
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NAGYBOLDOGASSZONY KA TOLIKUS ÁLTALÁNOS IS
 

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
Komplex intézményi mozgásprogram a Csongrádi Nagyboldogasszony Katolikus Általános 
Iskolánál 

 

A csongrádi Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskolában
„Komplex intézményi mozgásprogram a Csongrádi Nagyboldogasszony Katolikus Általános 
Iskolánál” című TÁMOP-6.1.2.A
szeptember 1-től szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési 
alprogramok valósultak meg 10 237 305

A projekt alapvető célja: iskolánk tanulói számára
törekedve - az egészséges táplálkozással, valamint ehhez társulva a testmozgás 
népszerűsítésével olyan kompetenciákat sajátít
jövőbeli egészségi állapotukra. Ezt segítette el
mely alkalmassá teszi Őket arra, hogy döntsenek az egészséges életmód mellett. 

A projekt keretében megvalósítottuk a „Táplálkozz egészségesen”, „Happy víz”, „Tisztaság fél 
egészség”, „Vigyázz magadra”, „Kommunikáld az egészséget”,
„Iskolánk kertje”, „Életmódváltó közösségi rendezvények” programokat.

Tanulóink megismerték az egészséges élelmiszerek elkészítési módját, ivóvíz fogyasztására 
ösztönöztük Őket, test- és száj higiénés
kerékpározást, hat közösségi rendezvényen népszer
iskolakertünkben megtermelt növényeket el is fogyaszthatták.

A projektben nevelőtestületünk szakemberek bevonásával megvalósították a testmozgás és 
szabadidős mozgás iránti motivációt, az egészségtudatos életvezetéshez szükséges egyéni és 
társas kompetenciák fejlesztését, az egészséges életmód népszer
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