a po raz pierwszy pod polsk¹
bander¹ uczestniczy³ w tej miêdzynarodowej im-
prezie – i od razu zwyciê¿y³ w niej – te¿  „Dar
Pomorza”, w 1972 r. Potem by³y udzia³y i dalsze
zwyciêstwa innych ¿aglowców i jachtów, w tym
m.in. „Iskry”, „Daru M³odzie¿y”, „Fryderyka Cho-
pina”, „Pogorii”, „Kapitana G³owackiego”, „Zawi-
szy Czarnego”. Do polskiej „tolszipowej” i szkole-
niowej flotylli do³¹czy³ w 2011 r. w³aœnie „Kapitan
Borchardt”, a w 2013 r., po remoncie, tak¿e „Gene-
ra³ Zaruski”. Z pewnoœci¹, gdzie¿ na morzach i oce-
anach, te nasze jachty i statki spotka³y siê z ¿aglow-
cem towarowym, potem szkolnym, który dziœ nosi
nazwê „Kapitan Borchardt”. Starszym oficerem na
„Darze Pomorza” by³ swego czasu kpt.¿.w. Karol
Olgierd Borchardt, byæ mo¿e te¿ zetkn¹³ siê on oso-
biœcie z tym ¿aglowcem, we wczeœniejszych jego
wcieleniach? Dlaczego nie? Mo¿e ktoœ znajdzie
takie œlady w dziejach Bia³o-Czerwonej na morzach
i w ¿yciorysie kapitana K.O. Borchardta…

Tekst: Wies³aw Seidler
Zdjêcia: Wies³aw Seidler i Monika Chmielewska

Fotoreporta¿ na str. 36 i 37
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Na zdjêciach:

Niezapomniany,

wyj¹tkowy ba³-

tycki  rejs szko-

leniowy kadry i

goœci naszego

Programu –

sierpieñ 2020…
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