
З вересня 2018

Курс на здоровий спосіб життя: 

старт реєстрації на програму «Healthy Schools»*

З 17 вересня по 8 ж овт ня ш кільні навчальні заклади по всій країні 

мают ь м ож ливіст ь зареєст руват ися у програмі «Healthy Schools: 

заради здорових і радісних ш колярів». П рограм а організована  

Ц ент ром «Розвит ок КСВ» у рам ках програми M ondelez International 

Foundation за підт римки М ініст ерст ва м олоді та спорту України, 

Інст ит ут у м одернізації зміст у освіт и та Національного  

олімпійського комітету.

Її мета -  популяризація здорового способу життя, раціонального харчування серед 

учнів та концепції «здорового дизайну» рекреацій та приміщень, де перебувають і 

харчуються діти.

Для участі у  проекті потрібно зробити декілька простих кроків:

і) Заповнити заявку на сайті www.healthv-schooIs.org.ua

■2) Розробити план «здорових» активностей на цей навчальний рік.

3) Кожні два тижні подавати звіти.

4) Брати участь у інш их активностях проект}7 і вигравати круті призи.

5) Ш коли, які дійдуть до фіналу у квітні, буде запрошено до Києва для звітної 

презентації.

Протягом трьох тижнів організатори приймають заявки на участь, ще тиждень ми 

перевіряємо надіслані анкети. Старт програми заплановано на 15 жовтня 2018 

року.
І

Протягом цього навчального року плануються різноманітні активності, 

присвячені спорту, харчуванню та дизайну: зустрічі з відомими спортсменами, 

дизайнерами, архітекторами та експертами проекту. В планах організаторів 

залучати якомога більше людей до програми, не лише вчителів та школярів, а й 

зірок, волонтерів, амбасадорів і зробити все, щоб рух за здоровий спосіб життя 

серед учнів набув національних масштабів.

«М іністерство м олоді та спорту України підт римує такі ініціативи, адже 

важливим аспект ом стає популяризація здорового способу ж иття серед учнів 

та впровадж ення раціонального харчування у школах. Створюються 

сприят ливі умови для підтримки та розвит ку здорового молодого покоління, 

що є визначним показником достатку кож ної країни. Завдяки подібним акціям  

в дітей та м олоді відбувається процес формування свідомого ставлення до 

власного здоров’я та здоров’я інших.

М аю надію, що розроблені рекомендації в рамках П рограми для закладів освіти 

щодо реалізації акт ивност ей будуть сприяти розвит ку корисних звичок серед 

учнів» - комент ує Олександр Ярема, Заст упник М ініст ра молоді та 

спорту України.

http://www.healthv-schooIs.org.ua


За результатами реалізації міні-проектів найактивнішим закладам освіти буде 

виділено гранти на закупівлю обладнання для БТЕМ **-лабораторій на загальну 

суму іо  о о о  USD.

Навесні минулого навчального року успішно пройшов пілотний етап проекту, в 

якому взяли участь понад 70 освітніх закладів з Київської та Сумської області. В 

рамках фінальної події свої звіти представили 36 шкіл, у фінал пройшли десять 

найактивніших, які мали змогу боротися за грошові гранти.

Якщо Ви мрієте про здорових діток, зацікавлених батьків та вчителів, які стають 

друзями для учнів. Про свідоме ставлення школярів до власного здоров’я. Про 

школу, вчитись у якій прагнуть із дитячого садка. Реєструйтеся у програмі та 

приєднуйтеся до спільноти Healthy Schools!

Довідка про програму «H ealthy Schools: заради здорових і радісних школярів»

«Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» -  унікальна соціальна програма, яка реалізується 

Центром «Розвиток КСВ» за підтримки Mondelëz International Foundation. Програма має на меті сприяти 

розвитку здорового харчування, фізичних активностей та свідомого ставлення до власного здоров’я у понад 

500 школах, залучивш и 17 g o o  дітей по всій Україні протягом трьох років. Програми Mondelëz International 

Foundation впроваджені цього року у ю  країнах світу.

*Healthy Schools: транслітерація «Хелсі скулз», переклад -  «Здорові школи»

« S T E M : S-science (наука), T-technology (технології), E-engineering (інженерія), M -m athem atics (математика)

і


