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1. ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK AZ EGÉSZSÉGES 

TÁPLÁLKOZÁS JEGYÉBEN 

 

1a) A mindennapos táplálkozási szokások felmérése kérdőíves módszerekkel 

 

A pályázat elnyerését követően a programunkat 2018. április 01-től indítottuk.  

A program első lépéseként az Ismeretterjesztő programok felépítéséhez elsőként 

a mindennapos táplálkozási szokások felmérését kezdtük meg. A program célja 

az volt, hogy az iskolánkba járó diákok rendszeres táplálkozási szokásait 

megismerjük, és ez alapján az egészséges és kiegyensúlyozott étkezési 

szokásaikat fejlesszük, befolyásoljuk.  

A program során először tanulóink az OGYÉI által kidolgozott tematikus 

kérdőíveket töltötték ki. A megfelelő és értékelhető kitöltés érdekében, a felhívás 

előírása alapján, a kérdőív kitöltését szakember felügyelte. Így a kérdőív 

kitöltését az osztályfőnöki óra keretében valósítottuk meg. 

Célunk az volt, hogy felmérjük a mindennapos táplálkozási szokásokat kérdőíves 

módszerrel, különös tekintettel a rendszeresen fogyasztott, az egészséges 

táplálkozásba nem illeszthető, illetve táplálkozás-egészségügyi szempontból 

kevésbé kívánatos élelmiszerekre (pl. sós rágcsálnivalók, chips, energiaital), 

valamint az ételallergiára, ételintoleranciára 

A kérdőívek kitöltése heti két alkalommal történt, mindig más-más osztályban.  
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Az Egészséghét program során a program indulásakor a dietetikus a bevont 

tanulókkal szintén töltetett ki kérdőíveket.  

A kiértékelt kérdőíveket alapul véve szervezte meg a program során az egyéni és 

a kiscsoportos tanácsadásokat. 

A kiértékelt kérdőívek és a mellékelt dietetikusi beszámolókból látszik, hogy a 

program megvalósítása pozitív kicsengésű volt, sok területen az értékelés során 

láthatjuk a fejlődés eredményeit. 

 



 
Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány 
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76. 
 

 

 

 

 
EFOP-1.8.5.-17 

Ásotthalmi gasztrotúra őseink 
hagyatékától a reformkonyháig 

 

 

 

 

1b) A kérdőívek dietetikus/táplálkozástudományi szakember által történő 

kiértékelése, valamint gyermekek és/vagy szüleinek írásos és/vagy személyes 

tájékoztatása a gyermek felmérésének eredményeiről, különös tekintettel a 

felmérés alapján rizikócsoportba sorolható gyermekek esetén 

 

Dietetikus szakembert pályáztatással választottuk ki. A szakember felügyeletével 

történt a kérdőívek kitöltése.  

A dietetikus 2018. április elejétől, a program indulásától rendelkezésünkre állt. A 

gyerekek által megírt kérdőíveket átadtuk átadtuk a dietetikusnak, aki 

megkezdhette a kérdőíves felmérés áttekintését, kiértékelését 2018 júniusában. 

Az volt a célunk, hogy a tanév kezdetére elkészüljön a kiértékelés és 

szeptembertől megkezdődhessenek a célzott tevékenységek, a szakképző iskola 

diákjai által megfelelően kitöltött kérdőívek alapján.  

Időben el is indulhatott a diákok mindennapos táplálkozási szokásainak 

felmérése alapján a rizikócsoportba sorolható gyermekek esetén a megfelelő 

tájékoztatás és konzultáció biztosítása.  

A kérdőíves felmérés eredményéről a szülőket tájékoztattuk, részben 2018. 

októberében, a szülői értekezleten, illetve minden tanulóval küldtünk haza egy 

röviden összefoglalt tájékoztatót a szülőknek. Az alapítvány mellett működő 

iskolában helyi szokás, hogy a szülőknek papíralapon küldünk tájékoztatást a 

gyerekekkel. 
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1c) Dietetikai szaktanácsadás/konzultáció, ill. csoportfoglalkozás 

 

1c/a) Rizikócsoportba sorolt vagy táplálkozási problémával küzdő, 

anyagcsere betegségben vagy ételallergiában szenvedő gyermek és szüleik 

 
 

A dietetikai szaktanácsadás, csoportfoglalkozás a rizikócsoportba sorolt vagy 

táplálkozási problémával küzdő, anyagcsere betegségben vagy ételallergiában 

szenvedő gyermekek és szüleik számára, pedagógusok számára és a 

közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is megtörtént. Először a 

közétkeztetésben dolgozók számára tartott a dietetikus tájékoztató előadást, majd 

a pedagógusok egy csoportjának elemezte a kérdőíves felmérés eredményeit. 

 

Célunk: az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozási szokások kialakítása és 

fejlesztése. Bár a felhívás szerint a célcsoport a közoktatási intézmény diákjai és 

szülei, azonban az egészséges táplálkozási szokások kialakítását, fejlesztését 

megfelelő szakmai, szakértői stábbal lehet biztosítani.  

 

Emiatt a felhívás alapján a célcsoporton kívül a pedagógusok és a 

közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is biztosítottunk 

szaktanácsadást, konzultációt, ill. csoportfoglalkozást. 

 

2018. szeptemberében megkezdődtek a dietetikus szaktanácsadásai, konzultációi. 

