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Wprowadzenie 

Nadwaga i otyłość stały się globalnym problemem zdrowotnym zarówno w krajach o niskim, jak i średnim 

dochodzie oraz w krajach o wysokim dochodzie dotykającym wszystkie grupy społeczno-ekonomiczne i 

wiekowe [1]. Biorąc pod uwagę poważne konsekwencje zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i 

psychospołecznego [2,3], uzasadnione jest zapobieganie nadwadze / otyłości u dzieci i młodzieży. Kilka 

modeli i schematów zachowań zdrowotnych (tj. model socjoekologiczny, struktura ANGELO, teoria 

planowanego zachowania, teoria społeczno-poznawcza) podkreślały znaczący wpływ środowiska na 

zachowania zdrowotne dzieci [4-10]. Dlatego ten rozdział ma na celu przyczynienie się do zrozumienia roli 

i znaczenia szkoły jako instytucji mającej wpływ na zapobiegania otyłości, począwszy od skupienia się na 

negatywnych rezultatach nadwagi i otyłości u dzieci w odniesieniu do szkoły. Po drugie, zostanie 

przedstawiony wpływ środowiska szkolnego na otyłość dziecięcą, a następnie zalety środowiska szkolnego 

jako miejsca zapobiegania. Podsumowując, zostanie przedstawiony dogłębny przegląd roli rodziców w 

zapobieganiu otyłości opartym na szkole. 

 

Negatywne wyniki otyłości u dzieci w odniesieniu do szkoły 

Oprócz konsekwencji dla zdrowia fizycznego nadwaga u dzieci i młodzieży powoduje poważne 

komplikacje psychospołeczne. Dzieci i młodzież z nadwagą często doświadczają uczucia depresji i lęku 

[11-12], niskiej samooceny [13-17] i piętna społecznego [13,18-21], co z kolei wpływa na jakość życia 

(QOL) [16, 18,22]. Niska jakość życia i dobre samopoczucie psychospołeczne u otyłych dzieci i 

nastolatków są porównywalne z dziećmi z przewlekłymi chorobami, takimi jak rak, cukrzyca i zaburzenia 

żołądkowo-jelitowe [23,24]. Buttitta i wsp. [23] przeprowadzili przegląd piśmiennictwa na temat oceny 

QOL u dzieci i nastolatków z nadwagą i otyłością oraz stwierdzili niższe wyniki QOL dla funkcjonowania 

w szkole (tj. ograniczenia w pracy szkolnej, niższe postrzeganie własnych zdolności kognitywnych, uczenia 

się i koncentracji; negatywne uczucia dotyczące szkoły, trudności i lęk w szkole, negatywny wpływ na 

aktywności szkolne) i na wymiar społeczny (tj. ograniczenia w działaniach podejmowanych z przyjaciółmi; 

trudne funkcjonowanie interpersonalne w relacjach rówieśniczych; negatywny wpływ na aktywność 

społeczną; negatywne postrzeganie względów w środowisku społecznym i zdolności do nawiązywania 

przyjaźni) u młodzieży z nadwagą i otyłością w porównaniu do dzieci i młodzieży z prawidłową masą ciała. 

Wcześniejsze badania wykazały, że otyłość wiąże się z niższymi osiągnięciami akademickimi i 

wykształceniem [18,25,26]. Jednak brak spójnych dowodów wiążących otyłość z umiejętnościami 

poznawczymi lub zdolnościami scholastycznymi [27, 28]. Niektóre dowody sugerują, że zmniejszone 

osiągnięcia szkolne można przypisać społecznej stygmatyzacji otyłości [18,29]. Otyłe dzieci i młodzież są 

częściej ofiarami zastraszania, dyskryminacji i uprzedzeń niż dzieci szczupłe [13,18]. Richardson i wsp. 

