
Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”

Rozwój edukacji zdrowotnej w środowisku 
szkolnym – podpisanie deklaracji współpracy 
pomiędzy MEN i GIS



Cel programu

Zwiększenie wiedzy i umiejętności 

uczniów na temat zdrowia w kontekście 

szkodliwości palenia papierosów 

i używania e-papierosów



grupa wiekowa 9-10 lat - dzieci 

w IV klasie szkoły podstawowej 

używanie wyrobów tytoniowych nie jest 

normą. Program powinien powodować 

zmianę postrzegania co jest normą 

w społeczeństwie

program powinien angażować nie tylko 

środowisko szkolne, ale i domowe 

uczniów oraz całe społeczności lokalne



zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi i zróżnicowanymi

uczniowie powinni mieć realny wpływ na przebieg zajęć oraz powinni być 

ich aktywnymi uczestnikami 

podczas zajęć dzieci powinny dyskutować, argumentować, wymieniać 

spostrzeżenia i wyniki, co pozwoli im na poszerzenie wiedzy



Podczas cyklu zajęć dzieci:


dyskutują, 


wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, 

refleksje i pomysły, 


przeprowadzają wywiady z osobami 


niepalącymi, 


liczą koszty palenia papierosów, 


pracują w grupach przy tworzeniu 


antyreklamy dla papierosów, 


tworzą komiks z bohaterami programu.



Cykl filmów edukacyjnych


szybkie i łatwe zapoznanie się z programem, 


poznanie kluczowych wskazówek dotyczących 

wychowywania dzieci,


umiejętność rozwiązywania swoich problemów, 


poznanie sposobów komunikowania się 

z dzieckiem, 


poznanie sposobów radzenia sobie 

z uzależnieniami dzieci, 


skłonienie do refleksji i przemyśleń.

Uzupełnieniem programu jest cykl filmów 

edukacyjnych z udziałem ekspertów z dziedziny 

psychologii oraz autorów programu.

Nasze filmy to:



W I edycji programu 

udział wzięło 

18% szkół podstawowych (2205 szkół) 

oraz 51 304 uczniów



Wiedza uczniów

na temat zdrowia 

Osłabieniu uległy błędne przekonania, 

które nie sprzyjają dbaniu o zdrowie

Nasileniu uległy pozytywne 

i konstruktywne przekonania 

dotyczące zdrowia

Zmiana też w grupie kontrolnej 

- zmiany nie związane z programem



Uczniowie

Program „Bieg po zdrowie” został 

wysoko oceniony przez uczniów. 

Średnia uzyskana ze średnich 

ze wszystkich ocen wyniosła 3,65/4. 

Rodzice

Rodzice ocenili program wyżej 

niż ich dzieci, a oceny były 

bardziej zgodne. Średnia wszystkich 

ocen wynosiła 3,78/4.



Co powiedziałbyś osobie, która zastanawia się, 

czy spróbować papierosów?

„Odpowiedziałbym, żeby nie próbował, bo może skończyć 

się to jakąś groźną (nawet śmiertelną) chorobą”

„Ważne było dowiedzenie się co można kupić 

za pieniądze wydawane na papierosy”

„Uczniowie bardzo chętnie realizowali ten program, 

który pozwalał na zastosowanie aktywnych metod 

pracy na zajęciach. Atrakcyjne prace domowe, praca 

w grupach, nauka zachowań asertywnych, dobra 

zabawa sprzyjały nauce”.

„Najważniejsze było dla mnie to co dowiedziałem się 

o wnętrzności papierosa, czyli ile jest w nim złych 

i odrażających substancji”



Wpływ na zmianę postaw

Udział w programie „Bieg po zdrowie” realnie 

wpływa na zmianę postaw uczestników 

programu wobec zdrowia, powodując 

przyjęcie tej wartości jako wartości osobistej, 

ważnej dla danego ucznia. Program 

spowodował u 30% uczestników uznanie 

dobrego zdrowia, sprawności fizycznej 

i psychicznej za własną wartość.



Podsumowanie


Wyniki z ewaluacji programu edukacji antytytoniowej 

„Bieg po Zdrowie” pozwalają stwierdzić, że w znacznej 

mierze osiągnięto zakładane rezultaty, a więc wzrost 

wiedzy dotyczącej zachowań prozdrowotnych oraz 

zwiększenie umiejętności w zakresie dbania o swoje 

zdrowie


Program został pozytywnie przyjęty przez uczniów, 

rodziców oraz nauczycieli 


Omawiane efekty można traktować jako dobry 

prognostyk trwałości rezultatów programu


Udział uczniów klas czwartych w tym programie 

znacznie zwiększa prawdopodobieństwo włączania 

przez nich dobrego zdrowia do własnego systemu 

wartości



Patronaty honorowe


