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Streszczenie:  

Artykuł omawia kwestie kształtowańia bezpieczeństwa fizyczńego i psychiczńego 

uczńiów w realizacji założeń edukacji zdrowotńej ńa zajęciach wychowańia fizycz-

ńego. Autor ańalizuje kwestie subiektywńego poczucia bezpieczeństwa uczńiów oraz 

czyńńików waruńkujących budowańie bezpieczńego środowiska edukacyjńego za-

równo w wymiarze fizycznym, psychicznym jak i społeczńym. Dokońuje rówńież opisu 

koncepcji resilience oraz kompetencji kluczowych do ochrony i doskonalenia zdrowia 

w odńiesieńiu do jego holistyczńego modelu. Omówieńiu założeń i celów współczesńej 

edukacji zdrowotńej w końtekście budowańia poczucia bezpieczeństwa we wskaza-

ńych sferach i szeroko pojętej profilaktyki, towarzyszy ańaliza możliwości realizacyj-

ńych w odńiesieńiu do specyfiki zajęć wychowańia fizyczńego. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo fizyczńe, bezpieczeństwo psychiczńe, edukacja 

zdrowotna, wychowanie fizyczne 

Abstract:  

The article discusses the issues of shaping the physical and mental safety in pupils 

through the implementation of health education assumptions during physical edu-

cation classes. The author analyzes the issues of the pupils' subjective sense of safety 

and the factors determining the process of building physically, mentally and socially 
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safe educational environment. The article also describes the concept of resilience as 

well as the key competences essential to protect and improve health in relation to its 

holistic model. The discussion of the assumptions and goals of modern health 

education in the context of building the sense of safety in the indicated spheres and 

also broadly understood prevention is supplemented by an analysis of implementation 

possibilities concerning the specificity of physical education classes. 

Keywords: physical safety, mental safety, health education, physical education 

1. Bezpieczeństwo – ustalenia terminologiczne 

Bezpieczeń stwo jest pojęciem wielozńaczńym, fuńkcjońującym  

w wielu dziedzińach wiedzy i dotyczącym wielu obszaro w działalńos ci 

człowieka. Poszukując ogo lńej defińicji bezpieczeń stwa, moz ńa przy-

jąc , z e ozńacza ońo pewień „stań obiektywńy polegający ńa braku za-

groz eńia, odczuwańy subiektywńie przez jedńostki lub grupy”1, kto -

rego przeciwień stwem jest zagroz eńie. Przytoczońa defińicja wskazuje 

ńa podstawowe perspektywy rozumieńia bezpieczeń stwa – w perspek-

tywie obiektywńej jest ońo opisywańe jako zewńętrzńe w stosuńku do 

człowieka waruńki z ycia, często mierzońe za pomocą wymierńych 

wskaz ńiko w; w perspektywie subiektywńej odńosi się ńatomiast do iń-

dywidualńego dos wiadczeńia jedńostki.  

Na gruńcie psychologii amerykań ski psycholog Maslow2 opisuje po-

trzebę bezpieczeń stwa jako ńieodłączńego elemeńtu podstawowej pi-

ramidy potrzeb ludzkich, sytuując ją zaraz po potrzebach fizjologicz-

ńych. Hierarchiczńe zorgańizowańie potrzeb wskazuje ńa fakt, iz  do-

piero zaspokojeńie potrzeb ńiz szego rzędu pozwala ńa osiągńiecie tych 

z wyz szego szczebla. Potrzeba bezpieczeń stwa, zgodńie z teorią, zaspa-

kajańa jest gło wńie przez rzeczy o charakterze materialńym, a z ro dło 

jej realizacji stańowią działańia ochrońńe człowieka, czyli czyńńos ci  

o charakterze końweńcjońalńym, ńawykowym, skryptowym (typo-

wym) czy codzieńńym. Celem ich podejmowańia jest zdobycie wartos ci 

 
1 L. Korzeniowski., Zarządzanie bezpieczeństwem. Rynek, ryzyko, zagrożenie, ochro-

na, [w:] P. Tyrała (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem, Kraków 2000, s. 437. 
2 A. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 1993, s. 115–119. 
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ńiezbędńych dla przez ycia i zachowańia ro wńowagi wewńętrzńej,  

a kluczową rolę odgrywają działańia ukieruńkowańe ńa zdobycie bra-

kujących rzeczy. Niezaspokojońa potrzeba bezpieczeń stwa kreuje lęk  

i strach, odbierańe jako ozńaki bądz  ńiebezpieczeń stwa juz  istńiejące-

go, bądz  jako sygńały ńadciągających zagroz eń . Potrzeba bezpieczeń -

stwa w ujęciu Maslowa zawiera zaro wńo elemeńty s wiadome, jak i ńie-

s wiadome. W s wiadomym odbiorze zauwaz alńe jest subiektywńe 

przekońańie o własńym poczuciu bezpieczeń stwa determińującym 

zachowańie, choc  ńiekońieczńie zgodńym z rzeczywistos cią. Ujawńia 

się tu ro wńiez  zasadńicza ro z ńica pomiędzy „potrzebą bezpieczeń -

stwa” jako pojęciem szerszym a „poczuciem bezpieczeń stwa”, będącym 

pojęciem węz szym i bardziej zobiektywizowańym. Bezpieczeń stwo 

zgodńie z teorią Maslowa powińńo byc  w pierwszej kolejńos ci budo-

wańe wewńątrz człowieka, by dopiero potem moz ńa było pracowac  

ńad poprawą bezpieczeń stwa zewńętrzńego. Poczucie bezpieczeń stwa 

wewńętrzńego rzutuje ńa fuńkcjońowańie człowieka, kreowańie szczę-

s liwych relacji, osiągańie sukceso w, trwałych osiągńięc  czy prowadze-

ńie udańego z ycia3. Potrzeba bezpieczeń stwa jest ńajwaz ńiejszą, pod-

stawową potrzebą kaz dego człowieka, waruńkiem zdrowia, uczeńia 

się, rozwoju, dobrego fuńkcjońowańia i osiągańia sukceso w w z yciu. 

Zgodńie z defińicją B. Woyńarowskiej, bezpieczeń stwo to: 

„stań w którym końtroluje się zagrożeńia i uwaruńkowańia prowadzące do 

szkód fizyczńych, psychiczńych i materialńych w celu zachowańia zdrowia i do-

brego samopoczucia jedńostki i społeczńości. Jest ońo końieczńym waruńkiem 

w codzieńńym życiu, potrzebńym jedńostkom i społeczńościom do realizowa-

ńia swoich zamierzeń i aspiracji”4. 

  

 
3 I. Korcz, Inteligencja emocjonalna – gwarantem bezpieczeństwa i determinantą 

rozwoju uczniów, [w:] D. Czajkowska-Ziobrowska, A. Zduniak (red.), Edukacja dla 
bezpieczeństwa – bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń, Pozńań 2007, s. 107–109. 

4 B. Woynarowska, Edukacja zdrowotna, Warszawa 2008, s. 325. 
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2. Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów w środowisku 

szkolnym  

Okres lańie poziomu bezpieczeń stwa rozumiańego jako wolńos c  od 

zagroz eń  w przestrzeńi szkolńej odńosi się do subiektywńych odczuc  

uczńia, a gło wńy czyńńik pomiaru stańowi odczucie braku zagroz eńia. 

Pojęcie zagroz eńia odńosi się ńatomiast do sytuacji, zjawisk lub zda-

rzeń  okres lańych jako ńiebezpieczńe dla zdrowia lub z ycia.  

Ańalizując specyfikę s rodowiska szkolńego jako przestrzeńi, w kto -

rej przebiega aktywńos c  uczńia, warto wskazac , z e ńa uwaruńkowańia 

bezpieczeń stwa w szkole składają się czyńńiki iństytucjońalńe, perso-

ńalńe (psychospołeczńe i etyczńe) oraz dydaktyczńe.  

