
AKTYWNA SZKO£A – AKTYWNY UCZEÑ

Celem konkursu jest spopularyzowanie wœród uczniów w ca³ej Polsce podstawowych 
zasad zdrowego trybu ¿ycia wœród dzieci i m³odzie¿y.

Zadania konkursu: 

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szko³y, debaty uczniowskiej nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramid¹ ¿ywienia zakoñczonej testem 
sprawdzaj¹cym dla uczniów wg uk³adu opracowanego przez szko³ê (prace plastyczne, test wiedzy z doboru i kalorycznoœci produktów).

2. Przeprowadzenie sonda¿u, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Jak dbaæ o swoj¹ kondycjê fizyczn¹, jak ¿yæ i od¿ywiaæ siê zdrowo? Forma 
sonda¿u mo¿e byæ dowolnie rozszerzana przez szko³ê lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów.

3. Przeprowadzenie spotkañ uczniów z regionalnymi przedstawicielami sportu, przedstawicielami s³u¿by zdrowia, organizacjami spo³ecznymi 
promuj¹cymi zdrowy tryb ¿ycia etc. nt. Bezpieczeñstwo w sporcie oraz budowanie w³asnego systemu wartoœci poprzez osi¹gniêcia sportowe. 

4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach nt.: Wp³yw osi¹gniêæ technicznych XXI wieku wp³ywaj¹cych negatywnie na rozwój 
i kondycjê zdrowotn¹ dzieci i m³odzie¿y.

5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: Sposoby na ciekawy 
i zdrowy wypoczynek.

6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. „Konsumenckie ABC” – przygotowanie gazetki informacyjnej lub wystawy 
szkolnej na temat: „Czy zdrowo ¿yjemy”?  

7. Zorganizowanie we wszystkich klasach cyklicznych zajêæ z wychowania fizycznego prowadzonych przez m³odzie¿ pod kierunkiem nauczycieli w-f: Mój 
zestaw æwiczeñ poprawiaj¹cy kondycjê oraz nauczenie innych ich w³aœciwego stosowania. 

8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod has³em: Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju zwi¹zane z nieprawid³owym 
od¿ywianiem (oty³oœæ, niedobór masy cia³a, anoreksja, bulimia) – jak rozpoznaæ chorobê i gdzie szukaæ pomocy? Wskazany udzia³ specjalistów 
oraz osób walcz¹cych z dan¹ chorob¹.

9. Przeprowadzenie jednodniowych zajêæ ruchowych we wszystkich klasach pn. Dzieñ ruchu w szkole wraz z przeprowadzeniem ogólnoszkolnego 
testu wydolnoœci/ sprawnoœci fizycznej – wy³onienie zwyciêzcy oraz omówienie wyników testu przez nauczycieli w-f’u. 

10.Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów szko³y na temat wp³ywu siedz¹cego trybu ¿ycia na zdrowie i kondycjê dziecka – temat 
niedostosowania spo³ecznego dziecka, izolacja w grupie, agresja.

11.Zg³oszenie nauczycieli do udzia³u w kursie  „Aktywna szko³a – aktywny uczeñ”,  który przeprowadzi w formie e - l e a r n i n g  
Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Regulamin i szczegó³y konkursu dostêpne s¹ na stronie internetowej:

www.aktywna-szkola.com

Oganizatorzy:

INSTYTUT BADAÑ 
NAD DEMOKRACJ¥ Sp. z o.o.
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Studium Prawa Europejskiego: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 151, lok. 2222
tel./fax: 22 833 38 90; 22 833 39 90; 

e-mail: info@spe.edu.pl; www.spe.edu.pl


