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CELE PRZEDMIOTU 

Pogłębienie wiedzy  w zakresie zdrowia, identyfikowanie własnych problemów zdrowotnych oraz ich 

rozwiązywanie, ochrona zdrowia innych ludzi i tworzenia zdrowego środowiska. Doskonalenie przygotowania do 

realizacji edukacji zdrowotnej w reformowanej szkole, na wszystkich etapach kształcenia, a także do pracy z 

innymi grupami ludzi w zakresie promocji zdrowia. Kreowanie postaw gwarantujących stosowanie zasad higieny, 

zdrowego stylu życia, skuteczną pielęgnację zdrowia, zapobieganie chorobom, diagnozowanie zagrożeń. 

Pobudzanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia przez epizodyczne i systematyczne wzbogacanie i 

pogłębianie wiedzy o własnym organizmie i rozwoju, a także o prawach rządzących zdrowiem. 

 

 
Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia  

Przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy (P_W),  

umiejętności (P_U) i kompetencji społecznych (P_S) 

Odniesienie do 

efektów obszarowych 

KW_01 

PW_01.Analizuje i ocenia procesy, związki i przyczyny zmian 

zachodzących w organizmie człowieka powstałe w wyniku określonych 

zachowań zdrowotnych i czynników środowiskowych, zna programy 

zdrowotne krajowe i zagraniczne 

M2_W04 

KW_08 

 

PW_02.Rozumie i objaśnia rolę aktywności fizycznej i racjonalnego 

żywienia w zachowaniu zdrowia przez człowieka 
M2_W06 

KU_10 

PU_01. Opracowuje programy edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia 

dla uczniów na różnych etapach kształcenia i dla innych grup 

społecznych 

M2_U05 

KK_08 
PS_01.Propaguje zachowania prozdrowotne i higieniczne w działalności 

pedagogicznej i w środowisku lokalnym 
M2_K09 

KK_10 
PS_02. Jest chętny i świadomy konieczności uaktualniania wiedzy w 

zakresie promocji zdrowia i higieny 

M2_K01 

M2_K02 
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