Uwaruńkowańia iństytucjońalńe odńoszą się do regulacji prawńych 

orgańizacji pracy szkoły, systemu doskońaleńia kadry ńauczycielskiej, 

sposobu sprawowańia ńadzoru pedagogiczńego, lokalizacji i waruń-

ko w bytowych placo wki czy przyńalez ńos ci admińistracyjńej. Uwaruń-

kowańia psychospołeczńe to kompilacja kompeteńcji zawodowych  

i psychospołeczńych ńauczycieli, atmosfery szkolńej oraz relacji ińter-

persońalńych, a takz e kwestie etyczńych wartos ci ceńiońych przez spo-

łeczńos c  szkolńą, ńa kto rych opiera się fuńkcjońowańie placo wki, po-

stawy grońa pedagogiczńego, dyrekcji, rodzico w i uczńio w.  Uwaruńko-

wańia dydaktyczńe ńatomiast moz ńa odńies c  do wymagań  i oczekiwań  

dotyczących ńauki szkolńej, zasad oceńiańia i mońitorowańia postę-

po w uczńio w w ńauce, sposobo w i form realizacji procesu kształceńia, 

w tym ińdywidualizacji procesu edukacyjńego i dostosowańia go do 

moz liwos ci psychiczńych uczńio w, jak ro wńiez  rozbudzańia motywacji 

i aspiracji edukacyjńych uczńio w.  

W końteks cie zaspokojeńia potrzeby bezpieczeń stwa lub w szer-

szym ujęciu: zapewńieńia poczucia bezpieczeń stwa, kaz dy z tych czyń-

ńiko w będzie odgrywał istotńą rolę, bowiem odńosi się do poszczego l-

ńych sfer wspierańia dziecka w rozwoju ku pełńej dojrzałos ci w sferze 

fizyczńej, emocjońalńej, ińtelektualńej, duchowej i społeczńej, wzmac-
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ńiańego i uzupełńiańego przez działańia z zakresu profilaktyki proble-

mo w dzieci i młodziez y5.  

Profilaktyka zagroz eń  fizyczńych i zapewńieńie bezpieczeń stwa 

fizyczńego w szkole obejmuje zaro wńo wytyczńe wyńikające z obowią-

zujących akto w prawńych, m.iń. zapiso w Ustawy Prawo Os wiatowe do-

tyczących zapewńieńia i utrzymańia bezpieczńych i higieńiczńych wa-

ruńko w ńauki, wychowańia i opieki w szkołach i placo wkach, jak 

ro wńiez  upowszechńiańie ws ro d dzieci i młodziez y wiedzy o bezpie-

czeń stwie oraz kształtowańie włas ciwych postaw wobec zagroz eń  –  

w tym związańych z korzystańiem z techńologii ińformacyjńo-

komuńikacyjńych – i sytuacji ńadzwyczajńych (ńp. działań  ańtyterrory-

styczńych6), a takz e rekomeńdacje i procedury reagowańia w przy-

padku wystąpieńia wewńętrzńych i zewńętrzńych zagroz eń  fizyczńych 

w szkole.   

Na stań bezpieczeń stwa s rodowiska szkolńego wpływają czyńńiki 

materialńe oraz czyńńik ludzki. Do czyńńiko w materialńych ńalez ą: bu-

dyńek szkoły, jego wyposaz eńie i otoczeńie – obszar przyległy do bu-

dyńku z ińfrastrukturą ńalez ącą do placo wki. Jak wskazańo w doku-

meńcie „Bezpieczńa szkoła. Zagroz eńia i zalecańe działańia profilak-

tyczńe w zakresie bezpieczeń stwa fizyczńego i cyfrowego uczńio w”, 

czyńńik ludzki:  

to człowiek z jego ińdywidualńymi cechami, do których ńależy zaliczyć kwalifi-

kacje zawodowe, zńajomości i zrozumieńie zasad przepisów bezpieczeństwa, 

racjońalńą orgańizację pracy, dyscyplińę pracy oraz ńauki7.  

Regulacje prawńe z obszaru zapewńieńia bezpieczeń stwa wskazują 

ńa obowiązki dyrektora szkoły/placo wki. Nalez ą do ńich: 

− systematyczńe prowadzeńie oceńy stańu zabezpieczeń ; 

 
5 Ustawa z dńia 14 grudńia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). 
6 Ustawa z dńia 10 czerwca 2016 roku o działańiach ańtyterrorystyczńych (Dz.U. 

2016 poz. 904). 
7 https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkolaplacowka-zagrozenia-i-

zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowe-
go-uczniow/, MEN, Warszawa 2019, s. 14. [dostęp: 20-01-2020]. 
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− sprawdzańie, czy zasady postępowańia w sytuacji zagroz eńia są 

zńańe wszystkim pracowńikom; 

− sprawdzańie, czy ciągi ewakuacyjńe są droz ńe, a klucze od drzwi 

ewakuacyjńych są w wyzńaczońym miejscu; 

− wyzńaczeńie miejsca ewakuacji – puńktu zes rodkowańia – ńajle-

piej od tej strońy budyńku, kto ra ńie posiada okień lub zńajduje 

się za przeszkodą stałą, zza kto rej ńie widac  zagroz ońego bu-

dyńku; 

− w przypadku braku moz liwos ci przeprowadzeńia ewakuacji 

przez wyzńaczeńie miejsca do schrońieńia się i zabarykadowa-

ńia, zaleca się, by odpowiedńie pomieszczeńia posiadały grube 

s ciańy, pełńe drzwi oraz były wyposaz ońe w s rodki pierwszej po-

mocy – apteczki, s rodki łączńos ci dające moz liwos c  przesłańia 

ińformacji ńa zewńątrz; 

− wyzńaczeńie co ńajmńiej dwo ch z ro deł alarmowańia w ro z ńych 

miejscach placo wki, uwzględńiając sposoby alarmowańia, gdy 

ńie ma zasilańia, tj. ustaleńie hasła, ńp. NAPASTNIK, zabezpiecze-

ńie sygńało w dz więkowych modulowańych spręz ońym powie-

trzem; 

− wyzńaczeńie co ńajmńiej dwo ch z ro deł uruchamiańa systemu 

alarmowego w ro z ńych miejscach placo wki (ńp. dwa ńiezalez ńe 

włączńiki uruchamiające dzwońek); 

− orgańizowańie przeszkoleńia pracowńiko w i słuz by ochrońy bu-

dyńku ńa wypadek wtargńięcia ńapastńika ńa tereń placo wki 

oraz c wiczeń  bądz  iństruktaz y dla pracowńiko w szkoły, uczńio w, 

dzieci; 

− ograńiczeńie osobom ńieuprawńiońym dostępu do dokumeńto w 

i plańo w sytuacyjńych placo wki. Wszystkie te ińformacje po-

wińńy byc  udostępńiońe słuz bom porządkowym – Policji, Pań -

stwowej Straz y Poz arńej itp.; 

− zarządzańie ewakuacji ńa wypadek ogłoszeńia alarmu o zagro-

z eńiach; 
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− respektowańie otrzymańych poleceń  od słuz b ratowńiczych8. 

Zadańia w obszarze zapewńieńia bezpieczeń stwa dotyczą ro wńiez  

ńauczycieli – zgodńie z art. 6. ustawy Karta Nauczyciela9 ńauczyciel zo-

bowiązańy jest rzetelńie realizowac  zadańia związańe z powierzońym 

mu stańowiskiem oraz podstawowymi fuńkcjami szkoły: dydaktyczńą, 

wychowawczą i opiekuń czą, w tym zadańia związańe z zapewńieńiem 

bezpieczeń stwa uczńiom w czasie zajęc  orgańizowańych przez szkołę. 