A dietetikus heti 4 órában az iskolában folytatott tevékenységet, melynek 

keretében egyéni és kiscsoportos tanácsadást, illetve tanulók és a pedagógusok és 

dolgozók számára ismeretterjesztő előadásokat, megbeszéléseket tartott.  
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Az egészséges táplálkozás alapjai című témában részletesen megvitatásra került 

az egészséges táplálkozás alapjai közül, a rendszeres étkezés, a megfelelő 

mennyiségű és minőségű ételek összeállításának szabályai, a megfelelő 

nyersanyag válogatás és folyadékfogyasztás, valamint a fizikai aktivitás szerepe 

is, mindezt a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által összeállított 

OKOSTÁNYÉR® sémáján keresztül ismerhették meg a gyerekek is.  

 

        

    Testzsír mérés                        Előadás az egészséges táplálkozásról 

 

Az előadások jelenléti íveit mellékeltük. 



 
Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány 
6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76. 
 

 

 

 

 
EFOP-1.8.5.-17 

Ásotthalmi gasztrotúra őseink 
hagyatékától a reformkonyháig 

 

 

 

1c/b) Pedagógusok, ill. 

 

A dietetikai szaktanácsadás, csoportfoglalkozás a rizikócsoportba sorolt vagy 

táplálkozási problémával küzdő, anyagcsere betegségben vagy ételallergiában 

szenvedő gyermekek és szüleik számára, pedagógusok számára és a 

közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is megtörtént. 

Célunk: az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozási szokások kialakítása és 

fejlesztése. Bár a felhívás szerint a célcsoport a közoktatási intézmény diákjai és 

szülei, azonban az egészséges táplálkozási szokások kialakítását, fejlesztését 

megfelelő szakmai, szakértői stábbal lehet biztosítani.  

Emiatt a felhívás alapján a célcsoporton kívül a pedagógusok és a 

közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is biztosítottunk 

szaktanácsadást, konzultációt, ill. csoportfoglalkozást. 

A gyerekekkel együtt vettek részt pedagógusaink is a dietetikai 

szaktanácsadáson, csoportfoglalkozásokon, nemcsak felügyelő tanárként, hanem 

a foglalkozások aktív szereplőiként is, hiszen a gyerekek szokásait, viselkedését 

a hétköznapokban ők is másként ismerik, mint ők saját maguk vagy akár szüleik 

és a szakemberek. Ez is számos aspektusban jól kiegészítette az elméleti 

alapokat, hátteret. 
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1c/c) Közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára 

 

A dietetikai szaktanácsadás, csoportfoglalkozás a rizikócsoportba sorolt vagy 

táplálkozási problémával küzdő, anyagcsere betegségben vagy ételallergiában 

szenvedő gyermekek és szüleik számára, pedagógusok számára és a 

közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is megtörtént. 

Célunk: az egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozási szokások kialakítása és 

fejlesztése. Bár a felhívás szerint a célcsoport a közoktatási intézmény diákjai és 

szülei, azonban az egészséges táplálkozási szokások kialakítását, fejlesztését 

megfelelő szakmai, szakértői stábbal lehet biztosítani.  

Emiatt a felhívás alapján a célcsoporton kívül a pedagógusok és a 

közétkeztetésben dolgozó szakemberek számára is biztosítottunk 

szaktanácsadást, konzultációt, ill. csoportfoglalkozást. 

A gyerekekkel együtt vettek részt a közétkeztetésben szereplő dolgozóink is a 

dietetikai szaktanácsadáson, csoportfoglalkozásokon, ahol az ő szemszögükből 

számos olyan gyakorlati kivitelezéssel kapcsolatos kérdés is felmerült, mely 

összekapcsolta az elméletet és a hétköznapok gyakorlatát, hiszen ők azok, akik az 

étkezéseinknek ismerik az anyagi és beszerzési hátterét és lehetőségeit, a menük 

összeállításának kritériumait, elvárásait, a gyerekek gyakorlati, hétköznapi 

fogyasztási szokásait és nem utolsó sorban az étkek elkészítésének menetét és 

lehetőségeit. Ez a fajta tudás igen jól ki tudta egészíteni az elméleti alapokat a 

megvalósítási lehetőségekkel a hétköznapokra vetítve. 
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1d) A köznevelésben résztvevő gyermekek egészséges táplálkozással 

kapcsolatos ismereteinek bővítése, egészségkultúrájuk fejlesztése dietetikus 

vagy táplálkozástudományi szakember szakmai irányításával előadások, 

iskolai foglalkozások keretében az alábbi témákban 

 

A szakképző iskola három pedagógusa már 2018. tavaszán elkezdte az 

ismeretterjesztő, szemléletformáló foglalkozásait, melynek keretében széles 

spektrum keretében kapcsolódtak be a pályázati célkitűzések megvalósításába.  A 

pedagógusok kiválasztása pályáztatással történt.  

A gyerekek megismerkedhettek az ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, 

vitaminokkal, a víz jelentőségével, felhasználási lehetőségeivel, az egészséges 

táplálkozás hazai és nagyvilági dimenzióival az iskolák világára is kivetítve, a 

táplálkozással összefüggő betegségekkel, a diabetessel, a helyes táplálkozási 

gyakorlatokkal, étlaptervezéssel és számításokkal, konyhai higiénés és eszköz- 

valamint terítési ismeretekkel, diétákkal, tematikus zöldség-gyümölcsre épített 

speciális ismeretekkel és többféle recepttel. 

 

 

Egy előadás a sok közül 
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A program során 10 alkalommal elsősorban az alsóbb éves tanulók számára 

ismeretterjesztő előadásokra került sor az egészséges táplálkozás területéről, 

melyet az iskolaorvosunk tartott. Külön nagy hangsúlyt helyezett a víz 

fogyasztásra és a vitaminok szerepére. 

 

Ásotthalom, 2020. 06.19. 

 

                                                                      Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

                                                                            projektmenedzser 

 

Börcsök Nikolett 

dietetikus 


