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Realizacja programu profilaktycznego „Korekta” wśród studentów I roku Akademii 
Ekonomicznej  w Katowicach 

 
 

W ramach działań związanych z przystąpieniem Akademii Ekonomicznej do 
Ogólnopolskiego Programu- Uczelnie Wolne od Uzależnień, w dniach 26-28.X.2006 
umożliwiono młodzieży studenckiej wzięcie udziału w programie profilaktycznym „Korekta” 
autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka.  

Uczestnikami spotkań byli studenci rozpoczynający w roku akademickim 2006/07 
wykłady na AE. Zajęcia były przeprowadzone w trakcie trwania dni adaptacyjnych, 
obejmując swymi działaniami grupę około 400 studentów.  
 
Celem programu: jest dostarczenie wiedzy na temat zapobiegania pojawiających się 
problemów związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu i innych środków 
odurzających. 
 
Profilaktyka ma za zadanie zapobiegać złym wydarzeniom i problemom, dlatego 
edukacja w tym temacie ma prowadzić do następujących efektów : 
 
-  przesunięcia granic ilości spożywanego alkoholu i okoliczności picia w bezpieczniejszy                          
    rejon ( kontakt z alkoholem, jeśli nastąpi ,będzie bardziej ograniczony przez samego                 
    konsumenta, bardziej świadomy i liczący się ze skutkami negatywnymi picia)              
 
-  zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych    
 
-  lepszego zrozumienia alkoholowych zachowań otoczenia  
 
-  identyfikacji problemu alkoholowego- dokonanie interwencji wobec tych, którzy idą         
    ku  chorobie alkoholowej ( w kierunku poszukiwania pomocy) 
 
-  większej akceptacji ograniczeń regulaminowych związanych z alkoholem, oraz                
    świadomości odpowiednich uregulowań prawnych 
 
-  wzmocnienie osób, które są zdecydowane nie pić alkoholu poprzez bardziej świadomy     
    wyboru abstynencji. 
 

 Praca z ludźmi dorosłymi wiąże się z większymi trudnościami w pozyskiwaniu zmian 
zachowań, nawet uświadomionych profilaktycznie, dlatego zakładany tu model, to model 
zmniejszania szkód, ogólnej prewencji , zbliżony w pewnym sensie do tzw. „harm reduction”. 
Model ten uważany jest za realistyczny i dostosowany do pracy z dorosłymi, (młodymi 
dorosłymi), zarówno przez autora dr Krzysztofa Wojcieszka, jak i realizatorów, którzy od   
kilku lat pracują tym narzędziem. 

Wyraźną cechą proponowanych zajęć jest stosunkowo mała ilość informacji o 
chorobie alkoholowej. Jest to celowe, ponieważ ten temat jest tak obszerny i poważny, że 
wymagałby całkiem osobnego cyklu zajęć. 
  
W programie zastosowano następujące metody: prezentacja, dyskusja, mikroedukacja, 
burza mózgu, projekcja filmu, ankieta AUDIT. 
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Większość uczestników była żywo zainteresowana poruszanym tematem „ Alkohol w 
życiu codziennym- jak uniknąć ryzyka”. Dotyczył on spraw niby dobrze znanych, ale 
zajęcia umożliwiły spojrzeć na nie on nieco innej strony. Już na spotkaniu pojawiły się osoby, 
które zdecydowały się na rozmowę indywidualną z realizatorami. Uczestnicy mieli 
możliwość uzyskania informacji na temat rożnych form pomocy oraz miejsc, gdzie ta pomoc 
jest udzielana. Każdy uczestnik otrzymał ulotkę pt.: „ Umiarkowane i rozsądne picie’’, 
wydaną przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   
 

Biorąc pod uwagę zebraną punktacje ankiety AUDIT , podczas zajęć „Korekty”, oraz 
wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów w roku akademickim 2005/2006 jako 
realizatorzy widzimy ogromną potrzebę tego typu działań obejmujących wszystkich 
studentów.             

Z punktacji określającej test AUDIT (przesiewowy) wynika, że pojawiają się osoby w 
przedziale „Picie ryzykowne” (9-18 punktów)a nawet osoby, które uzyskały powyżej 19 pkt. I 
mieszczą się w przedziale „Picia przymusowego”. 
 

Profilaktyka jest działaniem długofalowym, ale już w tym przypadku „ Korekta’’ 
może zadziałać wcześniejszą identyfikacją, wskazując ryzyko wchodzenia w uzależnienie.  
Wszelkie działania w tej grupie wiekowej związane z uświadomieniem zagrożeń 
wynikających z używania alkoholu w sposób ryzykowny, czy nadużywania go, niewątpliwie  
będą miały wpływ na poszczególne osoby. Jako zespół działający od 8 lat mamy pozytywne 
obserwacje dotyczące systematyczności działań profilaktycznych na terenie szkól i innych 
środowisk .  
Dobra współpraca w działaniach profilaktycznych na rzecz młodych ludzi niewątpliwie 
przyczynia się do większej świadomości młodzieży oraz unaocznia im zagrożenia wynikające 
z eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, nikotyna) 
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