[20] badali stereotypowe oceny otyłości u dzieci poprzez eksperyment, w którym dzieci w wieku od 10 do 

11 lat oceniały rysunki dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności: 1) brak niepełnosprawności, 2) 

dzieci używające kul, 3) z wózkiem inwalidzkim, 4 ) bez lewej ręki, i 5) z otyłością, i stwierdził, że dzieci 

najmniej lubiły rysunki otyłych dzieci, ponieważ dzieci otyłe są uważane za wysoce odpowiedzialne za 

swój stan. Latner i Stunkard [21] powtórzyli ten eksperyment, wysuwając hipotezę, że wysoki wzrost 

częstości występowania nadwagi / otyłości w ciągu ostatnich 40 lat spowodował większą akceptację 

otyłości. Jednak badanie wykazało, że stygmatyzacja otyłości u dzieci była jeszcze silniejsza w 2001 r. niż 

w 1961 r. [21]. Inne badania odzwierciedlają te odkrycia, a ponadto wskazują na stały wzrost stygmatyzacji 
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otyłości wraz rozwojem [18,30-32]. Wyniki te podkreślają znaczenie polityki walki z prześladowaniem w 

szkole. 

 

Opierając się na spojrzeniu Cooleya dotyczącym jaźni odzwierciedlonej (looking-glass self) [33] i na 

stygmatyzacji Goffmana [34], stygmatyzacja otyłości może stworzyć klimat negatywnej opinii społecznej 

- rzeczywistej lub postrzeganej - dla młodzieży otyłej, która może powodować problemy emocjonalne i 

behawioralne prowadzące do niskiej skuteczności, a następnie do słabych wyników w nauce [18,29,35]. 

Należy zauważyć, że szkoły mogą odgrywać ważną rolę w natężeniu tej stygmatyzacji. Szkoły mogą 

rozwijać - wraz ze złożonymi systemami norm i wartości, w tym związanymi z wyglądem fizycznym - 

kulturę szkolną, w której otyłość jest bardziej akceptowalna wśród młodzieży [26]. Kilka modeli i 

schematów zachowań zdrowotnych, takich jak modele socjoekologiczne [5-7] i badania nad środowiskiem 

w zakresie przyrostu masy ciała (EnRG) [36] podkreślają znaczenie badania wpływu środowiska na 

zachowania zdrowotne, ponieważ środowisko wspierające ma kluczowe znaczenie dla zdrowia danej 

osoby. Ponadto duże znaczenie ma udział środowiska otyłości w ekspansji epidemii otyłości [37, 38]. 

Dlatego w poniższej sekcji skupiono się na wpływie środowiska szkolnego na otyłość dziecięcą. 

 

Wpływ środowiska szkolnego na otyłość dziecięcą 

Swinburn i jego współpracownicy [10] opracowali ANGELO (siatki analityczne dla środowisk związanych 

z otyłością) - ramy, model koncepcyjny służący do zrozumienia środowisk otyłości i obejmujący cztery 

różne typy wpływów środowiskowych (tj. fizyczne, ekonomiczne, polityczne i socjokulturowe; ). Dwa 

systematyczne przeglądy wykorzystały te ramy do zidentyfikowania czynników środowiskowych 

związanych z zachowaniami związanymi z równowagą energetyczną u dzieci i młodzieży. Ferreira i 

współpracownicy [39] skupili się w swoim przeglądzie na czynnikach środowiskowych związanych z 

aktywnością fizyczną (PA) i odkryli, że polityka aktywności związana ze szkołą (tj. czas wolny na zabawy, 

czas spędzony na świeżym powietrzu i liczba podróży w terenie) były powiązane z aktywnością fizyczną. 

van der Horst i współpracownicy [40] badali czynniki środowiskowe związane z zachowaniami 

