INFORMACJA O VI EDYCJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO „PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII”
15 października ruszyła VI edycja programu edukacyjnego „Porcja Pozytywnej Energii”
organizowanego przez markę Crispy Natural. Program realizowany jest pod patronatem: Wydziału
Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię Przekreślony Kłos oraz honorowym patronatem
Rzecznika Praw Dziecka.
Celem Programu Porcja Pozytywnej Energii jest edukacja i kształtowanie u dzieci właściwych
nawyków żywieniowych opartych na spożywaniu warzyw i owoców oraz świadoma walka z otyłością.
Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas 1-6 oraz przedszkolaków.
Po zarejestrowaniu się na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl pedagodzy otrzymują dostęp do
materiałów edukacyjnych, dostosowanych do różnych grup wiekowych, które zostały merytorycznie
przygotowane dla nich we współpracy ze specjalistami. Gotowe scenariusze pomogą w przekazaniu
dzieciom wiedzy na temat wartościowych produktów spożywczych, zdrowego odżywiania i tego jak
może ono wpływać na funkcjonowanie naszego organizmu.
Zestawy do VI edycji programu zawierają:


Scenariusze lekcji i zabaw dopasowane do różnych grup wiekowych



Filmy i prezentacje edukacyjne



Karty prac dla uczniów

Scenariusze dydaktyczne programu powstały we współpracy ze specjalistami z Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Kaliszu oraz specjalistami z dziedziny dietetyki, psychologii i sportu.
Jednym z elementów programu Porcja Pozytywnej Energii jest konkurs, polegający na wykonaniu
przez dzieci, określoną techniką pracy konkursowej. W tej edycji zaplanowane są aż trzy jego edycje,
których tematami przewodnimi będą: otyłość, otaczające nas technologie i aktywność fizyczna. Na
zwycięzców czekają nagrody: dla najlepszych placówek – granty finansowe, dla nauczycieli oraz
uczniów karty podarunkowe na zakup sprzętu sportowego.
Konkursy będą organizowane co 2-3 miesiące zgodnie z bieżącymi informacjami na stronie
internetowej programu. Zgłoszenia do pierwszego konkursu przyjmujemy już od 5 listopada 2018r.
Na prace czekamy do 25 stycznia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2019 r.
Więcej informacji na temat warunków udziału w programie i konkursie dostępnych jest na stronie
www.porcjapozytywnejenergii.pl oraz na fanpage na Facebooku „Porcja Pozytywnej Energii”.

