Regulamin
Powiatowej Olimpiady Wiedzy o AIDS/HIV
pt. „Większa wiedza o HIV/AIDS – mniejsze ryzyko zakażenia”
Olimpiada ma charakter wieloetapowy, organizowana jest dla uczniów VII i VIII klas
szkół podstawowych oraz uczniów klas gimnazjalnych.
1. Cel olimpiady:
a) Spopularyzowanie wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży.
b) Uświadomienie zagrożeń jakie niesie zjawisko HIV/AIDS.
c) Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji,
dokonywania wyborów, dotyczących własnego zdrowia.
d) Przeciwdziałanie negatywnemu postrzeganiu ludzi chorych, kształtowanie postaw
tolerancji wobec nich.
2. Organizator:
a) Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Śremie.
b) Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej „BASISMED”
c) Klub Relax,
d) Szkoła Podstawowa nr 5 w Śremie.
e) Urząd Miejski w Śremie.
f) Urząd Miejski w Dolsku.
3. Uczestnicy – uczniowie III klas gimnazjalnych.
4. Zakres tematyczny konkursu:
- pochodzenie, budowa i biologia wirusa HIV
- patogeneza zakażeń HIV
- drogi szerzenia się zakażeń HIV, okoliczności i czynniki sprzyjające
zakażeniom,
- objawy kliniczne w przebiegu zakażeń HIV i AIDS
- zapobieganie zakażeniom
- HIV, AIDS a prawa człowieka
- opieka nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS
- organizacje i instytucje zajmujące się HIV, AIDS w Polsce.
- choroby przenoszone drogą płciową.
5 . Przebieg konkursu:
a) eliminacje klasowe prosimy przeprowadzić do dnia 9 listopada 2018 r.
a eliminacje szkolne do 16 listopada 2018 r.
b) etap klasowy i szkolny prosimy przeprowadzić we własnym zakresie (można
wykorzystać dostarczone pytania).
c) na finał powiatowy szkoły delegują jednego ucznia reprezentującego szkołę.
d) ucznia reprezentującego szkołę należy zgłosić w terminie do 19 listopada
2018 r. (w załączeniu wzór protokołu) na adres Powiatowa Stacja Sanitarno1

Epidemiologiczna w Śremie ul. Wiejska 2, 63-100 Śrem. Do zgłoszenia należy
dołączyć „Zgodę przedstawiciela ustawowego na udział dziecka w konkursie”
(druk w załączeniu).
e) finał powiatowy (pisemny) przeprowadzony będzie 26 listopada 2018 r.
o godz. 1000 , w sali Klubu Relax przy ul. Chłapowskiego 1 w Śremie.
O kolejności zajmowanych miejsc zdecyduje suma punktów uzyskanych na
etapie pisemnym.
f) po etapie pisemnym odbędzie się część integracyjno-edukacyjna dla
uczestników olimpiady, zorganizowana przez nauczycieli i uczniów Szkoły
Podstawowej nr 5 w Śremie pod kierownictwem p. Aliny Niemier.
g) O godz. 1230
odbędzie się prelekcja Pani Hanny Jędrzejewskiej
nt. „Profilaktyka HIV/AIDS i profilaktyka uzależnień”.
h) Godz. 1300 odbędzie się podsumowanie Olimpiady i rozdanie nagród oraz
ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i prezentacja prac konkursowych
laureatów konkursu na film pt. „Krótki film o HIV”.

6.

Nagrody na etapie klasowym i szkolnym zapewnia szkoła a na etapie
powiatowym organizatorzy olimpiady.

7. Zakres literatury:
a) wiedza przekazana w szkole w ramach przedmiotów np. biologii.
b) broszury i ulotki,
c) „100 pytań i odpowiedzi wokół AIDS” Przewodnik dla młodzieży.
d) „Działania wśród młodzieży” Podręcznik szkoleniowy nt profilaktyki HIV,
AIDS. Wyd. PCK 1995. Rozdział I: informacje o AIDS str 13-34
e) Płyta CD „AIDS”
f) Kaseta video: HIV, AIDS Wiedza w pigułce. Cz. 1 Drogi zakażenia.
g) Kaseta video: AIDS wszystko co powinieneś wiedzieć.
h) http://www.aids.gov.pl/
i) http://resmedica.pl/aids.html
j) Program Edukacyjny „Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym
drogą płciową. Edukacja młodzieży szkolnej”.
8. Podsumowanie finału, rozdanie nagród i dyplomów.

Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się
w przeprowadzenie Olimpiady
Organizatorzy
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