żywieniowymi, ale nie znaleźli spójnych związków. Zgodnie z wyżej wymienionymi przeglądami [39,40] 

dostępnych jest niewiele badań, które badają wpływ środowiska na dietę dzieci i młodzieży oraz aktywność 

fizyczną w środowisku szkolnym. Ponadto niedawny systematyczny przegląd przeglądów [41] potwierdził 

te ustalenia. De Vet i jego współpracownicy [41] nie znaleźli spójnych związków między czynnikami 

szkolnymi a zachowaniami żywieniowymi. Jednakże przegląd przeglądów wykazał znaczenie obiektów 

szkolnych (tj. instruktażu na temat sportu / świadczeń zdrowotnych, szkolnych programów wychowania 

fizycznego / szkolnego sportu, wyposażenia szkolnych placów zabaw i czasu na wolne gry / wycieczki 

terenowe) na PA u młodych osób. Jednak Harrison i Jones [42] przeprowadzili systematyczny przegląd 

badający związki pomiędzy fizycznym środowiskiem szkolnym a dietą, aktywnością fizyczną i otyłością i 

znaleźli pewne dowody na wpływ fizycznego szkolnego środowiska żywnościowego na spożycie żywności 

przez dzieci i młodzież [42] . Zdaniem autorów dostępność i przystępne ceny niezdrowej żywności (tj.  

napoi słodzonych, przekąsek energetycznych ubogich w wartości odżywcze, niezdrowych ofert 

lunchowych) w stołówkach szkolnych i automatach prowadzą do większego spożycia niezdrowej 

żywności, niższego spożycia owoców, warzyw i przetworów mlecznych i większe ryzyko otyłości. Ponadto 

Harrison i Jones [42] stwierdzili, że interwencje zmieniające zaopatrzenie w żywność w szkole wydają się 

skuteczne, ale modyfikacje środowiska fizycznego mają większe prawdopodobieństwo skuteczności w 

połączeniu ze wspierającymi zmianami społecznymi i edukacyjnymi. Ponadto przegląd ten potwierdził 
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znaczenie fizycznego środowiska szkolnego dla aktywności fizycznej [42]. Na podstawie powyższych 

recenzji wydaje się, że rola środowiska szkolnego w zachowaniach żywieniowych nie jest jeszcze w pełni 

zrozumiała. Tak więc przyszłe badania powinny zapewnić lepszy wgląd we wpływ szkolnych czynników 

środowiskowych na zachowania żywieniowe. Niemniej jednak należy przyznać, że szkoły nie są niezależne 

jako organizacja, lecz są osadzone w szerszych środowiskach, w tym społecznościach, systemach opieki 

zdrowotnej, rządach i przemyśle spożywczym [10]. Zgodnie z modelami Społecznej Ekologii, na 

indywidualne zachowania zdrowotne maja wpływ i wpływają różne poziomy wpływu na środowisko (w 

tym rodziny, sieci społeczne, organizacje, społeczności i społeczeństwa) [4-7]. Dlatego też działania mające 

na celu zapobieganie otyłości muszą być ukierunkowane na te różne rodzaje środowiska na wielu 

poziomach, aby znacznie ograniczyć epidemię otyłości. 

 

Zapobieganie otyłości w środowisku szkolnym 

Ponieważ dzieci spędzają dużą część swojego czasu w szkole, a szkoły mają wiele możliwości prowadzenia 

promocji zdrowia (np. lekcje edukacji zdrowotnej, tworzenie placówki promującej aktywność fizyczną, 

zapewnianie zdrowych posiłków w szkole); środowisko szkolne jest uznawane za dobre miejsce do 

zajmowania się dietą, aktywnością fizyczną i siedzącym trybem życia (SB) [43,44]. WHO założyła w 1995 

r. inicjatywę Global School Health Initiative, która miała na celu zmobilizowanie i wzmocnienie promocji 

zdrowia i działań edukacyjnych na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym oraz poprawę 

zdrowia uczniów, personelu szkolnego, rodzin i innych członków społeczności poprzez szkoły. Głównym 

celem tej inicjatywy było zwiększenie liczby szkół promujących zdrowie (HPS), tj. szkół, które stale 

wzmacniają swoje możliwości jako zdrowe środowisko do życia, nauki i pracy [45]. Wiele badań wskazuje, 

że programy promocji żywienia z zastosowaniem metody szkół promujących zdrowie są obiecujące w 

zakresie poprawy zachowań żywieniowych [46]. 

