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OLIMPIADY
 KONKURSY

IMPREZY

Pragmatyczny wymiar profilaktyki
WYBRANE DZIA£ANIA REALIZOWANE

W SZKO£ACH W GMINIE KÊPICE

Jedn¹ z podstawowych warto�ci w ¿yciu cz³owie-
ka � zw³aszcza m³odego � jest zdrowie. Dlatego te¿,
aby przeciwdzia³aæ negatywnym skutkom istnienia we
wspó³czesnym �wiecie, niezbêdne s¹ dzia³ania profilak-
tyczne. Podstawow¹ form¹ tych dzia³añ s¹ konkursy
realizowane zarówno dla uczniów szkó³ podstawowych,
jak i gimnazjalnych. Jestem do�wiadczonych pedago-
giem i od wielu lat inicjujê i organizujê turnieje wiedzy
z zakresu profilaktyki i zdrowego trybu ¿ycia, gdy¿ uwa-
¿am, ¿e taki sposób pracy przynosi najlepsze efekty.

Konkurs wiedzy z profilaktyki uzale¿nieñ:
�Wolny od na³ogów, prowadzê zdrowy styl ¿ycia�,
rokrocznie organizowany jest w listopadzie. Jego celem
jest poszerzenie wiedzy dzieci i m³odzie¿y na temat uza-
le¿nieñ oraz promocja zdrowego trybu ¿ycia. Od uczest-
ników rywalizacji wymaga siê wiedzy w zakresie biolo-
gii, przyrody, profilaktyki uzale¿nieñ i promocji zdrowia.

Drugim konkursem jest �Konkurs wiedzy
o AIDS�, który odbywa siê zawsze w grudniu. Jego
celem jest poszerzenie wiedzy m³odzie¿y na temat za-
ka¿eñ wirusem HIV i choroby AIDS. Konkurs spraw-
dza³ wiedzê z takich zagadnieñ jak: pochodzenie, budo-
wa i biologia wirusa HIV, patogeneza zaka¿eñ HIV, drogi
szerzenia siê zaka¿eñ HIV, okoliczno�ci i czynniki sprzy-
jaj¹ce zaka¿eniu, choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹,
objawy kliniczne przebiegu zaka¿eñ HIV/AIDS, zapo-
bieganie zaka¿eniom opieka nad osobami ¿yj¹cymi z HIV
i chorob¹ AIDS; HIV/AIDS � prawa cz³owieka, za-
gadnienia dotycz¹ce tolerancji.

Obydwa konkursy realizowane s¹ w tej samej kon-
wencji:
§ podzia³u na poziomy: szko³y podstawowe i gimna-

zja,
§ liczba uczestników: po 3 reprezentantów z ka¿dej

szko³y,
§ forma przeprowadzonych konkursów: testy za-

mkniête z jednym pytaniem otwartym.

W konkursach bierze udzia³ 6 szkó³ podstawowych
(Szko³a Podstawowa: Biesowice, Kêpice, Warcino,
Korzybie, Barcino, Przytocko) i 4 gimnazja (Gimnazjum:
Kêpice, Biesowice, Korzybie, Barcino). Z ka¿dej szko-
³y na danym poziomie uczestniczy po trzech uczniów.
Na poziomie szko³y podstawowej uczestnikami s¹ ucznio-
wie klas 4-6. Obydwa wy¿szej wymienione konkursy
maj¹ wieloletni¹ tradycjê, bo odbywaj¹ siê ju¿ od dzie-
wiêciu lat. Poni¿ej przedstawiam wyniki konkursów
w roku szkolnym 2012/2013.

KONKURS �WOLNY OD NA£OGÓW
� PROWADZÊ ZDROWY STYL ¯YCIA�

SZKO£A PODSTAWOWA
I miejsce:
· Ewa Ginter � Kêpice,
II miejsce:
· Weronika Wszelaki � Biesowice,
· Katarzyna Buæko � Biesowice,
III miejsce:
· Iwona Komar � Kêpice,
· Alicja Reszetar � Barcino,
· Kasia Kropop � Korzybie.

GIMNAZJUM
I miejsce:
· Karolina Sk³adanek� Korzybie,
· Mi³osz Wróblewski � Kêpice,
II miejsce:
· Ma³gorzata Mazur � Kêpice,
· Maria Szraniak � Korzybie,
III miejsce:
· Marta Pawelec � Biesowice.

�KONKURS WIEDZY O AIDS�

SZKO£A PODSTAWOWA
I miejsce:
· Przemys³aw Wróblewski � Kêpice,
· Ewa Ginter � Kêpice,
II miejsce:
· Alicja Reszetar � Barcino,
III miejsce:
· Ola Jastrzêbska � Barcino.

GIMNAZJUM
I miejsce:
· Mi³osz Wróblewski � Kêpice,
· Dagmara Kojtych � Kêpice,
II miejsce:
· Ma³gosia Mazur � Kêpice,
III miejsce:
· Dawid Stocki � Barcino,
· Greta Pietrzala � Barcino.
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Trzecim turniejem jest Konkurs wiedzowo-spor-
towy �Zachowaj Trze�wy Umys³�, organizowany dla
gimnazjów. Konkurs ten odbywa siê cyklicznie w czerw-
cu, od kilku lat. Jego celem jest u�wiadomienie m³odzie-
¿y, jak wa¿ne jest prowadzenie zdrowego trybu ¿ycia.
Z ka¿dego gimnazjum w zmaganiach bierze udzia³ po
6 osób. Konkurs sk³ada siê z kilku bloków tematycz-
nych. Wiedza z ka¿dego dzia³u sprawdzana jest za po-
moc¹ pytañ oraz zadania sportowego. Uczestnicy od-
powiadaj¹ na pytania z zakresu:
· uzale¿nienia i u¿ywki,
· zasady ruchu drogowego,
· prewencja kryminalna,
· wiedza o policji.

Klamr¹ zamykaj¹c¹ ca³oroczn¹ dzia³alno�æ profi-
laktyczn¹ s¹ spektakle profilaktyczne oraz konkur-
sy plastyczne na plakat: �STOP UZALE¯NIE-
NIOM�, organizowane na szczeblu szkolnym i gminnym.
Dope³nieniem naszych dzia³añ s¹ coroczne wyjazdy
z m³odzie¿¹ do S³upska na koncerty profilaktyczne �NIE-
ÆPA�. ö

Zofia Brzezicka
pedagog

w Zespole Szkó³ w Biesowicach
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