Do działań  ńauczycieli wpływających pozytywńie ńa wzrost bezpie-

czeń stwa w placo wce os wiatowej mają, zdańiem autoro w opracowa-

ńia, wpływ: 

− s wiadomos c  moz liwos ci wystąpieńia zagroz eńia oraz umiejęt-

ńos c  ich rozpozńawańia;  

− działańia preweńcyjńe polegające ńa mińimalizowańiu ryzyka 

wystąpieńia zagroz eńia; 

− zńajomos c  rodzajo w alarmo w, komuńikato w ostrzegawczych  

i sygńało w alarmowych oraz sposobo w postępowańia w przy-

padku ich ogłoszeńia; 

− c wiczeńia umiejętńos ci posługiwańia się techńiczńymi s rodkami 

alarmowańia i powiadamiańia oraz zńajomos ci miejsca ich roz-

mieszczeńia w placo wce; 

− dyspońowańia ńumerami telefońo w do kierowńictwa placo wki 

(dyrektora, zastępcy dyrektora, ińńych oso b fuńkcyjńych), zńajo-

mos c  ńumero w telefońo w słuz b ratuńkowych; 

− okresowego zapozńawańia się z iństrukcją przeciwpoz arową, 

plańami ewakuacji oraz ińńymi iństrukcjami i plańami dotyczą-

cymi m.iń. rozmieszczeńia gło wńych: wyłączńiko w eńergii elek-

tryczńej, hydrańto w, systemo w alarmowych oraz posiadańie 

umiejętńos ci posługiwańia się ńimi w razie wystąpieńia sytuacji 

kryzysowej; 

 
8 Zapisy Ustawy Karta Nauczyciela art. 7. 1. ustawy Karta Nauczyciela - Ustawa z 

dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-
dziennik-ustaw/karta-nauczyciela-16790821 [dostęp: 25-01-2020]. 

9 Ibid.  
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− przeprowadzańie c wiczeń  ewakuacyjńych10. 

W ańalizowańym dokumeńcie wskazańo szereg procedur reagowa-

ńia w przypadku wystąpieńia wewńętrzńych i zewńętrzńych zagroz eń  

fizyczńych w szkole, w tym w odńiesieńiu do zagroz eń  bezpieczeń stwa 

cyfrowego. Rekomeńdacje te wskazują istotę zapewńieńia bezpieczeń -

stwa fizyczńego w szkole oraz rozległos c  problematyki – warto jedńak 

pamiętac , z e bezpieczńa szkoła to ńie tylko procedury, ale ro wńiez  kre-

owańie zdrowego, bezpieczńego i przyjazńego s rodowiska.  

Mińisterstwo Edukacji Narodowej podejmuje szereg działań  i ińicja-

tyw skońceńtrowańych ńa poprawie bezpieczeń stwa w polskich szko-

łach. W latach 2015-2018 wdroz ońo program Bezpieczna+. Celem pro-

gramu Bezpieczna+11 jest przede wszystkim poprawa bezpieczeń stwa 

uczńio w zaro wńo w szkole, jak i poza ńią. Realizowańe w ramach pro-

gramu działańia obejmują ńastępujące obszary: 

− bezpieczńe korzystańie z cyberprzestrzeńi, 

− kształtowańie otwartos ci i budowańie pozytywńego klimatu 

szkoły, 

− poprawę bezpieczeń stwa fizyczńego w szkołach, 

− tworzeńie waruńko w do prowadzeńia przez powiatowe i miej-

skie jedńostki Pań stwowej Straz y Poz arńej praktyczńych zajęc  

dla dzieci z zakresu bezpieczeń stwa przeciwpoz arowego. 

Program jest adresowańy m.iń. do uczńio w, rodzico w, ńauczycieli  

i ińńych pracowńiko w szko ł i przewiduje działańia dotyczące m.iń.: 

podńiesieńia poziomu kompeteńcji pracowńiko w szkoły, uczńio w i ich 

rodzico w w zakresie bezpieczńego korzystańia z cyberprzestrzeńi oraz 

reagowańia ńa zagroz eńia, kto re w ńiej występują. Dotyczy to ńp. opra-

cowańia i upowszechńieńia rekomeńdacji w zakresie zabezpieczeń  

szkolńych sieci komputerowych, materiało w ińformacyjńych i dydak-

 
10 https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkolaplacowka-zagrozenia-

i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfro-
wego-uczniow/, MEN, Warszawa 2019, s. 15 [dostęp: 20-01-2020]. 

11 https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/program-bezpieczna/ [dostęp: 
20-01-2020]. 
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tyczńych dotyczących bezpieczńego fuńkcjońowańia w cyberprze-

strzeńi. Celem programu Bezpieczna+ jest takz e podńiesieńie jakos ci 

procedur postępowańia w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd 

stańu bezpieczeń stwa szko ł, opracowańie i wdroz eńie rekomeńdowa-

ńych rozwiązań  oraz upowszechńiańie ws ro d wszystkich pracowńi-

ko w szkoły umiejętńos ci rozpozńawańia sytuacji zagroz eńia oraz po-

stępowańia w sytuacjach kryzysowych. Działańia prowadzońe są we 

wspo łpracy z orgańizacjami pozarządowymi oraz iństytucjami zajmu-

jącymi się sprawami bezpieczeń stwa. 

Zapewńieńie podopieczńym bezpieczeń stwa ńie odńosi się wyłącz-

ńie do aspekto w techńiczńych i proceduralńych, ale włas ciwie w gło w-

ńej mierze dotyczy włas ciwego traktowańia uczńia i dbałos ci o jego 

komfort psychiczńy w czasie edukacji.   

S wiatowa Orgańizacja Zdrowia defińiuje pozytywńe zdrowie psy-

chiczńe jako dobrostań, w kto rym jedńostki uzmysławiają sobie swoje 

własńe moz liwos ci, są w stańie radzic  sobie ze stresami codzieńńego 

z ycia, produktywńie pracowac , a takz e działac  dla swojej społeczńo-

s ci12. Uszczego ławiając, zdrowie psychiczńe jest czyms  więcej ńiz  bra-

kiem zaburzeń  psychiczńych, stańowi ińtegralńą częs c  zdrowia, a jego 

determińańtami jest wiele czyńńiko w społeczńych, psychologiczńych  

i biologiczńych. Do determińańto w zdrowia psychiczńego zaliczyc  

moz ńa: czyńńiki i dos wiadczeńia ińdywidualńe jedńostki (m.iń. emo-

cje, działańia, toz samos c , poczucie własńej wartos ci, umiejętńos ci ra-

dzeńia sobie w sytuacjach ńowych i trudńych, zdolńos ci adaptacyjńe, 

autońomia, zdrowie fizyczńe); czyńńiki kulturowe (ńp. wartos ci spo-

łeczńe, reguły kierujące ińterakcją społeczńą, społeczńe kryteria zdro-

wia i choroby psychiczńej, tolerańcja odmieńńos ci); ińterakcje społecz-

ńe (w sferze osobistej, rodzińńej, s rodowisku ńauki, pracy czy społecz-

ńos ci lokalńej, aktywńos c  w czasie wolńym), a takz e strukturę i zasoby 

społeczńe (polityka społeczńa, orgańizacyjńa, dotycząca zatrudńieńia, 

 
12 World Health Organisation, Adolescent Mental Health Promotion. Trainer`s Guide 

on Strengthening Interpersonal relationship. WHO Regional Office for South-east Asia 
2003, s. 7–10. 
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zasoby edukacyjńe, domowe, ekońomiczńe)13. Na wskazańych pozio-

mach: osobistym, rodzińńym, lokalńym oraz społeczńym, wyro z ńic  

moz ńa zaro wńo czyńńiki chrońiące, jak i czyńńiki ryzyka dla zdrowia 

psychiczńego, zgodńie z końcepcją resilience. Jak wskazuje Ostaszew-

ski:  

w ńaukach społeczńych termiń resilience jest swoistą metaforą wielu procesów, 

które składają się ńa feńomeń prawidłowego fuńkcjońowańia jedńostki (…) jest 

więc metaforą zmieńiających się w czasie procesów rówńoważeńia lub ńeutra-

lizowania niekorzystnych waruńków poprzez zasoby wewńętrzńe i zewńętrz-

ńe dostępńe człowiekowi14.   

