II miejsce szkoły w ogólnopolskim konkursie
„Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”
Uczniowie klasy IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego pod opieką nauczycielki Jolanty
Kuboń, zajęli II miejsce w konkursie na logo i hasło Programu „Mądre żywienie, zdrowe
pokolenie”.
Należy zaznaczyć, iż do konkursu zgłosiło się 400 szkół z całej Polski. I miejsce w konkursie zajął
Zespół Szkół Budowlanych z Olsztyna.
Za zajęcie II miejsca nasza szkoła otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł oraz nagrody
indywidualne dla klasy.

Organizatorem Programu i samego konkursu było Polskie Towarzystwo Dietetyki.
Program Mądre żywienie, zdrowe pokolenie, to projekt badawczo-edukacyjny, skierowanym do szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest promowanie racjonalnego odżywiania i
zdrowego stylu życia wśród młodzieży oraz wsparcie wychowawców w edukacji prozdrowotnej
uczniów. Udział szkół w badaniu pozwoli opracować raport oraz wytyczne Polskiego Towarzystwa
Dietetyki w zakresie racjonalnego żywienia młodzieży.
Patronat nad konkursem objęli:














Minister Edukacji Narodowej
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Krakowie
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Kuratorium Oświaty w Katowicach
Kuratorium Oświaty w Kielcach
Kuratorium Oświaty w Łodzi
Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Lubuski Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Partner strategiczny programu jest Fundacja Coca-Cola.
Dzięki udziałowi w programie Nasza Szkoła:



Angażuje się w program o wieloletnim pozytywnym wpływie społecznym na zdrowie i nawyki
młodego pokolenia Polaków



Włącza się do sieci szkół, które wspólnie z ekspertami PTD promują zdrowy styl życia wśród swoich
wychowanków



Przyczynia się do zmiany nawyków żywieniowych i stylu życia swoich uczniów, dbając o ich kondycję
i zdrowie, dzięki wyposażeniu ich w praktyczną wiedzę, umiejętności i odpowiednią motywację



Otrzymuje inspirujące, przygotowane przez ekspertów programu scenariusze lekcji o zdrowym
stylu życia oraz kreatywnym myśleniu, stanowiących doskonałe wsparcie dla nauczycieli chcących rozwinąć
edukację prozdrowotną swoich uczniów



Ma szansę na udział w badaniach, podczas których dietetyk PTD przeprowadzi interesujące
zajęcia dla uczniów na temat racjonalnego żywienia i zdrowego trybu życia oraz udzieli bezpłatnych,
indywidualnych konsultacji uczniom, u których zdiagnozowane zostaną problemy wynikające z nadwagi
lub niedowagi.

Link:

http://zdrowepokolenie.ptd.org.pl/
Jolanta Kuboń