 

Interwencje ukierunkowane na dietę, aktywność fizyczną i siedzący tryb życia u dzieci i młodzieży miały 

w dużej mierze miejsce w środowisku szkolnym. Podjęto szereg działań obejmujących zdrowe wzorce 

żywieniowe, zwiększenie aktywności fizycznej i zmniejszenie siedzącego trybu życia oraz zmniejszenie 

masy ciała i przyrostu masy ciała. Niektóre interwencje wykorzystywały pojedyncze komponenty, takie jak 

edukacja żywieniowa lub zmiany środowiskowe, jednak większość interwencji łączyła wiele składników, 

aby wpływać na zachowania związane z równowagą energetyczną i masę ciała. Kilka przeglądów 

systematycznych wykazało, że dobrze zaprojektowane i dobrze wdrożone interwencje szkolne mają 

pozytywny wpływ na odżywianie dzieci i aktywność fizyczną. Ponadto interwencje szkolne, które łączą 

zarówno komponenty edukacyjne, jak i środowiskowe i koncentrują się na obu stronach bilansu 

energetycznego, najprawdopodobniej będą skuteczne. Niemniej jednak, do tej pory interwencje szkolne 

odniosły jedynie ograniczony sukces w zakresie wyników behawioralnych i nie wykazały żadnych skutków 

w ograniczaniu częstości występowania nadwagi, szczególnie w dłuższej perspektywie [47-52]. 

 

Dlatego strategie zapobiegania powinny zostać rozszerzone na inne środowiska, w których żyją dzieci, aby 

dotrzeć do większości dzieci i wpłynąć na istotny i znaczący poziom. Ponieważ dzieci spędzają z rodzicami 

znaczną część swojego czasu w domu, a ponadto rodzice i wychowanie mają znaczący wpływ na 

zachowania związane z równowagą energetyczną dzieci i rozwojem otyłości [53-56], prawdopodobnie 

angażowanie rodziców i koncentracja na metodach wychowawczych w profilaktyce otyłości poprawią 

długoterminowy wpływ i trwałość działań związanych z zapobieganiem otyłości. W związku z tym rodzice 
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powinni również aktywnie uczestniczyć w działaniach na rzecz zapobiegania otyłości. W poniższej sekcji 

przedstawiono przegląd obecnej wiedzy na temat zaangażowania rodziców w profilaktykę otyłości w 

szkołach, w tym dowody na skuteczność zaangażowania rodziców, stosowane strategie angażowania 

rodziców i docelowe praktyki rodzicielskie oraz cechy rodziców uczestniczących w profilaktyce otyłości 

opartej na szkolnictwie. 

 

Rola rodziców w szkolnym zapobieganiu otyłości 

W wielu przeglądach systemowych badano skuteczność zaangażowania rodziców w szkolną profilaktykę 

otyłości na podstawie wyników behawioralnych i / lub antropometrycznych. Nie znaleziono jednak 

rozstrzygających dowodów na wartość dodaną uczestnictwa rodziców w szkolnym zapobieganiu otyłości. 

Z jednej strony, wcześniejsze badania wykazały pewne dowody na skuteczność angażowania rodziców w 

zdrową szkolną dietę, promowanie aktywności fizycznej i programy zapobiegania otyłości u dzieci i / lub 

młodzieży [57-62]. Jednak żaden z przeglądów nie obejmował wyłącznie badań, w których element 

zaangażowania rodzicielskiego w szkolną interwencję został osobno oceniony. Nie można zatem określić 

wkładu zaangażowania rodziców w efektywność interwencji. W przeglądach tych stwierdzono jedynie, że 

interwencje szkolne z komponentem rodzinnym wydają się bardziej skuteczne niż te, które tego nie 

zawierały. Z drugiej strony, niektóre przeglądy systematyczne zgłaszany niespójne ustalenia. Zarówno 