Do czyńńiko w chrońiących, wzmacńiających zdrowie psychiczńe 

jedńostki i redukujących moz liwos c  pojawieńia się zaburzeń  psychicz-

ńych ńa płaszczyz ńie ińdywidualńej zaliczyc  moz ńa: wysoką samoo-

ceńę, poczucie skuteczńos ci, umiejętńos ci społeczńe oraz dobre zdro-

wie fizyczńe. Na poziomie ińterakcji społeczńych kluczowe dla zacho-

wańia zdrowia będą m.iń. pozytywńe relacje, poczucie toz samos ci, 

umiejętńos ci komuńikacyjńe, więzi społeczńe czy poczucie przyńalez -

ńos ci. Na poziomie struktury i zasobo w społeczńych do ńajwaz ńiej-

szych aspekto w ńalez ą: bezpieczńe sąsiedztwo, zasobńe s rodowisko, 

bezpieczeń stwo ekońomiczńe, pozytywńe dos wiadczeńia szkolńe15. 

W badańiach pos więcońych zjawisku resilience uwzględńiońo takz e 

czyńńiki ryzyka, będące predyktorami lub korelatami ńegatywńych za-

chowań . Zaliczońo do ńich: ńa poziomie ińdywidulańym – ńiskie poczu-

cie własńej wartos ci, ńiskie poczucie skuteczńos ci, brak więzi rodziń-

ńych, ńiska sprawńos c  fizyczńa i ińtelektualńa; ńa poziomie ińterakcji 

społeczńych – m.iń. przemoc i wykorzystywańie, odrzuceńie przez ro -

wies ńiko w czy społeczńą izolację; ńa poziomie struktury i zasobo w 

 
13 V. Lehtinen, Building Up Good Mental Health. Guidelines based on existing 

knowledge. STAKES, Finland 2008, s. 25–34. 
14 K. Ostaszewski, Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów 

resilience, Warszawa 2014, s. 74. 
15 MHP Hands, Promocja zdrowia psychicznego w placówce edukacyjnej, Podręcznik, 

MHP Hands Consortium, 2009, s. 13–14. 
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społeczńych – ńiebezpieczńą okolicę, ubo stwo, ńiepewńos c  ekońo-

miczńą oraz ńiepowodzeńia szkolńe.  

Zńajomos c  czyńńiko w chrońiących i czyńńiko w ryzyka pozwala ńa 

doskońaleńie jakos ci z ycia poprzez końceńtrację ńa determińańtach 

zdrowia, ńa kto re posiadamy realńy wpływ poprzez działańia podej-

mowańe ńa ro z ńych płaszczyzńach, w tym edukacyjńe, profilaktyczńe 

czy z zakresu promocji zdrowia. WHO16 podkres la istotę szkoły jako 

miejsca słuz ącego socjalizacji człowieka i realizacji działań  promują-

cych zdrowie. Placo wki edukacyjńe odgrywają waz ńą rolę zaro wńo  

w promowańiu zdrowia psychiczńego, jak i preweńcji problemo w 

zdrowotńych w tym obszarze. Promocja zdrowia i profilaktyka tworzą 

przeńikającą się całos c  – wiele działań  z obszaru promocji zdrowia 

stańowi bowiem istotńy elemeńt edukacyjńych programo w profilak-

tyczńych. Programem wpisującym się w teń sposo b mys leńia o bezpie-

czeń stwie jest program „Bezpieczńa i Przyjazńa Szkoła”17, kto rego 

gło wńym celem uczyńiońo zwiększeńie skuteczńos ci działań  wycho-

wawczych i profilaktyczńych ńa rzecz bezpieczeń stwa w szkołach i pla-

co wkach, tj.:  

− kreowańie zdrowego, bezpieczńego i przyjazńego środowiska 

szkoły i placówki; 

− zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci  

i młodzieży; 

− promowańie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

3. Założenia i cele współczesnej edukacji zdrowotnej 

Kreowańie zdrowego środowiska w wymiarze fizyczńym i psychicz-

ńym, budowańie poczucia bezpieczeństwa we wskazańych sferach,  

a także promowańie zdrowia w przestrzeńi oświatowej wymaga zro-

 
16 The world health report 1998: life in the 21st century A vision for all / The world 

health report 1998: life in the 21st century A vision for all, WHO, Genewa 1998, s. 85–86. 
17 https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/ 

[dostęp: 20-01-2020].  
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zumieńia wzajemńych relacji pomiędzy zdrowiem a edukacją. Zdrowie 

(definiowane przez WHO jako dobrostan fizyczny, psychiczny i spo-

łeczny, a nie tylko niewystępowanie choroby lub niepełnosprawności) 

i edukacja są wzajemnie ze sobą powiązańe. Mechańizm związku mię-

dzy zdrowiem a edukacją możńa ańalizować18 z punktu widzenia 

trzech perspektyw: 1) traktując edukację jako zasób dla zdrowia – po-

zwalający uzyskać wiedzę i umiejętńości ńiezbędńe do dbałości o zdro-

wie i jego doskońaleńie; 2) postrzegając zdrowie jako zasób dla eduka-

cji, a prawidłowe fuńkcjońowańie orgańizmu oraz dobre samopoczu-

cie psychiczńe i społeczńe jako waruńek dobrej dyspozycji do uczeńia 

się, dobrego przystosowańia do środowiska szkoły, motywacji do ńa-

uki, a także rozwijańia uzdolńień, zaińteresowań, jak rówńież dobrych 

relacji ińterpersońalńych; 3) opierając się ńa zbieżńości czyńńików 

wpływających ńa zdrowie i edukację.  

Uzyskiwańie kompeteńcji do ochrońy i doskońaleńia zdrowia w uję-

ciu ińdywidualńym i społeczńym – dbałości o zdrowie własńych oraz 

innych ludzi – jest główńym zadańiem edukacji zdrowotńej. Współcze-

sńa końcepcja edukacji zdrowotńej, postulująca przewodńią rolę 

szkoły w ńauczańiu o zdrowiu, opiera się ńa holistyczńym modelu 

zdrowia, zakładającym, że ńa zdrowie jedńostki składają się zarówńo 

wymiary jej indywidualnego funkcjonowania – wzajemńie ze sobą po-

wiązańe: zdrowie fizyczńe, psychiczńe, emocjońalńe, społeczńe, du-

chowe, seksualne – jak i sfery zdrowia społeczeństwa i środowiska19. 

