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Menő menzák az iskolában – Egészséges étkezést és életstílust 

népszerűsítő programok felhívásra készítette el és írta meg a 

Szandaszőlősi Általános Iskola Tanulóiért Alapítványunk az alábbi 

pályázatot: 

„MENŐZZ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!” 

EFOP-1.8.5-17-2017-00285 

A pályázati felhívásban megfogalmazottakon túl fő célunk volt a 

pályázatban: a gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges 

tudásának és készségeinek megszerzéséhez – a pedagógusok és szülők 

bevonásával – szükséges ismeretek, játékos, interaktív programok, 

életmódtáborok, iskolai rendezvények, programok szervezése, 

lebonyolítása. 

További célként jelöltük meg, hogy a tanulók és szüleik, a 

pedagógusok megismerkedjenek azokkal a rizikófaktorokkal, melyek 

a gyermekek mindennapjaiban, az étkezésben nehézséget okoznak.  

A dietetika tudományával az egészséges élet, életvitel és étkezés 

lehetőségének bemutatása. 

Célul tűztük ki olyan eszközök beszerzését, melyekkel az iskolai 

étkező tárgyi feltételei is javultak, esztétikus helyszínt biztosítsanak a 

tanulók étkezéséhez. 

Kötelező elem volt ivókutak beszerzése is, hogy minden gyermek 

számára folyamatosan elérhető legyen a csapvíz. 
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Fontosnak tartottuk, hogy a tervezett pályázati tevékenységek a 

tanulók számára érdekesek legyenek, új módszertani elemeket is 

tartalmazzanak: évszakhoz kapcsolódó életmódnapok (gyümölcsök, 

saláták, zöldségek, fűszerek), főzőverseny, gyümölcskínáló és 

salátabár az iskolai menzán, valamint interaktív játékos délutánok. 

 

 

Elért eredményeink: 

1. Beszerzésre és felszerelésre került a pályázatban kötelezően vállalt 

5 ivókút, 3 az udvaron, kettő az ebédlőnél található 

2. Megtörtént a konyhai eszközök (tányérok, evőeszközök, salátás, 

gyümölcsös tálak stb.) bővítése, új eszközök beszerzése 

3. Az ebédlő bútorzatának teljes cseréje is megtörtént, új asztalokat és 

székeket, új függönyöket, valamint abroszokat is vásároltunk 

4. A mini fűszerkert ládáinak, növényeinek beszerzése, 

fűszernövények ültetése 

5. Szemléletformálás, az egészséges táplálkozás, életmód 

népszerűsítése érdekében – 14 tanulói programot valósítottunk meg. 

Ezek között is kiemelkedik a 2 öt napos nyári életmódtáborunk, 

amelyben 62 tanuló, a kalandos kirándulások, a mozgás öröm céllal 

melyeken 146 tanuló vett részt. Évszakokhoz kapcsolódóan 

Gyümölcskínáló programokat szerveztünk – közel 600 tanuló 
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részvételével. Interaktív játékos délutánjaink is kedveltek voltak a 

tanulók körében. 

6. Ismeretterjesztő programok az egészséges táplálkozás jegyében 12 

programelemet valósítottunk meg a tanulók, pedagógusok, szülők, 

tanulók, valamint a közétkeztetésben dolgozók számára. 

7. 450 tanuló táplálkozási, étkezési szokásainak felmérése történt meg 

az országosan kiadott, 55 kérdésből álló kérdőívvel, a projekt 

kezdetén és a projekt végén – résztvevők 2-6. évfolyam, a második 

kérdőívezésen 1 év múlva ugyanazok az osztályok, immár a 3-7. 

évfolyamosként vettek részt. Így mérhetővé vált a projekt hatása is. A 

mérések eredménye biztató, hisz 11 %-kal csökkent a második 

felmérésben a rizikócsoportba sorolt tanulók száma. 

A kérdőívek dietetikus általi kiértékelése után a rizikócsoportba sorolt 

tanulók számára egyéni és csoportos tanácsadás szerveztünk. 