Kahn i wsp. [63] i Thomas i wsp. [60] nie wykazali wartości dodanej uczestnictwa rodziców w odpowiednio 

wspieranych przez szkołę programach aktywności fizycznej i ogólnych interwencjach w zakresie 

zapobiegania otyłości. Doak i wsp. [64] porównali elementy interwencji skutecznych i nieefektywnych 

programów profilaktyki nadwagi u dzieci i stwierdzili, że w przypadku skuteczniejszych badań rzadziej 

uwzględniano interwencje rodziców. Ponadto dwie metaanalizy [65, 66] przetestowały hipotezę, że 

większy wpływ będą wywierały programy zapobiegania otyłości z zaangażowaniem rodziców niż te 

programy bez. Stice i wsp. [66] stwierdzili, że udział rodziców nie zwiększył znacząco skuteczności 

interwencji, podczas gdy Katz i wsp. [65] stwierdzili, że zaangażowanie rodziców może być cenne. Do tej 

pory opracowano tylko kilka badań interwencyjnych, które są oparte wyłącznie na rodzicach lub zawierają 

dodatkową grupę porównawczą do testowania skuteczności rodziny. Większość starań o zaangażowanie 

rodziców jest elementem bardziej wszechstronnych interwencji [67]. Van Lippevelde i współpracownicy 

[68] przeprowadzili systematyczny przegląd wyłącznie z uwzględnieniem interwencji szkolnych i 

rodzinnych z taką koncepcją, że można określić wartość dodaną elementu interwencji rodzicielskiej. 

Ponieważ jednak można było pobrać tylko pięć badań, a wyniki zidentyfikowanych badań były niespójne, 

przegląd ten nie był w stanie dostarczyć rozstrzygających dowodów na temat szczególnego wkładu 

zaangażowania rodziców w skuteczność profilaktyki otyłości w szkołach. Ponadto uwzględnione badania 

nie dostarczyły szczegółowych informacji na temat istoty interwencji, ilości i zasięgu elementu 

rodzicielskiego, dlatego też nie można było sformułować twierdzenia na temat najbardziej skutecznych 

strategii interwencji dla rodziców. Niezależnie od tego, rodzicielskie interwencje obejmujące szereg 

strategii i skoncentrowane na kilku praktykach rodzicielskich (tj. monitorowanie, stawianie reguł, 

modelowanie ról) okazały się mieć większe szanse powodzenia. Podobne wyniki uzyskali Golley i wsp. 

[69], którzy odkryli, że interwencje oparte na rodzinach były bardziej skuteczne, gdy zastosowano więcej 

technik zmiany zachowania w celu nakierowania na rodziców i ich praktyki. 

 

Hingle i wsp. [67] oraz O'Connor i wsp. [70] dokonali przeglądu literatury dotyczącej tego, jaki rodzaj 

zaangażowania rodziców był najskuteczniejszy w zmianie wyników diety i aktywności fizycznej u dzieci. 
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Stwierdzono silniejsze dowody dotyczące bezpośrednich metod / strategii docierania do rodziców i 

angażowania takich, jak obecność rodziców na sesjach edukacyjnych, sesje szkoleniowe dla rodziców, 

doradztwo w zakresie postępowania rodzinnego za pomocą face-to-face lub przez kontakt telefoniczny. Te 

strategie interwencji rodzicielskiej miały większe szanse powodzenia zmian behawioralnych diety i 

aktywności fizycznej w porównaniu z tymi, które wykorzystywały bardziej pośrednie metody (np. 

edukacyjne materiały informacyjne). Ponadto pośrednie strategie rodzicielskie związane z odżywianiem, 

w które rodzice byli angażowani przez swoje dzieci (tj. zadania domowe) również częściej miały 

pozytywne wyniki. Jednak nie było tak w przypadku promującej strategie interwencji rodzinnej aktywności 

fizycznej, ponieważ O'Connor i współpracownicy [70] nie znaleźli żadnych pozytywnych rezultatów dla 

rodzinnych programów aktywności fizycznej lub programów ćwiczeń razem z dzieckiem. Jednak obie 

analizy wykazały, że metody pośrednie były najczęściej stosowane w celu zaangażowania rodziców [67, 

