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A pályázati program során megvalósított tevékenységek 

dietetikus/táplálkozástudományi szakember vezetésével, támogatásával 

A Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tanulóiért 

Alapítvány által benyújtott sikeres pályázat lehetővé tette, hogy 2018. január 1-jétől „Együnk 

jót, éljünk jól!” című projekt keretében másfél éven keresztül szervezzünk egészségfejlesztő 

programokat dietetikus/táplálkozástudományi szakember vezetésével, támogatásával 

iskolánkban.  

Ez a munka kezdetben Rózsa Ágnes dietetikus, okl. táplálkozástudományi szakember, majd 

Mészárosné dr. Seres Leila általános orvos, egyetemi docens (Testnevelési Egyetem, 

Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék) részvételével zajlott. A szakemberek által 

megvalósult programjainkról részletesebben a honlap adott linkjén olvashatnak, most csak 

röviden szeretném összefoglalni a másfél év dietetikai tevékenységeit. 

Ismeretterjesztő programok keretében a mindennapos táplálkozási szokásokról végeztünk 

felmérést kérdőíves módszerrel a program elején és végén, ugyanazzal a két évfolyammal. A 

felmérés kitért a rendszeresen fogyasztott, az egészséges táplálkozásba nem illeszthető, illetve 

a táplálkozás-egészségügyi szempontból kevésbé kívánatos élelmiszerekre, ételekre, valamint 

az ételallergiára és az ételintoleranciára is. A bemeneti és a kimeneti kérdőívek szakember 

által történő kiértékelését követően, a szülők és a gyermekek személyes tájékoztatása is 

megtörtént. 

A program során dietetikai szaktanácsadásra, konzultációra nyílt lehetőség a rizikófaktorba 

tartozó gyerekek és szüleik számára telefonos megkeresésünkre, illetve szülői kérésre.  

A gyermekek egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, 

egészségkultúrájuk fejlesztése csoportfoglalkozások és előadások 

keretében valósult meg. 

Szemléletformálás céljából, az egészséges táplálkozás, 

életmód népszerűsítése érdekében tájékoztató 

napokat szerveztünk a gyermekek és családjaik 
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számára, csoportfoglalkozásokat a tanulóinknak. 

Iskolánk pedagógusaival az egészséges táplálkozás jegyében megvalósított ismeretterjesztő és 

szemléletformáló programokat a dietetikussal/táplálkozástudományi szakemberrel 

egyeztettük, véleményüket kikértük, támogatásukat mindvégig biztosították – az egyes 

foglalkozásokról röviden olvashatnak az adott linkeken fotódokumentáció kíséretében. 
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