8. Projektnyitó és projektzáró rendezvény tartottunk mind a 

felnőtteknek, mind a tanulóknak. 

9. Készült projektkiadvány, projektfüzet 

10. Szemléletformáló programokon résztvevők száma, mely a 

projektben a kötelező monitoring mutató volt: 1864 fő. 

11. Dietetikai tanácsadáson, ismeretterjesztő programokon részt vettek 

száma (szülők, pedagógusok, tanulók): 294 fő  

Projektunk eredményesen, a szakmai terv és költségvetés alapján 

valósult meg. 
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MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK 
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1. SZEMLÉLETFORMÁLÁS AZ EGÉSZSÉGES 

TÁPLÁLKOZÁS, ÉLETMÓD NÉPSZERŰSÍTÉSÉÉRT 

Szemléletformálás, az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése 

érdekében 14 programot valósítottunk meg, a pályázati felhívásban 10 

program volt az elvárás:  

- Menőzz velünk az egészségedért! –projektnyitó rendezvény 

- Menőzz velünk az egészségedért! – tanulói projektnyitó rendezvény  

- Tavaszi nyitogató program – Gyümölcskínáló és Salátabár 

- Nyári – Gyümölcskóstoló kaland – interaktív játékdélután kóstolóval 

- I. Életmódtábor - Pálháza 

- Menőzz velünk az egészségedért! I. Főző- és szörpkészítő verseny 

- Téli életmódnap – saláták, zöldségek, gyümölcsök 

- Mi kerüljön a karácsonyi asztalra? – tippek az egészséges ünnepért 

- Tavaszi- gyümölcskínáló és salátabár – életmódnap 

- Tavaszi – túra – kincskeresés – Jeles napok a kastélykertben 

- Nyár eleji életmódnap – A mozgás és az egészség öröm!  

- II. Életmódtábor - Pálháza 

- Menőzz velünk az egészségedért! – projektzáró rendezvény 

- Menőzz Velünk az Egészségedért! Gyümölcsburger készítése 
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2. ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK 

13 alkalommal szerveztünk olyan ismeretterjesztő programot, 

amelyek nemcsak az ismereteket bővítették, hanem a dietetikus 

szakmai tanácsokkal is ellátta a résztvevőket. 

- Tanácsadás és konzultáció a rizikócsoportba sorolt gyermekeknek 

- Tanácsadás és konzultáció ételallergiában szenvedő gyermekeknek  

- Tanácsadás és konzultáció alsó tagozatos pedagógusok számára – 

Mit tegyünk, ha rizikócsoportba sorolt tanuló van az osztályban? 

- Tanácsadás és konzultáció felső tagozatos pedagógusok számára – 

Mit tegyünk, ha rizikócsoportba sorolt tanuló van az osztályban? 

- Tanácsadás és konzultáció közétkeztetésben dolgozóknak 

- Poszter és plakátverseny - egészséges életmód  

- A helytelen táplálkozási szokások és betegségek összefüggései 

- Sportolsz? Mire figyelj? Egészségkockázatok – játékos délután 

- 2 alkalommal - Energiaegyensúly és ételek tápanyag tartalmának 

kiszámításával összefüggő interaktív játékos délután 

- Honnan tudod, hogy allergiás vagy az ételre, alapanyagra? 

- Segítség! – Lehet, hogy lisztérzékeny, tejérzékeny vagyok?! 

- Krízishelyzetek kezelése  
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MEGVALÓSÍTÁS KÉPEKEN 

 

Alkoss velünk! 
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NAGY AZ IZGALOM – MI LESZ MOST?! 

 

ÉS IGEN!!! AKARJUK A PROGRAMOT!!! 

MENŐZZ VELÜNK AZ EGÉSZSÉGEDÉRT!!! 
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NEKÜNK NAGYON ÍZLIK! 
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ÉLETMÓD 

MOZOGNI JÓ!!! 

    

   

   

 

LESZ FOLYTATÁS?! 

MI NAGYON VÁRJUK!!! 


