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Kedves Szülő, Gondviselő!
Szeretnénk tájékoztatni, hogy gyermeke iskolája regisztrált a 2021-es HAPPY-hétre.
A HAPPY-hét az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a
továbbiakban: OGYÉI) szervezésében, már több mint 10 éve futó országos program, mely a
vízivás népszerűsítését tűzte ki célul elsősorban gyermekek, fiatalok körében.
A HAPPY-hét 2021-ben március 22. és 26. között kerül megrendezésre. A hét során a
pedagógusok szabadon választhatnak a honlapunkon is megtalálható programelemekből,
edukációs anyagokból, azok segítségével megismertetik a gyerekeket az egészséges
folyadékfogyasztással és az ivóvíz jelentőségével.
Amennyiben korábbi években is volt HAPPY-hét gyermeke iskolájában, úgy nem ismeretlen a
program. Ebben az évben újdonság, hogy a programunkat kibővítettük egy, a gyerekek és a
pedagógusoknak körében végzett kérdőíves felméréssel. Ez segít a program
továbbfejlesztésében és abban, hogy a gyermekek minél többet tanulhassanak az egészséges
folyadékfogyasztásról.
A gyerekeknek szóló kérdőíveket név nélkül kell majd kitölteni. Szeretnénk velük felmérni:
a) a vízzel és folyadékfogyasztással kapcsolatos tudást és szokásokat,
b) a HAPPY-héttel kapcsolatos tapasztalatokat.
A felmérésben részt vevő gyermekek 3 kérdőívet töltenek ki, iskolai informatika vagy
osztályfőnöki óra keretében (digitális oktatás esetén otthon), elektronikusan.
1. NYITÓ KÉRDŐÍV legkésőbb március 22-ig.
2. ZÁRÓ KÉRDŐÍV a HAPPY-hetet követően, április 2-ig.
3. UTÁNKÖVETÉS KÉRDŐÍV kb. fél évvel később.
Mindhárom kérdőív rövid, kitöltése maximum 10-15 percet vesz igénybe.
Az adatokat kizárólag az OGYÉI kezeli és csak a HAPPY Monitoring vizsgálat keretében
használhatóak fel. A programban való részvétel önkéntes, és kiskorú esetén a gondviselő
beleegyezéséhez kötött.
Amennyiben a csatolt szülői beleegyező nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy
gyermeke részt vegyen a felmérésben, úgy gyermeke saját döntése szerint részt vehet a
kérdőív kitöltésében.

A szülői beleegyező nyilatkozatot
a) aláírhatja az iskolában
b) nyomtatva és aláírva eljuttathatja gyermeke osztályfőnökének.
Amennyiben a szülői beleegyező nyilatkozat megtétele után bármikor úgy dönt, hogy
gyermekének a felmérésben részvételét mégsem támogatja, úgy szülői hozzájárulását
írásban bármikor visszavonhatja. A visszavonás a felmérés folyamán már kitöltött
kérdőívekre nem terjed ki, azonban a visszavonást követő kérdőívek kitöltésére a gyermek
már nem lesz jogosult.
A kérdőívekről és a HAPPY-héttel kapcsolatos további részletekről a honlapunkon
tájékozódhat:
https://merokanal.hu/happy-het/
https://www.ogyei.gov.hu/happy
Köszönjük, ha a szülői beleegyező nyilatkozat aláírásával segíti munkánkat:
OGYÉI Táplálkozás-epidemiológiai Főosztály