70]. Zostało to poparte przez Rosemana i współpracowników [71], którzy przedstawili przegląd 

najczęstszych metod i strategii dotarcia do środowiska domowego. Najczęściej stosowaną strategią 

edukowania i przypominania rodzicom o znaczeniu zdrowych wzorców żywieniowych było wysyłanie 

domowych biuletynów. Inne metody, takie jak wysyłanie broszur i kaset wideo, kładące nacisk na 

modelowanie pożądanych zachowań, stanowiły alternatywę. Wspólne strategie aktywnego zaangażowania 

rodziców dotyczyły organizacji spotkań rodzic-nauczyciel, poradnictwa rodzinnego na temat diety, forum 

rodziców / strony internetowej, pracy domowej rodziców, dostarczania książki kucharskiej / przepisów na 

temat żywności do przygotowania w domu [71]. Niemniej jednak, z przeglądów Hingle i 

współpracowników [67] oraz O'Connora i współpracowników [70] dotyczących najlepszego sposobu 

zaangażowania rodziców, można wyciągnąć, tylko ograniczone wnioski biorąc pod uwagę zmienność w 

projektach badawczych, oraz wykorzystane wyniki i pomiary. Podobnie, Golley i współpracownicy [69] 

badali, czy techniki interwencji i techniki zmiany zachowań stosowane w interwencjach rodzinnych są 

powiązane ze skutecznością interwencji. Okazało się, że interwencje oparte na rodzinie miały większe 

szanse na bycie skutecznymi, gdyby obejmowały większość z następujących cech: rodzice byli 

odpowiedzialni za udział i wdrożenie interwencji (a nie dziecko), wyższy stopień znaczącego 

zaangażowania rodziców ukierunkowanego na spożycie / zawartość energii lub wybory żywieniowe, 

stosowanie większej liczby technik zmiany zachowań i stosowanie określonych technik (restrukturyzacja 

środowiska, określanie celów, monitorowanie i identyfikacja barier). Skuteczność interwencji również 

wzrosła, jeśli zastosowanie technik zmiany zachowania obejmowało proces zmiany zachowania [69]. 

 

Pomimo całej obecnej wiedzy na temat najskuteczniejszych rodzinnych strategii interwencyjnych 

skierowanych na równowagę energetyczną, poprzednie przeglądy donoszą, że większość badań 

interwencyjnych nie zawierała danych o tym, ile i którzy rodzice brali udział. Ponadto wcześniejsze badania 

podkreślają trudność zaangażowania rodziców w interwencje szkolne, ponieważ rodzice często nie chcą 

uczestniczyć w szkolnych interwencjach, a ponadto mają mało wolnego czasu ze względu na pracę i 

obowiązki domowe [72,73]. Aby zbadać możliwe strategie angażowania i wpływania na rodziców poprzez 

profilaktykę otyłości w szkołach, Van Lippevelde i współpracownicy [74] przeprowadzili badania grupowe 

w czterech krajach europejskich z rodzicami dzieci w wieku od 10 do 12 lat, aby uzyskać lepszy wgląd w 

perspektywy zaangażowania rodziców w profilaktykę otyłości w szkołach. Rodzice zaproponowali 

interaktywne i praktyczne zajęcia razem z dzieckiem jako najlepszy sposób na ich zaangażowanie, takie 

jak gotowanie, degustacja potraw i warsztaty żywieniowe, wycieczki piesze i rowerowe, inicjacje sportowe 

wraz z ich dzieckiem. Działania powinny być tanie, w dogodnym momencie, skoncentrowane na ich 
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dzieciach, a nie na nich samych, nie na korepetycjach ani na zajęciach teoretycznych, ani w szkole, ani w 

domu. 

