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  ما می توانیم مدرسه ای سالم بسازیم

ــای  ــاب ه ــه انتخ ــا ارائ ــد ب ــی توان ــه م ــر مدرس ه
غذایــی ســالم و داشــتن زمــان بنــدی مشــخص برای 
فعالیــت بدنــی در برنامــه تحصیلــی، مــروج فرهنگ  و 
عــادات بهداشــتی و ســالمی باشــد کــه موجــب ارتقا 

ســامت دانــش آمــوزان باشــد.
ــان از  ــدارس و اطمین ــای م ــه ه ــالم در بوف ــذای س ــه  غ ارائ
دسترســی دانــش آمــوزان بــه نوشــیدنی هــا و میــان وعــده 
ــر و همچنیــن پیشــنهاد نوشــیدن آب  ــرژی ت هــای کــم ان
بــه عنــوان جایگزینــی بــرای نوشــیدنی هــای شــیرین شــده 
مــی توانــد تاثیــر قابــل توجهــی در تصحیــح عــادات غذایــی 
داشــته باشــد.در بعضــی از کشــورها، فرصــت هایــی بــه جهت  
امــکان کشــاورزی ، برداشــت مــواد غذایــی ، آشــپزی و غــذا 
خــوردن بــرای دانــش آمــوزان وجــود دارد. بــرای مثــال، پروژه 
هــای باغبانــی در مــدارس کــه در بعضــی کشــورها از جملــه 
بریتانیــا و اســترالیا انجــام شــده اســت موجــب آمــوزش هــای 
ــا  ــپزی ب ــای آش ــارت ه ــری مه ــرح و یادگی ــه ای مف تغذی
ــتفاده از  ــا اس ــوزان  ب ــش آم ــر دان ــرز تفک ــر ط ــدف تغیی ه

تفریــح و مشــارکت مــی شــود.
در بعضــی مــوارد ، سیاســت گــزاران مــی تواننــد در خصــوص 
دسترســی بیــش تــر بــه برنامــه هــای آموزشــی در خصــوص 
غذاهــای ســالم حمایــت هــای موثــری را انجــام دهنــد. بــرای 
مثــال، نظــارت بــر ناهــار و صبحانــه مــدارس از طریــق ایجــاد 
اســتانداردهای غذایــی و کنتــرل مــواد غذایــی فروختــه شــده 

در بوفــه هــای مــدارس مــی توانــد بســیار مفیــد باشــد.
ــاده  ــی آم ــای غذای ــده ه ــرای وع ــتانداردهایی ب ــن اس  تعیی

شــده در مــدارس، یــا نوشــیدنی هــا و غذایــی کــه در مــدارس 
فروختــه مــی شــود به گونــه ای کــه مطابق بــا اســتانداردهای 
تغذیــه ای ســالم باشــد از جملــه مــوارد توصیــه شــده توســط 
ــای  ــظ معیاره ــت حف ــه جه ــت ب ــی بهداش ــازمان جهان س

ســامت در مــدارس اســت.
ــد بخشــی از برنامــه  ــا کیفیــت و جامــع بای ــی ب فعالیــت بدن
آموزشــی مــدارس باشــد. برنامــه هــای آموزشــی جســمانی بــا 
ــی  فراهــم ســازی دســتورالعمل هــا و مهــارت آمــوزی های
مــی توانــد در توســعه دانــش جســمانی و ایجــاد رفتارهــای 
ســالم و تبدیــل آنهــا بــه عاداتــی مســتمر در طــول زندگــی 
فــرد نقــش مهمــی داشــته باشــد. حضــور در فعالیــت هــای 
ورزشــی مســتمر همچنیــن مــی توانــد موجــب توانایــی هــای 
توجــه و تمرکــز کــودک ، بهبود عملکرد شــناختی و پردازشــی 

شــود.
حضــور فــردی مســئول در مدرســه جهــت نظــارت بــر اجــرای 
دســتورالعمل هــای ســامت مــی توانــد مزایــای جســمانی و 
روانــی خوبــی را بــرای دانــش آمــوزان و حفــظ محیــط ســالم 

مدرســه  داشــته باشــد.
مــدارس هــم چنیــن مــی تواننــد الگویــی در خصوص 
رفتارهــای ســالم در میــان دانــش آمــوزان، پرســنل، 
والدیــن، خانــواده هــا از طریــق محیطــی کــه 
ــالم  ــای س ــی ه ــت بدن ــه و فعالی ــر تغذی ــت گ حمای

ــند. ــت باش اس