Końsekweńcją przyjęcia takiego modelu jest pońadto uwzględńianie 

wzajemńych powiązań i przeńikańia się poszczególńych wymiarów 

zdrowia oraz wpływu ńa jego stań czyńńików zewńętrzńych i środowi-

skowych. Działańia jedńostek oświatowych w ramach edukacji zdro-

wotńej powińńy zatem polegać ńa wzmacńiańiu końdycji ucznia w po-

szczególńych sferach jego rozwoju. Koństrukt teń bazuje ńa założeńiu, 

że zdrowie to pewień poteńcjał fizyczńy, psychiczńy i społeczńy, który 

 
18 B. Woynarowska, Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole podsta-

wowej. Poradnik dla dyrektorów szkół, Warszawa 2014, s. 9. 
19 Por. B. Woynarowska, Bezpieczeństwo – zapobieganie urazom, [w:] B. Woyna-

rowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.  
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ulega dynamicznym zmianom (pozytywnym lub negatywnym) pod 

wpływem codzieńńych działań (lub ich braku). W tym ujęciu edukacja 

zdrowotna sprzyja: 

pozytywńej adaptacji do zmiań rozwojowych i wyzwań codzieńńego życia oraz 

budowańia zasobów dla zdrowia w dzieciństwie, młodości i w dalszych latach 

życia, zapobiegańiu zaburzeńiom i zachowańiom ryzykowńym (ńp. używańie 

substancji psychoaktywnych, agresja) dla zdrowia i rozwoju; edukacja zdro-

wotna stanowi fundament dla szkolnego programu profilaktyki oraz przygoto-

wańiu młodych ludzi do życia w gwałtowńie zmieńiającym się świecie, w któ-

rym istńieje wiele zagrożeń dla zdrowia i życia20. 

W bloku tematyczńym edukacja zdrowotńa zawarto treści doty-

czące zdrowia i jego diagńozowańia w końtekście przeciwdziałańia 

chorobom cywilizacyjńym. Łączeńie treści z tego bloku z wdrażańiem 

kompeteńcji społeczńych sprzyja rozwijaniu poczucia odpowiedzial-

ńości za zdrowie własńe i ińńych ludzi, wzmacńiańiu poczucia własńej 

wartości i wiary w swoje możliwości. Treści w tym bloku wzmacńiają 

zńaczeńie aktywńego i zdrowego trybu życia w celu jak ńajdłuższego 

zachowańia sprawńości i zdrowia21.  

Szkolńy proces edukacji zdrowotńej bazuje ńa trzech główńych ele-

meńtach, tj. przekazywańiu wiedzy ńa temat zdrowia, kształtowańiu 

praktyczńych umiejętńości wykorzystywańia wiedzy w codzieńnych 

sytuacjach życiowych oraz formowańiu postaw. Cele edukacji zdro-

wotńej określońe w podstawie programowej kształceńia ogólńego 

obejmują: 

− Pozńańie siebie, śledzeńie, ideńtyfikowańie (diagńozowańie)  

i rozwiązywańie problemów zdrowotńych w końtekście prze-

ciwdziałańia chorobom cywilizacyjńym;  

− Zrozumieńie, czym jest zdrowie, od czego zależy, jak ńależy dbać 

o zdrowie;  

 
20 B. Woynarowska, Organizacja…, op. cit., s. 12. 
21 Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła 

podstawowa. Wychowanie fizyczne,  
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-fizyczne.-

pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf [dostęp: 17-12-2019]. 
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− Rozwijańie poczucia odpowiedzialńości za zdrowie własńe i iń-

nych;  

− Wzmacńiańie poczucia własńej wartości i wiary we własńe siły  

i możliwości;  

− Rozwijańie umiejętńości osobistych;  

− Rozwijańie kompeteńcji społeczńych jako zdolńości kształtowa-

ńia własńego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego 

uczestńictwa w codzieńńym życiu22.  

W obowiązującym uregulowańiu prawńym zostały zawarte dwa 

sposoby realizowańia edukacji zdrowotńej w szkole: przedmiotowy, 

polegający ńa wyraz ńym zaakceńtowańiu przewodńiej roli wychowa-

ńia fizyczńego (ńauczańie i uczeńie się o zdrowiu w ramach bloku: edu-

kacja zdrowotńa) oraz wpisańiu edukacji zdrowotńej w tres ci ro z ńych 

przedmioto w; wychowawczo-profilaktyczńy, z akceńtem połoz ońym 

ńa strońę aksjologiczńą (wartos ci zdrowia i zdrowego stylu z ycia za-

warte w programie wychowawczo-profilaktyczńym). Jak wskazuje 

Wolńy23, rozszerzeńie zakresu edukacji zdrowotńej o tres ci ujęte  

w programie wychowawczo-profilaktyczńym stańowi bardzo warto-

s ciową końcepcję ze względu ńa potrzebę kształtowańia postawy proz-

drowotńej uczńia. Wychowańie do zdrowia obejmuje bowiem działańia 

o charakterze profilaktyczńym dotyczące ńiwelowańia ńiewłas ciwych 

zachowań  uczńio w, tzw. ańtyzdrowotńych, w celu osłabiańia czyńńi-

ko w ryzyka i wzmacńiańia czyńńiko w chrońiących.  

 
22 Rozporządzeńie Mińistra Edukacji Narodowej z dńia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształceńia ogólńego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczńiów z ńiepełńospraw-
ńością ińtelektualńą w stopńiu umiarkowańym lub zńaczńym, kształceńia ogólńego dla 
brańżowej szkoły I stopńia, kształceńia ogólńego dla szkoły specjalńej przysposabia-
jącej do pracy oraz kształceńia ogólńego dla szkoły policealńej (Dz.U. 2017, poz. 356).   

23 B. Wolny, Edukacja zdrowotna w szkole Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczy-
cieli, Warszawa 2019, s. 19. 
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4. Rola wychowania fizycznego w kształtowaniu poczucia 

bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 

Zgodńie z zapisami podstawy programowej24 oczekiwańia wobec 

wspo łczesńego wychowańia fizyczńego wymagają ńowych stańdar-

do w przygotowańia uczńia do całoz yciowej aktywńos ci fizyczńej i tro-

ski o zdrowie. Wychowańie fizyczńe to ńie tylko przygotowańie spraw-

ńos ciowe, ale przede wszystkim prozdrowotńe. Pełńi ońo, opro cz swej 

fuńkcji doraz ńej, ro wńiez  fuńkcję prospektywńą (przygotowuje do do-

końywańia w z yciu wyboro w korzystńych dla zdrowia). Wychowańie 

fizyczńe to zamierzońa i s wiadoma działalńos c  ukieruńkowańa ńa wy-

twarzańie włas ciwego zespołu postaw i ńastawień , związańe z ńim 

przekazywańie wiadomos ci, a takz e zahartowańie ńa bodz ce s rodowi-

skowe oraz zdobycie umiejętńos ci i sprawńos ci, kto re łączńie wyzńa-

czają zachowańie człowieka w stosuńku do jego fizyczńej postaci. Obej-

muje takz e wychowańie do kultury fizyczńej, obejmujące kształtowa-

ńie osobowos ci i postaw prozdrowotńych, prospołeczńych oraz pro-

somatyczńych w zakresie dbałos ci o ciało. Wspiera zatem ńie tylko roz-

wo j fizyczńy, psychiczńy, ińtelektualńy i społeczńy uczńio w, ale takz e 

kształtuje obyczaj aktywńos ci fizyczńej i troski o zdrowie w okresie 

całego z ycia, wspomaga efektywńos c  procesu uczeńia się oraz pełńi 

wiodącą rolę w edukacji zdrowotńej uczńio w25.  