 

We wszystkich wyżej wymienionych badaniach autorzy podkreślili, że trudno jest ustalić, czy 

zaangażowanie rodziców pozytywnie wpływa na wyniki i określić, które strategie angażowania rodziców 

są najbardziej skuteczne. Wynika to z niejednorodności projektu badania, jakości badania, zmiennych 

wynikowych i pomiarów wykorzystywanych do oceny wyników oraz słabego opisu wierności interwencji, 

dawki i ekspozycji. W związku z tym przyszłe badania powinny próbować rozwiązać ten brak jasności co 

do znaczenia i skuteczności zaangażowania rodziców w profilaktykę otyłości, projektując badania w taki 

sposób, aby możliwe było wydobycie wartości dodanej interwencji rodzicielskiej. Jednak należy również 

zbadać alternatywne strategie i kanały, aby skutecznie zająć się środowiskiem domowym i praktykami 

rodzicielskimi, tj. interwencjami opartymi na społeczności. 
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Lea Maes 

 
Lea Maes jest doktorem nauk medycznych (zdrowie publiczne). Jest profesorem zwyczajnym 

w Departamencie Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk Medycznych i Zdrowia, Uniwersytet w Gandawie, 

Belgia 

 

Koordynuje magistra promocji zdrowia i prowadzi grupę badawczą w zakresie promocji zdrowia.  

Zespół koncentruje się na zachowaniach zdrowotnych młodych ludzi oraz na rozwoju i ocenie interwencji 

promujących zdrowie  

 

Grupa badawcza opublikowała artykuły na temat wpływu proksymalnych (klasa społeczna, edukacja, sieć 

społeczna) i dystalnych (wskaźniki dobrostanu, polityka) czynników społecznych dotyczących nawyków 

żywieniowych i używania tytoniu przez młodych ludzi. 

Opublikowano także kilka badań oceniających interwencje. 

 

 

 

 

Caroline Braet 
 
 
Profesor w Katedrze Psychologii Rozwojowej, Osobowości i Społecznej na Uniwersytecie w Gandawie w 

Belgii.  

Jej domena badawcza i tematy z tych lekcji charakteryzowały się rozwojowym podejściem 

psychopatologicznym. Służy także jako kierownik różnych klinik. Caroline Braet otrzymała tytuł doktora 

na Uniwersytecie w Gandawie w 1993 r., ze specjalizacją w badaniu psychologicznych aspektów otyłości 

u dzieci. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji naukowych 
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~ Jak korzystać z tego artykułu ~ 
 

Możesz używać, udostępniać i kopiować te treści, cytując ten artykuł w następujący sposób: 

 

 

Van Lippeveldea W, Maes L, Braet C (2015). Szkoła i otyłość. W M.L. Frelut (red.), The ECOG's 

eBook on Child and Adolescent Otyłość. Źródło: ebook.ecog-obesity.eu 

 

 

Upewnij się również, że podczas korzystania z tej treści masz odpowiedni kredyt. Odwiedź ebook.ecog-

obesity.eu/terms-use/summary/ po więcej informacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 

~ Ostateczne słowo ~ 

 
 

Dziękuję za przeczytanie tego artykułu. 

 

 

Jeśli uważasz, że ten artykuł jest wartościowy, udostępnij go komuś, kto będzie zainteresowany. 

 

 

Odwiedź także ebook.ecog-obesity.eu, aby przeczytać i pobrać więcej informacji związanych z otyłością 

dziecięcą. 

 

http://ebook.ecog-obesity.eu/?utm_source=text&utm_medium=article-link&utm_campaign=ebook-en
http://ebook.ecog-obesity.eu/terms-use/summary/?utm_source=text&utm_medium=article-link&utm_campaign=ebook-en
http://ebook.ecog-obesity.eu/terms-use/summary/?utm_source=text&utm_medium=article-link&utm_campaign=ebook-en
http://ebook.ecog-obesity.eu/?utm_source=text&utm_medium=article-link&utm_campaign=ebook-en

