
 

„TYDZIEŃ PROFILAKTYKI” 

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W STASZOWIE 

 

      Minął niezwykły tydzień w Zespole Szkół Ekonomicznych w Staszowie – „Tydzień Profilaktyki”. 

Wydarzenie to na stałe zostało wpisane w kalendarz planu pracy szkoły. Głównym celem przedsięwzięcia 

było promowanie pozytywnych wzorców osobowych i zdrowego stylu życia.  

      Od 4 do 8 kwietnia młodzież wzięła udział w szeregu działań, które nie tylko uczyły, jak dbać o zdrowie 

i środowisko oraz jak przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym, ale również bawiły, kształciły relacje 

interpersonalne. Uczniowie wysłuchali wielu prelekcji na temat: cyberprzemocy, używek, substancji 

psychoaktywnych, fonoholizmu, zapobiegania stresowi.  

      Realizatorzy profilaktycznych treści starali się, aby przekaz nie był nudny. Stosowali więc metody 

problemowe. Ciekawą formą zdobywania wiedzy były warsztaty, podczas których wyjaśniano młodym 

ludziom różne zagadnienia, takie jak: ekologia, segregacja odpadów, asertywność, hejt, fake newsy, zasady 

prawidłowego odżywiania się. Lekcje stanowiły uzupełnienie tych obszarów. Pokazując korelację 

międzyprzedmiotową, pedagodzy uczyli nastolatków holistycznego pojmowania świata. Przykładem takich 

zajęć było łączenie nauk przyrodniczych i języka niemieckiego. W języku Goethego zrealizowano tematy- 

„Obst und Gemuse – Gesundes Essen”, „Sport und die Gesundheit”, „Die Mulltrennung ist wichtig”.  

Z interesującą propozycją wyszli reprezentanci klas gastronomicznych. Zachęcali wszystkich do obliczenia 

sobie wskaźnika BMI. Ponadto zapoznawali społeczność szkoły z oryginalnie zaprezentowaną piramidą 

żywieniową. Do akcji przyłączyli się nauczyciele wychowania fizycznego. Przygotowali cykl spotkań, którym 

przyświecało znane hasło „W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Każdy mógł się sprawdzić w swojej ulubionej 

dyscyplinie sportowej. Jedni wybrali aerobik, zawody w piłce nożnej, natomiast inni turniej szachowy. Swoim 

podopiecznym niejednokrotnie towarzyszyli wychowawcy. Kibicowali, motywowali - a także uczyli 

panowania nad emocjami. 

      Uwagę młodych ludzi „przykuły” również konkursy. Szczególnie konkurs plastyczny 

 „Dbamy o nasze środowisko’ i konkurs na prezentację multimedialną „Jak w zdrowy sposób radzić sobie ze 

stresem?”. „Tydzień Profilaktyki” zakończył się wspólną zabawą, tzw. „kolorowym dniem”. W ostatni piątek 

(przed przerwą świąteczną) w staszowskim EKONOMIKU „królowały” barwy słońca. Każdy uczeń miał  

na sobie jakiś fragment garderoby w żółtej tonacji.  

      ”Tydzień Profilaktyki” sfinalizowało podsumowanie działań, których puentą była napisana przez uczniów 

parafraza utworu Jan Kochanowskiego:  

„Szlachetne zdrowie, 

Niech się wszech dowie 

Jako smakujesz 

Bo się nam nie zepsujesz” 

 

 

 

 

 



„Tydzień Profilaktyki” w obiektywie szkolnych fotoreporterów: 
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