Szeroką perspektywę mys leńia o zadańiach wychowańia fizyczńego 

w odńiesieńiu do holistyczńego postrzegańia jedńostki w procesie edu-

kacji odńajdujemy w podstawie programowej kształceńia ogo lńego26 

dla szkoły podstawowej z przedmiotu wychowańie fizyczńe, w kto rej 

wymagańia szczego łowe odńoszą się do zajęc  prowadzońych w ńastę-

pujących blokach tematyczńych: 

− rozwo j fizyczńy i sprawńos c  fizyczńa – obejmujący tres ci zwią-

zańe z diagńozowańiem i ińterpretowańiem rozwoju fizyczńego 

 
24 https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-

fizyczne.-pp-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-1.pdf [dostęp: 05-02-2020]. 
25 Ibid.  
26 Ibid. 
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i sprawńos ci fizyczńej w celu wskazańia mocńych i słabych prze-

jawo w sprawńos ci uczńia w celu plańowańia dalszego jej roz-

woju; 

− aktywńos c  fizyczńa – skońceńtrowańy ńa tres ciach dotyczących 

ińdywidualńych i zespołowych form rekreacyjńo-sportowych,  

w tym ńowatorskich rozwiązań  w tym zakresie oraz moz liwos ci 

wykorzystańia ńowoczesńych techńologii w mońitorowańiu  

i plańowańia aktywńos ci fizyczńej; 

− bezpieczeń stwo w aktywńos ci fizyczńej – realizujący zagadńie-

ńia dotyczące orgańizacji bezpieczńego miejsca c wiczeń , doboru 

i wykorzystańia sprzętu sportowego, począwszy od bezpiecz-

ńych działań  związańych z własńą osobą, przez wspo lńe formy 

działańia do s wiadomos ci odpowiedzialńos ci za zdrowie ińńych; 

− edukacja zdrowotńa – pos więcońy zdrowiu i jego diagńozowa-

ńiu, a takz e rozwijańiu kompeteńcji społeczńych sprzyjających 

wzmacńiańiu poczucia odpowiedzialńos ci za zdrowie własńe  

i ińńych ludzi, poczucia własńej wartos ci i wiary w swoje moz li-

wos ci;  

− kompeteńcje społeczńe – zawierający tres ci dotyczące rozwija-

ńia w toku uczeńia się zdolńos ci kształtowańia własńego roz-

woju oraz autońomiczńego i odpowiedzialńego uczestńiczeńia  

w z yciu społeczńym, z uwzględńieńiem etyczńego końtekstu 

własńego postępowańia. 

Odńosząc się do celo w w zakresie profilaktyki bezpieczeń stwa, 

wskazac  moz ńa ńa ńiezwykle istotńą rolę wychowańia fizyczńego  

w kształtowańiu poczucia bezpieczeń stwa fizyczńego i psychiczńego 

uczńio w.  

W końteks cie kreowańia bezpieczńego s rodowiska fizyczńego klu-

czowe zadańia w tym obszarze dotyczą zasad bezpieczeń stwa podczas 

zajęc  lekcyjńych, zajęc  dodatkowych czy rekreacyjńych, a takz e obszaru 

turystyki – bezpieczńego wypoczyńku czy bezpieczeń stwa w ruchu 

drogowym. Zapewńieńie uczńiom bezpieczeń stwa w placo wkach 

os wiatowych jest podstawowym obowiązkiem dyrektoro w szko ł, ńau-
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czycieli (w tym ńauczycieli WF), pracowńiko w admińistracji i obsługi. 

Uczeń  musi byc  bezpieczńy w trakcie wszystkich zajęc  obowiązkowych 

i ńieobowiązkowych orgańizowańych przez szkołę zaro wńo ńa tereńie 

placo wki, jak i poza ńią. Zadańiem szkoły jest kształtowańie postaw 

prozdrowotńych uczńio w, w tym wdroz eńie ich do zachowań  higieńicz-

ńych, bezpieczńych dla zdrowia własńego i ińńych oso b, a pońadto 

ugruńtowańie wiedzy z zakresu prawidłowego odz ywiańia się, korzy-

s ci płyńących z aktywńos ci fizyczńej, a takz e stosowańia profilaktyki. 

Ro wńie waz ńym aspektem działań  w tej przestrzeńi jest profilaktyka 

bezpieczeń stwa fizyczńego związańego z ńieszczęs liwymi wypadkami, 

ale takz e agresją i przemocą fizyczńą. 

Do kluczowych z puńktu widzeńia omawiańej problematyki celo w 

kształceńia i wymagań  ogo lńych dla drugiego etapu edukacyjńego ńa-

lez y pozńawańie i stosowańie zasad bezpieczeń stwa podczas aktywńo-

s ci fizyczńej oraz w z yciu codzieńńym – urazy i wypadki są bowiem po-

wszechńym zjawiskiem ws ro d młodziez y szkolńej, stańowiącym gło w-

ńą przyczyńę zgońo w, leczeńia szpitalńego i ńiepełńosprawńos ci dzieci 

i młodziez y27. Ryzyko występowańia urazo w związańe jest zaro wńo ze 

s rodowiskiem fizyczńym szkoły (zagęszczeńiem budyńku, ro z ńorod-

ńos cią zajęc , orgańizacją ńauczańia), jak i włas ciwos ciami psychofi-

zyczńymi uczńio w. Do działań  zmierzających do profilaktyki bezpie-

czeń stwa fizyczńego w tym zakresie zaliczyc  moz ńa:  

− zwiększańie s wiadomos ci związko w pomiędzy zachowańiami 

uczńio w a ich bezpieczeń stwem oraz wpływu czyńńiko w spo-

łeczńych ńa dokońywańie przez ńich wyboro w; 

− kształtowańie specyficzńych umiejętńos ci z yciowych, tj. oceńy 

ryzyka, umiejętńos ci rozwiązywańia problemo w, podejmowańia 

decyzji, końtroli emocjońalńej, radzeńia sobie ze stresem, posze-

rzańie kompeteńcji ińterpersońalńych i komuńikacyjńych; 

− kształtowańie postaw, umiejętńos ci i bezpieczńych zachowań  

zmierzających do zapobiegańia urazom ńa lekcjach wychowańia 

 
27 B. Woynarowska, Bezpieczeństwo – zapobieganie…, op. cit., s. 326. 
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fizyczńego, podczas aktywńos ci fizyczńej oraz w ińńych aspek-

tach z ycia codzieńńego; 

− kształtowańie umiejętńos ci postępowańia w przypadku dozńa-

ńia urazu oraz udzielańia pierwszej pomocy przedmedyczńej28. 

Kolejńym elemeńtem stańowiącym o poczuciu bezpieczeń stwa 

fizyczńego w szkole jest przeciwdziałańie agresji i przemocy. S wiatowa 

Orgańizacja Zdrowia29 ńa podstawie wieloletńich badań  prowadzo-

ńych w ro z ńych krajach s wiata stwierdza, iz  przemoc, zaro wńo ze 

strońy dorosłych, jak i pomiędzy ro wies ńikami, stańowi jedńo z ńaj-

większych zagroz eń  dla zdrowia psychiczńego dzieci i młodziez y,  

a takz e bywa przyczyńą urazo w fizyczńych. Agresję ńajczęs ciej defińiu-

je się jako s wiadome i zamierzońe działańie mające ńa celu wyrządze-

ńie komus  szeroko rozumiańej szkody. Przemoc ńatomiast to:  

celowe użycie siły fizyczńej lub władzy, sformułowańe jako groźba lub rzeczy-

wiście użyte, skierowańe przeciwko samemu sobie, ińńej osobie, grupie lub 

społeczńości, które albo prowadzi do albo z którym wiąże się wysokie prawdo-

podobieństwo spowodowańia obrażeń cielesńych, śmierci, szkód psycholo-

giczńych, wad rozwoju lub braku elemeńtów ńiezbędńych do ńormalńego życia 

i zdrowia30.  

Olweus31 wprowadził do przestrzeńi termińologiczńej pojęcie „bul-

lyińg”, kto rego polskim odpowiedńikiem moz e byc  „przes ladowańie” 

lub „dręczeńie”. Mobbińg ńatomiast to celowe działańie zmierzające do 

obraz ańia i skrzywdzeńia ińńych oso b. Przemoc ro wies ńicza jest uzńa-

wańa za ńajpowaz ńiejszy czyńńik ryzyka związańy ze szkołą. Do ńaj-

częs ciej spotykańych form agresji i przemocy w polskich szkołach zali-

 
28 Ibid., s. 331. 
29 World Health Organization Child and Adolescent Mental Health Policies and Plans, 

Geneva, Switzerland 2005, https://www.who.int/mental_health/policy/services/ 
essentialpackage1v11/en/ [dostęp: 17-03-2020]. 

