-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE PÁLYÁZATOT HIRDET
A 2019-2020-AS TANÉVRE
®
A GYERE - GYERMEKEK EGÉSZSÉGE PROGRAMBAN ELSAJÁTÍTOTT TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI
ISMERETEK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSÉRE

A pályázat célja:
A GYERE® - Gyermekek Egészsége Program keretében megismert egészséges táplálkozással
kapcsolatos ismeretek gyakorlati elsajátításának elősegítése. A programban résztvevő diákok, és rajtuk
keresztül a szülők, nagyszülők, valamint az iskolák pedagógusai a projekt során a mindennapokban is
használható, jó gyakorlatokat szerezhessenek.
A pályázat tárgya:
A 2019-2020-as tanév során a GYERE® projekt keretében elsajátított ismeretek gyakorlati
megvalósításának bemutatása.
Kik nyújthatnak be pályázatot?:
A GYERE® Program keretében Szerencsen megvalósításra kerülő két éves fenntarthatósági projektben
résztvevő Bolyai János Katolikus Általános Iskola és Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 3-4-5-6-7-8. osztályai nyújthatnak be pályázatot. Osztályonként egy pályázati anyag
adható be.
A pályázat témakörei:
A GYERE® Program fenntarthatósági második éve alatt átadásra kerülő hat témához kapcsolódó
gyakorlati elemek megvalósítása:
1. Ételadagok, tálalás, terítés - szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás
2. Húsok, húskészítmények, halak, fűszerek, karácsonyi étkezés
3. Gabonafélék (cöliákia, alternatív köretek) - dietetikusok vs. "önjelöltek"
4. Mozgás és táplálkozás, étrendkiegészítők
5. Tej és tejtermékek (tejcukorérzékenység, tejfehérje allergia) - Vitaminok, ásványi anyagok
6. Folyadékok - Hitek, tévhitek
A pályázatnak mind a hat fenti témához kapcsolódó aktivitást kell tartalmaznia.
Pályázati dokumentumok:
Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:
• kitöltött pályázati adatlap
• a fenti tematikákhoz kapcsolódóan megvalósított gyakorlati elemek bemutatása:
o témánként egy oldal szöveges összefoglaló, melyet min. 2-3 képpel szükséges
témánként illusztrálni
A pályázatot word formátumban elektronikusan kell elkészíteni, és nyomtatott formában, az űrlapon az
osztályfőnökök aláírásával ellátva kell leadni.
A pályázat anyaga kiegészíthető kisfilm vagy videó beküldésével CD-n vagy pen-drive-on.
A pályázat benyújtásának határideje és módja:
A pályázatot a pályázati kiírás alapján a csatolandó dokumentumokkal a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének Irodájába (1033, Budapest Vajda János u. 11. 1. em.) lehet postai úton benyújtani
ajánlott küldeményként, a postai beérkezés legkésőbbi dátuma 2020. április 30.
Hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat elbírálása:
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) vezetésével megvalósított GYERE ®
Programmal kapcsolatban fenti pályázatra benyújtott anyagokat 5 fős Értékelő Bizottság bírálja el. Az
Értékelő bizottság tagjai:
1. MDOSZ elnöke
2. MDOSZ főtitkára
3. MDOSZ Tudományos Bizottságának elnöke
4. Nestlé Hungária Kft. - a program támogatója- által delegált bíráló bizottsági tag
5. Nestlé Hungária Kft. által delegált bíráló bizottsági tag
A benyújtott pályázatok értékelése:
A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 5 munkanapon belül a Bíráló Bizottság bírálja el,
és hoz döntést az iskolánkénti díjazottakról. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:
• a pályázó osztály a megvalósult tevékenység során mennyire tudta érvényesíteni a
megszerzett információkat, jó gyakorlatokat, ez által esetleg bővíteni ismereteit,
• a pályázó osztály a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat mennyire tudta átadni,
valamint bevonni a szülőket, nagyszülőket és pedagógusokat, a megvalósítás milyen mértékű
volt, és kikre lehet hatással (családok)
• a megvalósítás kivitelezése mennyire kreatív, tartalmaz e új ötleteket.
A döntés alapján, a döntést követő 5 munkanapon belül (legkésőbb 2020 május 15-ig) az MDOSZ
írásban tájékoztatja a nyertes pályázókat.
A pályázat keretében kiválasztásra kerülő díjazottak köre:
Iskolánként 1 db I. helyezett, 1 db II. helyezett és 1 db III. helyezett kerül kiválasztásra a Bíráló
Bizottság által az alábbiak szerint.
I. helyezett:
- egy osztály a Bolyai János Katolikus Általános Iskolából
- egy osztály a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából
II. helyezett:
- egy osztály a Bolyai János Katolikus Általános Iskolából
- egy osztály a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából
III. helyezett:
- egy osztály a Bolyai János Katolikus Általános Iskolából
- egy osztály a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából
A pályázat keretében elnyerhető díjak:
I. helyezett: osztályonként bruttó 150.000 Ft értékű osztálykirándulás támogatása
II. helyezett: osztályonként bruttó 100.000 Ft értékű osztálykirándulás támogatása
III. helyezett: osztályonként bruttó 50.000 Ft értékű osztálykirándulás támogatása
Fenti összegek vissza nem térítendő támogatások, amelyeket kizárólag a pályázatban meghatározott
célok elérése érdekében lehet felhasználni.
Pedagógusok díjazása:
A fenti egy-egy első helyezett osztály osztályfőnökei (1-1 fő) külön díjazásban részesülnek!
A díjak felhasználásának módja és határideje:
A nyertes osztályok által 2020. június 30-ig megszervezett és lebonyolított kirándulások pénzügyi
támogatása (pl. kirándulással kapcsolatos utazás és szállás költségek, belépőjegyek költségei),
közvetlen az iskola alapítványa részére történő kifizetéssel.
A pályázat lebonyolítója:
Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
postázási cím: 1033 Budapest, Vajda János u. 11. 1.em, tel.: (06-1) 269-2910

-PÁLYÁZATI ADATLAPA GYERE®- GYERMEKEK EGÉSZSÉGE PROGRAMBAN ELSAJÁTÍTOTT TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI
ISMERETEK GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÖSZTÖNZÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATHOZ

A pályázóra vonatkozó általános adatok:
Iskola neve:

..............................................................................................

Iskola címe:

..............................................................................................

Osztály megnevezése:

..............................................................................................

Osztálylétszám:

..............................................................................................

Osztályfőnök neve:

..............................................................................................

Kapcsolattartásra kijelölt személy neve, beosztása:

.......................................................

Kapcsolattartásra kijelölt személy telefonszáma:

.......................................................

Kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe:

.......................................................

Kelt: ......................., 2020. .................. hó ..............nap

.........................................
Aláírás (osztályfőnök)

