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            Katowice, dnia  8..02.2010r. 

 

 

SPRAWOZDANIE Z ZAJEC PROFILAKTYCZNYCH  „KOREKTA” 

PRZEPROWADZONYCH NA AKADEMII EKONOMICZNEJ W 

KATOW ICACH W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010  

 

 

 W ramach Ogólnopolskiego Programu „Uczelnie wolne od uzaleŜnień” w roku akademickim 

2009/2010, wśród studentów Akademii Ekonomicznej przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne 

„KORETA”. 

 Programem zostali objęci wszyscy studenci rozpoczynający naukę na pierwszym roku 

studiów, zarówno stacjonarnych jaki i zaocznych. W zajęciach wzięło udział 3598 studentów  

( K – 2351, M- 1247 ) z  ośrodka w Katowicach, Rybniku  oraz Bielsku- Białej, z czego uzyskano 

wyniki testu od 3568 uczestników. Program  „KOREKTA”  jest skierowany do ludzi dorosłych 

(pełnoletnich)  i zarówno w treści jak i formie dostosowany jest do tej grupy odbiorców. 

 Realizatorzy programu „KOREKTA” pani Maria Kołecka- Rusecka wraz z zespołem 

dostrzegają specyfikę pracy z grupą studentów którzy w większości mają juŜ za sobą kontakt  z 

alkoholem a takŜe innego rodzaju uŜywkami. W związku z tym profilaktyka prowadzona na 

uczelniach wyŜszych skupiona jest głównie na zmniejszanie szkód oraz ogólnej prewencji. 

 Celem programu jest dostarczenie wiedzy z zakresu tematyki zapobiegania pojawianiu się 

problemów związanych z uŜywaniem i naduŜywaniem alkoholu i innych środków odurzających. 

Ponad to realizowane są takie cele jak/ profilaktyka w tym zakresie, z załoŜenia ma prowadzić do: 

• Przesunięcia granic ilości spoŜywanego alkoholu oraz bardziej świadomego, liczącego się ze 

skutkami spoŜywania  

• Zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań 

• Lepszego zrozumienia zachowań w otoczeniu 

• Promocji zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego trybu Ŝycia. 

• Zwiększenia świadomości regulacji prawnych związanych z alkoholem jak i zwiększanie 

akceptacji ograniczeń z nimi związanych 

• Wzmocnienie osób, które świadomie decydują się na abstynencję. 
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 Z rozmów ze studentami, którzy niejednokrotnie zwracają się do osób prowadzonych zajęcia 

juŜ po ich zakończeniu, realizatorzy wnioskują, Ŝe dla wielu studentów, program „KOREKTA” 

prowadzony na akademii jest jedyną okazja do zdobycia profesjonalnej wiedzy, dyskusji czy 

uzyskania ewentualnej porady z  tematyki uŜywania środków psychoaktywnych i ryzyka uzaleŜnień 

od nich.  

 Dzięki tym spotkaniom, cześć studentów skorzystała z moŜliwości nawiązania stałego 

kontaktu z realizatorami jak i ośrodkami zajmującymi się tematyką uzaleŜnień na terenie Śląska. Dla 

niektórych było to okazją do zastanowienia się nad stratami, które ponieśli w związku z 

naduŜywaniem alkoholu przez członków ich rodzin i zainicjowało uczestnictwo w spotkaniach grup 

terapeutycznych DDA oraz zaczęło korzystać z pomocy psychologicznej dostępnej w Akademii 

Ekonomicznej 

 Choć informacje przekazywane podczas zajęć spotykają się czasem z oporem niektórych 

studentów, to realizatorzy widzą potrzebę  i słuszność prowadzenia profilaktyki wśród osób 

dorosłych. 

 Dla urozmaicenia spotkań zastosowano takie metody jak prezentacja, dyskusja , burza 

mózgów, projekcja filmu oraz ankieta AUDIT. 

 Podczas burzy mózgów, która mobilizuje studentów do aktywnego udziału w zajęciach, 

bardzo widoczne jest głębokie zakorzenienie przekonań i stereotypów oraz mitów dotyczących picia. 