30 WHO, Global status report on violence prevention, Geneva 2014 
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/ 
[dostęp: 17-03-2020]. 

31 D. Olweus, Mobbing. Fala przemocy w szkole. Jak ją powstrzymać?, Warszawa 
1998, s. 34. 
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czyc  moz ńa: przemoc fizyczńą, werbalńą, relacyjńą oraz cyfrową (elek-

trońiczńą, cyberprzemoc).  

Przeciwdziałańie agresji i przemocy powińńo stac  się elemeńtem 

edukacji zdrowotńej – choc  w obowiązującej podstawie programowej 

zajęciom wychowańia fizyczńego ńie przypisańo wprost zadań  w tym 

obszarze, to pojawia się wiele zagadńień , kto re wiąz ą się z działalńo-

s cią profilaktyczńą w tym zakresie. Dotyczą ońe m.iń.: czyńńiko w, kto re 

wpływają pozytywńie i ńegatywńie ńa zdrowie i samopoczucie oraz 

wskazywańia tych, ńa kto re moz e miec  wpływ; sposobo w redukowańia 

ńadmierńego stresu i radzeńia sobie z ńim w sposo b koństruktywńy; 

kompeteńcji społeczńych dotyczących rozwijańia w toku uczeńia się 

zdolńos ci kształtowańia własńego rozwoju oraz autońomiczńego i od-

powiedzialńego uczestńiczeńia w z yciu społeczńym, z uwzględńieńiem 

etyczńego końtekstu własńego postępowańia32.  

Na podstawie raportu „Przemoc w szkole 2011” przeprowadzońego 

w ramach programu społeczńego „Szkoła bez przemocy"33 wskazac  

moz ńa ńa s cisłe powiązańie atmosfery szkolńej z problemem prze-

mocy (w szkołach z lepszą atmosferą – mńiej uczńio w jest ofiarami 

przemocy; w tych ze złą atmosferą – poziom przemocy jest wysoki) 

oraz relacji między uczńiami a ńauczycielami (im więcej końflikto w, 

tym wyz szy poziom przemocy). Przytoczońe ińformacje, wiedza ńa te-

mat z ro deł agresji i przemocy oraz jej uwaruńkowań  umoz liwiają pro-

jektowańie skuteczńych działań  profilaktyczńych w s rodowisku szkol-

ńym ńie tylko w wymiarze fizyczńym, ale ro wńiez  psychiczńym i psy-

chospołeczńym.  

Czyńńiki chrońiące, wzmacńiające zdrowie psychiczńe jedńostki  

i redukujące moz liwos c  pojawieńia się zaburzeń  psychiczńych ńa pła-

szczyz ńie ińdywidualńej (okres lońe juz  wczes ńiej w artykule), tj. 

wysoka samooceńa, poczucie skuteczńos ci, umiejętńos ci społeczńe 

oraz dobre zdrowie fizyczńe, odńoszą się jedńozńaczńie do moz liwos ci 

 
32 Podstawa programowa https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-

IV-VIII/Wychowanie-fizyczne  [dostęp: 21-01-2020]. 
33 http://www.szkolabezprzemocy.pl/479,badania [dostęp: 17-03-2020]. 



Maciej Szpak – Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa... 
 

– 47 – 

realizacyjńych w obszarze wychowańia fizyczńego. Tres ci wychowańia 

fizyczńego oraz specyfika tego przedmiotu pozwalają bowiem w spo-

so b ńaturalńy uczyc  uczńio w wspo łpracy w zespole, komuńikowańia 

się, radzeńia sobie z ńegatywńymi emocjami czy tez  brańia odpowie-

dzialńos ci za podejmowańe decyzje. Cele wychowańia fizyczńego oraz 

wymagańia okres lońe w podstawie programowej są w duz ej mierze 

zorieńtowańe ńa wymieńiońe umiejętńos ci i postawy, a prawidłowo 

dostosowańy do potrzeb i moz liwos ci psychofizyczńych proces kształ-

ceńia przedmiotowego pozwoli ńa budowańie poczucia sprawstwa  

i skuteczńos ci w podejmowańych zadańiach fizyczńych oraz osiągańia 

sukcesu sprzyjającego budowańiu pozytywńej samooceńy. W ramach 

zajęc  uczeń  powińień uczyc  się radzeńia sobie z własńymi słabos ciami, 

odczuwac  satysfakcję z pokońywańia barier i wykorzystywac  własńy 

poteńcjał.  

Istotńym elemeńtem edukacji zdrowotńej jest zwro ceńie szczego l-

ńej uwagi ńa zdrowie psychospołeczńe i rozwijańie umiejętńos ci z ycio-

wych. Umiejętńos ci z yciowe to umiejętńos ci (zdolńos ci) umoz liwiające 

człowiekowi pozytywńe zachowańia przystosowawcze, kto re pozwa-

lają efektywńie radzic  sobie z zadańiami i wyzwańiami codzieńńego z y-

cia34.  

Moz ńa wyro z ńic  trzy podstawowe grupy umiejętńos ci z yciowych, 

miańowicie: 

− umiejętńos ci ińterpersońalńe (komuńikacja werbalńa i ńiewer-

balńa, ńegocjacje, empatia, wspo łpraca w grupie); 

− podejmowańie decyzji i krytyczńe mys leńie (gromadzeńie ińfor-

macji, oceńa ro z ńych problemo w z uwzględńieńiem przewidy-

wańia końsekweńcji dla siebie i ińńych, ańaliza wpływu wartos ci 

i postaw ńa motywy działańia własńe i ińńych); 

− kierowańie sobą – budowańie poczucia własńej wartos ci, samo-

s wiadomos c  w zakresie własńych wyzńawańych wartos ci, moc-

ńych i słabych stroń, okres lańie celo w, samoobserwacja i samo-

 
34 WHO, Life skills education in schools, Geneva, 2003, s. 1, 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/63552 [dostęp: 10-04-2020]. 
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oceńa, kierowańie emocjami (radzeńie sobie ze złos cią, lękiem), 

radzeńie sobie ze stresem (zarządzańie czasem, pozytywńe my-

s leńie, techńiki relaksacyjńe).  

W toku zajęc  z zakresu wychowańia fizyczńego ńalez y rozwijac  

umiejętńos ci z yciowe ńazywańe ro wńiez  umiejętńos ciami psychospo-

łeczńymi. Warto wskazac , z e są ońe waruńkiem prawidłowego rozwoju 

psychospołeczńego, realizacji zadań  rozwojowych i zaspokajańia po-

trzeb, przygotowują do z ycia w zmieńiającej się rzeczywistos ci, a takz e 

odgrywają zńaczącą rolę w profilaktyce problemo w społeczńych i zdro-

wotńych. Realizacji tego zamierzeńia słuz yc  moz e: 

− podkres lańie wspo łpracy, a ńie rywalizacji, wspierańie prawidło-

wych relacji ińterpersońalńych opartych ńa moz liwos ci pozńa-

wańia siebie ńawzajem i otwartej komuńikacji; 

− tworzeńie sytuacji do wspo lńego podejmowańia decyzji, budo-

wańia aktywńos ci i zaańgaz owańia w proces kształceńia, two r-

czego rozwiązywańia problemo w, wspo łpracy i wspo łdziałańia 

dla osiągńięcia wspo lńego celu; 

− wychodzeńie ńaprzeciw potrzebom i moz liwos ciom uczńio w, ich 

zaińteresowańiom w sferze fizyczńej i zdrowotńej, wspierańie 

pasji i taleńto w; 

− budowańie poczucia sprawstwa, wdraz ańie do samooceńy i kie-

rowańia procesem samorozwoju; 

− wsparcie w radzeńiu sobie z problemami, trudńos ciami i emo-

cjami, ńaukę koństruktywńego radzeńia sobie ze stresem, sukce-

sem i poraz ką, budowańia poczucia przyńalez ńos ci i toz samos ci. 

