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Eszközbeszerzés  

A sikeres pályázattal a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítását 

céloztuk meg. Iskolánk évek óta foglalkozik az egészséges életmódra neveléssel, viszont nem 

mindegy, hogy ötleteinket, elképzeléseinket milyen formában és milyen színvonalon tudjuk 

megvalósítani. Ennek a színvonalnak a fejlesztéséhez, minőségi változásához nyújtott nagy 

segítséget és támogatást a pályázat eszközbeszerzési lehetősége. 

A gyerekek egészségének, egészséges életmódjuk ellenőrzéséhez, egészségnapokon és 

projekteken, rendezvényeken használt eszközeinek beszerzését segítette a pályázat, mely 

keretén belül vásároltunk: Ecomed vérnyomásmérőt, Accu-Chek vércukormérőt, hozzá 

tesztcsíkokat, „Mit eszünk meg?” kémiai készletet, hozzá utántöltőt, vízanalizáló koffert, 

vízkeménység tesztcsíkot, dohányzó modellt, egyensúlyérzék készletet, szívműködés 

készletet, testzsír- testizom mérőt, kétnemű torzót. Az alsó tagozatos diákjainknak My Plate 

készlettel szemléletesebben tudtuk bemutatni az egészséges táplálkozás alapszabályait, 

szokások kialakítására való nevelést ezzel megvalósítani. Ezekhez egészségre oktató 

falitáblákat is kihelyeztünk, melyeket szintén a pályázat keretein belül szereztünk be. 

Az életvitel foglalkozásokon a saláták, a natúr gyümölcslevek, szárított gyümölcsök és 

zöldségek, teák szakszerű készítéséhez és ezek megfelelő tálalásának megtanításához 

szükséges eszközöket szereztük be. 

Az életvitel tanterem eszközfejlesztéséhez merőkanalakat, húsvillákat, lapát kanalakat, acél 

evőeszközöket, ezekhez evőeszköztartót, porcelán és üveg bögréket, hőálló poharakat, 

víztiszta kancsókat, hűtőkancsót, fakanalakat, porcelán tányérkészletet, tapadásmentes 

tepsiket, konyhai mérleget, ételhőmérőt, billenő fedeles szemetest, üvegszálas trapéztálcákat 

szereztünk be. A különböző iskolai rendezvények, gyermekek egészséges 

táplálkozási szokásainak megsegítése érdekében iskolánk egyéb 

forrásból vásárolt egy gyümölcskínáló berendezést, 

melyhez a szabvány GN edényeket, fedeleket is a 

pályázat keretein belül szereztük be hozzá, így 

kulturált formában fogyaszthatnak ízletes 
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salátákat, egészséges köreteket. A tanterem eszközparkját továbbá kibővítettük inox 

rozsdamentes termoszokkal és füles kannával, melyekben frissítőket, teákat tudunk a 

gyerekeknek biztosítani. Az egészséges ételkészítéshez szükséges eszközöket: tálaló kocsikat, 

bot mixer, gyümölcscentrifuga, elektromos aprítógép, vízforraló, aszalógép, salátamosó- 

szárító gép, turmixgép, mikrohullámú sütőt is sikerült a pályázat keretein belül beszerezni. Az 

eszközök biztonságos tárolásához egy nyolc polcos szekrény vásároltunk még. 

Nagy örömünkre és a diákok örömére szolgált az is, hogy a megfelelő mennyiségű ivóvíz 

szükséglet kialakításához, egészséges életmódra nevelés ösztönzéséhez sikerült két kültéri ivó 

kutat és az iskolán belül pedig ballonos vízadagolók kihelyezni. 

Az eszközfejlesztéssel hozzásegítettük diákjainkat, ahhoz, hogy az egészséges életmóddal 

kapcsolatban ne csak lexikális ismereteik legyenek, de alkalmazzák is őket tudatosan a 

mindennapokban. 

A használatba vett eszközöket az alábbi linkeken tekinthetik meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1yPpQ35gsRyN2MDUcrHMU26X2pBZM524t?usp=s

haring 

https://drive.google.com/drive/folders/1bOaJFn7ZObYSRyw0jw43TS-

NUkxPRdgf?usp=sharing  
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