
Informacja dotycząca bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli (40h online i 10 h stacjonarnie): 

Szkolenie online (40h) dla nauczycieli będzie udostępnione na platformie edukacyjnej przez 2 miesiące, 

i zakończy się możliwością uzyskania dwóch certyfikatów: 

- szkolenie dotyczące edukacji uczniów szkół podstawowych klas I-III (certyfikat I), 

- szkolenie dotyczące edukacji uczniów szkół podstawowych klas IV-VI (certyfikat II). 

Nauczyciel może wybrać jedno szkolenie lub skorzystać z dwóch szkoleń i uzyskać dwa certyfikaty.  

Szkolenia będą udostępnione online od połowy września do połowy listopada, tak aby każdy nauczyciel 

mógł w dogodnym dla siebie czasie skorzystać ze szkolenia lub obu szkoleń.  

Oprócz bezpłatnych szkoleń, szkoła uzyska dostęp do materiałów edukacyjnych (monografii ze 

scenariuszami lekcji dla uczniów szkół podstawowych klas I-III i klas IV-VI wraz z prezentacjami 

gotowych lekcji w Power Point, plakatów żywieniowych, filmów edukacyjnych, m.in. na temat 

produkcji czy pozyskiwania żywności, ale też niemarnowania żywności, komiksu o tematyce 

prawidłowego żywienia, jak również książki kucharskiej dla dzieci do przygotowania prozdrowotnych 

potraw z rodzicami w domach) i wsparcie pracowników uczelni we wdrażaniu programu w szkole. 

Szkolenie obejmuje również 10 h warsztatów, które odbędą się stacjonarnie w siedzibie uczelni 

partnerskich  w najbardziej dogodnym dla szkoły miejscu. W przypadku znacznej liczby nauczycieli w 

danym regionie, uczestniczących w projekcie, będziemy starali się zorganizować szkolenie w innym 

miejscu, jeżeli nie ma w pobliżu współpracującej z SGGW uczelni.  

Rejestrując się do programu szkoła zobowiązuje się, że min. 2 nauczycieli (jeden nauczający w klasach 

I-III i drugi nauczający w klasach IV-VI) wezmą udział w szkoleniu. Nie wyklucza się większej liczby 

nauczycieli, ale nie więcej niż 10 z jednej szkoły. 

Informacja dotycząca badań naukowych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców 

Badania naukowe – ankietowe wśród młodszych dzieci (klasy I-III) i starszych uczniów (klasy IV-VI) 

-  będą przeprowadzane przez nauczycieli akademickich, uczestniczących w projekcie. Wśród uczniów, 

których rodzice wyrażą zgodę zostaną przeprowadzone badania antropometryczne (wzrost, masa, 

obwód pasa) oraz w grupie 3000 uczniów (w wybranych szkołach), również po uzyskaniu zgody 

rodziców, zostaną przeprowadzone badania składu ciała. Badania są anonimowe, wyniki będą 

kodowane według klucza: miejscowość, nr szkoły, klasa, numer z dziennika. Przeprowadzający badanie 

nie będzie znał nazwiska dziecka.  

Ze strony szkoły oczekujemy pomocy w zakresie: 

− ustalenia terminu, w którym można na kilka godzin (zależy od wielkości placówki) wejść do szkoły 

w zespołach 5-6 osób i przeprowadzić badania naukowe. Badania będę odbywać się do 14.06.2022 

i we wrześniu oraz w październiku 2022, 

− pozyskania zgód rodziców uczniów na udział dziecka w badaniach (zgody pozostaną w szkole),  

− ustalenia kolejności wykonywania badań w klasach I-VI, 

− wyznaczenia pomieszczenia, w którym będzie można w sposób dyskretny wykonać pomiary 

antropometryczne (nie musi być duże), dzieci otrzymają wynik badania dla rodziców, 

− wypełnienia ankiety przez Dyrektora szkoły na temat wyżywienia w szkole, 

− wypełnienia ankiety online dotyczącej aspektów żywieniowych przez nauczycieli biorących udział 

w projekcie,  

− wypełnienia ankiety online przez rodziców, którzy wyrażą zgodę na udział w badaniu ankietowym 

(szkoła dostanie link i kody QR dla rodziców do ankiety).  

W wybranych kilku szkołach, które wyrażą zgodę na badania jakościowe (metodą pogłębionych 

wywiadów grupowych lub pogłębionych wywiadów indywidualnych) zostaną przeprowadzone 

wywiady z nauczycielami dotyczące potrzeb w zakresie realizacji edukacji żywieniowej i wywiady z 

pracownikami stołówki, jeżeli jest w szkole.  

Informacja dotycząca konkursu dla szkół podstawowych 

We wrześniu zostanie ogłoszony konkurs i jego zasady dla szkół uczestniczących w programie. Nagrodą 

w konkursie będą bezpłatne warsztaty dla dwóch najlepszych szkół w każdym województwie.  