Rozwijańie umiejętńos ci z yciowych jest waz ńym elemeńtem eduka-

cji zdrowotńej i promocji zdrowia psychiczńego – ńie odńosi się jedńak 

tylko do płaszczyzńy ińdywidualńej, ale ro wńiez  do strefy ińterakcji 

społeczńych. Istotą bezpieczeń stwa w tym ujęciu (zaro wńo w wymia-

rze fizyczńym, jak i psychiczńym) jest pozytywńy klimat społeczńy 

szkoły kreowańy przez jakos c  relacji ińterpersońalńych, Jak wskazuje 

Nerwiń ska:  
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zapewńieńie pozytywńego społeczńie klimatu i bezpieczeństwa w szkołach 

wymaga odejścia od szkoły skońceńtrowańej ńa realizacji programu, przekazy-

wańiu wiedzy, wychowańiu do posłuszeństwa – w kieruńku szkoły zapewńia-

jącej wolńość i odpowiedzialńość, wsparcie rozwoju uczńia oraz jego kompe-

teńcji do działańia. (…) Końieczńe jest przejście w strońę ńauczańia umożliwia-

jącego aktywńy udział uczńiów, współpracę i kształtowańie umiejętńości oraz 

postaw, poprzez ocenianie indywidualnych osiągńięć uczńiów, stosowańie me-

tod aktywizujących, umiejętńe zarządzańie klasą i budowańie więzi35.  

Waruńkiem realizacji wskazańych załoz eń  jest otwarta postawa ńa-

uczycieli i efektywńa wspo łpraca wszystkich s rodowisk edukacyjńych, 

prowadząca do wzajemńego szacuńku, zrozumieńia i wspo łdziałańia. 

Istotą tak rozumiańego klimatu jest zaańgaz owańie uczńio w w proces 

plańowańia, prowadzeńia i ewaluacji zajęc  wychowańia fizyczńego,  

a takz e ńowe podejs cie do roli ńauczyciela i uczńia w procesie edukacji, 

podkres lające wielokieruńkową aktywńos c  uczńia i zakładające wspo l-

ńą odpowiedzialńos c  ńauczyciela i uczńia, a takz e istotę utrzymywańia 

włas ciwych relacji pomiędzy ńauczycielem i uczńiem w ro z ńych sytua-

cjach procesu edukacyjńego. Relacje te polegają przede wszystkim ńa 

okazywańiu wzajemńego uzńańia i respektowańiu podmiotowos ci 

uczestńiko w procesu dydaktyczńo-wychowawczego, a takz e ińdywidu-

alńych potrzeb rozwojowych i edukacyjńych. Realizacja tego załoz eńia 

wymaga jedńak aktywńej postawy ze strońy uczńio w – ich zaańgaz o-

wańia w kreowańie sytuacji edukacyjńych, wykorzystańia podmioto-

wos ci w realizacji zadań  w obszarze edukacji zdrowotńej i wychowańia 

fizyczńego, poczucia przyńalez ńos ci i two rczych postaw wobec zadań   

i wyzwań  pojawiających się w rzeczywistos ci szkolńej.  

Budowańie sfery wspo łdziałańia wymaga ro wńiez  odpowiedńich 

kompeteńcji ńauczyciela –ńie tylko kompeteńcji iństrumeńtalńych czy 

pedagogiczńo-moralńych, ale ro wńiez  kompeteńcji społeczńych. Nau-

czyciel jest kluczową postacią w szkolńej edukacji zdrowotńej. Kompe-

teńcje społeczńe stańowią zatem duz ą wartos c  w warsztacie pracy pe-

dagoga, szczego lńie ńauczyciela wychowańia fizyczńego. We wspo łcze-

 
35 E. Nerwińska, Psychospołeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole, War-

szawa 2007, s. 9. 
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sńym ńauczańiu dostrzega się silńą potrzebę włas ciwego podejs cia do 

podopieczńych, odpowiedńiego ich traktowańia i ńowatorskich metod 

wzbudzańia zaińteresowańia, a takz e budowańia relacji gwarańtują-

cych sprawiedliwe traktowańie. Budowańie włas ciwych relacji z ucz-

ńiami, dbańie o przyjazńy klimat umoz liwiający rozwo j ińteligeńcji 

emocjońalńej podopieczńych sprzyjają budowańiu poczucia bezpie-

czeń stwa. Nie bez zńaczeńia w procesie ńauczańia i wychowańia pozo-

staje osobowos c  ńauczyciela, spo jńos c  jego poglądo w i postaw przeja-

wiańych w z yciu codzieńńym i pracy szkolńej. Nauczyciel powińień 

bowiem zapewńiac  uczńiom ńiezbędńy w rozwoju komfort psychiczńy, 

będąc jedńoczes ńie godńym zaufańia specjalistą, oferującym pomoc  

i wsparcie w kaz dej sytuacji. 

Kreowańie bezpieczńego s rodowiska fizyczńego i psychiczńego ucz-

ńio w jest zadańiem wspo lńym, a skuteczńos c  podejmowańych działań  

zalez y ro wńiez  od zakresu i jakos ci wspo łpracy z rodzicami uczńio w. 

Partńerskie relacje z rodzicami w obszarze wychowańia fizyczńego  

i edukacji zdrowotńej mogą bazowac  zaro wńo ńa końtaktach ińdywi-

dualńych, jak i wspo lńych przedsięwzięciach sportowych i rekreacyj-

ńych. Partńerstwo edukacyjńe jedńoczy podmioty w ńie zaańgaz o-

wańe, stwarzając wspo lńą dla ńich płaszczyzńę działańia, stańowiącą 

ńierzadko jego cel i wspo lńie uzńawańą wartos c  – zdrowe i bezpieczńe 

s rodowisko. 

W XXI wieku szkoła staje przed szeregiem wyzwań , związańych  

z postępem, rozwojem cywilizacji oraz globalńymi przemiańami rze-

czywistos ci społeczńej. Zadańiem szkoły jest ńie tylko przygotowywac  

dzieci i młodziez  do waruńko w zastańych, aktualńie defińiujących ja-

kos c  ńaszego fuńkcjońowańia, ale przede wszystkim przygotowac  do 

przyszłos ci, do uczeńia się przez całe z ycie, gotowos ci do zmiań i odpo-

wiedzialńos ci za kreowańie lepszego i bezpieczńiejszego s wiata. Gło w-

ńym zadańiem ńauczyciela jest zatem tworzeńie uporządkowańej wizji 

s wiata. W waruńkach zawrotńego tempa przemiań, poczucia chaosu  

i zagubieńia istotą oddziaływań  powińńo byc  tworzeńie przyjazńego 

klimatu, budowańie wzajemńego zaufańia, oferowańie wsparcia w po-
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końywańiu wyzwań  i rozwiązywańiu codzieńńych problemo w. Jak 

wskazuje Nerwiń ska: 

wobec ńarastających zagrożeń świata zewńętrzńego, pogorszeńia więzi rodziń-

ńych, iństrumeńtalizacji stosuńków międzyludzkich, to właśńie szeroko rozu-

miańe zapewńiańie bezpieczeństwa swoim uczńiom staje się jedńym z wyzwań 

przed jakim staje dziś współczesńa szkoła36. 

Dbajmy zatem, aby ńasza codzieńńa aktywńos c  końceńtrowała się 

ńie tylko ńa realizacji załoz eń  programowych, ale przede wszystkim ńa 

rozwijańiu zdolńos ci z yciowych uczńio w w poczuciu bezpieczeń stwa  

i wsparcia ze strońy całej społeczńos ci szkolńej.  
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