Prowadzący cieszą się z moŜliwości podejmowania z młodymi ludźmi dyskusji na te tematy, gdyŜ w 

oparciu o profesjonalną wiedzę, wyniki badań oraz wieloletnie doświadczenie, mogą pokazać jak 

wiele z powszechnie obowiązujących przekonań nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. 

 Test „AUDIT’’ ( test przesiewowy ) nie jest narzędziem diagnozującym, a wypełnienie go 

ma charakter bardzo osobisty i indywidualny. Uzyskane wyniki wzbudzają refleksje i powodują 

oŜywioną dyskusje i szereg pytań. Obejrzenie filmu edukacyjnego ,, Alkohol droga donikąd’’ 

poszerza omawiane wiadomości, i niewątpliwie pobudza do zastanowienia się nad pytaniem : 

,,Alkohol w Ŝyciu codziennym- jak uniknąć ryzyka i  negatywnych  konsekwencji jeśli się 

decydujemy na spoŜycie ‘’. 

 W trakcie zajęć uczestnicy odpowiadają na pytania (anonimowo) zawarte w ankiecie testu 

przesiewowego ,, AUDIT’’. 

W ramach podsumowania testu jego wyniki są omawiane ze studentami w/g  następujących 
kryteriów:  
 - abstynencja 
 - picie mało ryzykowne ( rozsądne ) 
 - picie ryzykowne 
 - picie przymusowe 
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Wspólne działania z zakresu profilaktyki prowadzą do zwiększania świadomości młodego 

pokolenia oraz ukazują im jakie zagroŜenia mogą się pojawić w związku z brakiem rozsądku podczas 

korzystania z róŜnego rodzaju uŜywek. Profilaktyka jest działaniem długofalowym a jej efekty 

niejednokrotnie widoczne są w późniejszym czasie jednak w oparciu o cała wiedzę i doświadczenie 

realizatorzy programów obserwują pozytywny wpływ systematyczności tych działań. 

 

    

 
Ks. dr Grzegorz Polok  
Pełnomocnik Rektora ds. AWP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aneks  
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PREZENTACJA WYNIKÓW TESTU PRZESIEWOWEGO       

,, AUDIT’’. Z UWZGLEDNIENIEM MIEJSCA STUDIOWANIA:  

 
 
1. Wyniki uzyskane od studentów studiów stacjonarnych I roku Akademii Ekonomicznej  
Katowice 

PUNKTY:                                             Ilość osób 

0 - abstynencja -                                 =  67  
 
od 1 do 8 - picie mało ryzykowne -  =   853  
 
od 9 do 18 - picie ryzykowne -          =   541  
 
powyŜej 19 - picie przymusowe -     =   137  

RAZEM:                                                      1598  

 
5. Wyniki uzyskane od studentów studiów zaocznych I roku Akademii Ekonomicznej : 
Katowice 

Punkty:                                                          Ilość osób 

0 - abstynencja -                                           =     69  

od 1 do 8 - picie mało ryzykowne -             =    807   

od 9 do 18 - picie ryzykowne -                     =    252  

powyŜej 19 - picie przymusowe -                =    39  

 

RAZEM                                                               1167 
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6. Wyniki uzyskane od studentów studiów stacjonarnych I roku Akademii Ekonomicznej : 

 Bielsko Biała  i Rybnik 

PUNKTY:                                                          Ilość osób  

0 - abstynencja -                                                     =      16 
od 1 do 8 - picie mało ryzykowne -                       =    206  

od 9 do 18 - picie ryzykowne -                              =      69 

powyŜej 19 - picie przymusowe -                         =      15  

RAZEM:                                                                        306  

 
7. Wyniki uzyskane od studentów studiów zaocznych I roku Akademii Ekonomicznej :Bielsko 
Biała  i Rybnik  

Punkty:                                                                         Ilość osób 

0 - abstynencja -                                                          =    42  

od 1 do 8 - picie mało ryzykowne -                            =    344   

od 9 do 18 - picie ryzykowne -                                    =   79  

powyŜej 19 - picie przymusowe -                               =    13 

 RAZEM                                                                           478 

 

  


