
  

 

 

   
 

 

Long Life – Quick Lifestyle – Slow Food 

 

Hírlevél az iskolánkban folyó Comenius program eseményeiről 
 

 

 

Kedves Kollégák! 

 

Ahogy első hírlevelünkben jeleztük, a projektünkben vállalt feladat szerint felmértük 

diákjaink egészségi állapotát, a mozgáshoz ás a nédiákhoz való viszonyát. A felmérés 

párhuzamosan készült a német diákok állapotfelmérésével. Kíváncsian várjuk az ő 

eredményüket, hogy össze tudjuk hasonlítani azt a páterdombis diákokéval.  

 

A Comenius diákcsereprogram keretein belül 213 fiatalt kérdeztünk meg egy online kérdőív 

segítségével, amit német és angol nyelven olvastak és töltöttek ki a fiatalok. A felmérés 

reprezentatív jellegűnek tekinthető. Kíváncsiak voltunk, hogyan élnek, mennyit sportolnak, 

mit esznek és milyen a viszonyuk a médiákhoz. 

 

Az eredmény talán meglepő. Csupán kevesen, a megkérdezettek 7,5%-a nem sportol 

egyáltalán, többségük hetente 2-5 alkalommal eljár mozogni, ők szeretnének tenni valamit 

egészségük érdekében!  Akik nem sportolnak, nem is érdeklődnek a mozgás iránt, ill. nincsen 

rá elég pénzük, idejük, ill. nem találnak megfelelő lehetőségeket a környéken.  Egyébként 

iskolánkban kedvenc tantárgy a testnevelés, megfelelőnek tartják a kínálatot, de mivel főleg 

bejárós diákokról van szó, alkalmazkodniuk kell a tömegközlekedéshez, így a délutáni 

edzéseket nem tudják igénybe venni. 

 

Meglepő, hogy sokan félnek a kihívástól. A súlyukkal általában elégedettek, a gyerekek 

reálisan látják magukat. Sajnos viszonylag sokszor küszködnek fejfájással, ami talán azzal 

magyarázható, hogy sok időt töltenek a TV, számítógép előtt.  Persze szívesen hallgatnak 

zenét is, moziba járnak, sőt olvasnak is!  A számítógépet filmnézésre, internetezésre, 

zenehallgatáshoz használják, de sokuknak elengedhetetlen eszköz a tanuláshoz is! A 

legtöbben napi több mint 2 órát töltenek a számítógép előtt.  Az internetet gyakorlatilag 

folyamatosan használják.  A legtöbb diák tagja valamilyen közösségi oldalnak. Ezeken órákat 

töltenek el. Az okos telefonokat is a facebook miatt szeretik. Szabadidejüket el tudják 

képzelni tévézés nélkül, de okos telefon és gameboy nélkül kevésbé, zene nélkül viszont nem 

létezik számukra szabad idő. 

 

Átlagosan 6-8 órát alszanak.  

 

A megkérdezett diákok 59 %-a nem dohányzik!  

 

A legtöbb tanulónál az étkezés nagy szerepet tölt be. Többnyire mindenevők, ill. húsevők, 

csak kevesen képviselik a vegetáriánus életmódot. Persze szeretnek nassolni, chipset enni. 



  

 

 

   
 

 

Tudatában vannak annak, hogy sok folyadékot kell fogyasztaniuk egy nap, a legtöbben 1,5-2 l 

ásványvizet isznak. Ezen kívül gyümölcsleveket és kávét isznak többen.  A diákok fele 

hetente 1-2 alkalommal fogyaszt alkoholt. Sajnos sokan nem esznek otthon reggelit, ezért is 

kókadoznak az első órán.  

 

Fontos számukra a jó megjelenés, ezért majdnem minden második diák már diétázott is.  

A családok szupermarketekben vásárolnak be.  A” fair trade” kifejezést gyakorlatilag senki 

sem ismeri. 

 

A felmérés kiértékeléséről az eredményeket plakátokon tettük közzé és a gyerekek 

felöltöztették a tipikus páterdombis diáklányt és diákfiút. A babák és a statisztikai 

eredmények megtekinthetőek a tanári folyosó végén felállított Comenius sarokban. 

 

A hírlevelet szerkesztette a Comenius csapat nevében: 

 

Háriné Eszéki Marianna 

 

 

Zalaegerszeg, 2014.február 18. 

 

 

Pusztai Zsuzsanna 

projektkoordinátor 

 

 

      


