Asigurarea hranei în grădiniţele cu program prelungit

Managerii, administratorii grădiniţelor cu program prelungit au misiunea să acorde o atenţie deosebită
modului de asigurare a calităţii serviciilor prestate în spaţiile în care se desfaşoară activităţile de educare,
instruire şi joacă ale preşcolarilor şi asigurării calităţii serviciilor prestate pentru pregătirea hranei copiilor.
Vă prezentăm ca un exemplu de bună practică cum se procedează în Grădiniţa nr. 11-“Căsuţa
bucuriei” din Braşov, România cu asigurarea hranei copiilor în condiţii dintre cele mai atractive.
Grădiniţa noastră preţuieşte sănătatea şi din acest motiv încurajează un stil de viaţă sănătos, încă de la
o vârstă fragedă. Astfel, copiii sunt răsfăţaţi zilnic cu trei mese pregatite in bucataria proprie din preparate
100% naturale. Meniurile copiilor sunt alocate fiecarei zile astfel încât să le aducă toate principiile
alimentare: glucide, proteine, lipide, substanţe minerale şi vitamine. Cantităţile piramida alimentara pe
grupe de vârste. La întocmirea meniului este consultat şi un medic nutriţionist- părinte în grădiniţa noastrăsi
şi care a devenit colaboratorul permanent al unităţii de învăţământ.
Pe lângă oferirea unui meniu echilibrat, sănătos cantitativ şi calitativ grădiniţa cu program prelungit
este necesar să dispună de un bloc alimentar care să fie la standarde europene. Astfel grădiniţa noastră
dispune de un bloc alimentar modern care are intrare proprie, există cameră de zarzavat şi magazie pentru
alimente.
Se respectă circuitele la blocul alimentar, vesela este de calitate corespunzătoare şi în număr suficient.
Alimentele sunt păstrate în condiţii corespunzătoare.
Sala de mese existentă asigură servirea zilnică a hranei pentru preşcolari în condiţii bune, spaţiul destinat
numai acestei activităţi.
Personalul de la bucătărie şi de îngrijire este calificat şi respectă cu rigurozitate normele de igienă care
le-au fost prelucrate.
În grădiniţă se servesc 3 mese : micul dejun în jurul orei 8,30, prânzul la ora 12,00 şi gustarea după
perioada de relaxare în jurul orei 16,00, după preferinţele copiilor. .
În grădiniţa noastră copiii stau la mese în grupuri mici şi la nivelul II se autoservesc sub atenta
supravewghere a personalului de îngrijire. Sub îndrumarea educatoarelor şi îngrijitoarelor de la grupă
învaţă să aşeze masa.
Copiii trebuie să găsească mâncarea atractivă, gustoasă, să se poată juca cu ea, dar este imperios
necesar să fie preparată din alimente sănătoase. Educatoarele desfăşoară, derulează proiecte variate şi
folosesc diferite strategii, tehnici şi chiar trucuri pentru a-i învăţa pe copiii noştri ce înseamnă o alimentaţie
sănătoasă şi ce importanţă are hrana în dezvoltarea unui om.
În bucătăria grădiniţei noastre formele hilare ale fursecurilor, fideluţa colorată în ciorbe, ideea de a
asista la coacerea unor preparate – în cadrul unor proiecte- fac foarte atractive alimentele şi copiii mănâncă
cu mai mare plăcere.
Pentru că este foarte important să mănânce cu plăcere la grădiniţă îi consultăm în conceperea meniului,
fireşte sub formă de joc. Iată un exemlu de chestionar aplicat de educatoare copiilor :

Chestionar pentru copii
1)

Care sunt legumele tale preferate?

□

Morcovi

□

Roşii

□

Mazăre

□

Cartofi

□

Varză

□

Altele…….

2)

Ce legume nu mănânci?

3)

Îţi plac fructele?

4)

5)

□

Da

□

Nu

Care sunt fructele tale preferate?

□

Mere

□

Banana

□

Pere

□

Portocale

□

Altele…………

Mănânci des la grădiniţă fructe?

Da
Nu

6)

7)

De câte ori pe zi bei lapte?

□

0

□

1

□

2

□

De mai multe ori

Numeşte mâncarea ta preferată

……………………………………………………………..
8)

9)

Îţi place carnea?

□

Da

□

Nu

Ce fel de carne mănânci mai des la grădiniţă?

□

Pui

□

Peşte

□

Carne de porc

□

Carne de vită

10) Consideri că greutatea ta este….?

□

Bună

□

Prea mare

□

Prea mică

11) Îţi place să serveşti masa la grădiniţă ? De ce?
12) Ce ţi-ar plăcea să mănânci mai des la grădin
Dar toate aceste demersuri şi strădanii ale personalului grădiniţei nu pot avea succes decât printr-o colaborare şi un parteneriat
deschis cu familiile copiilor. Este necesar să se continuie în familie ceea ce se face în grădiniţăDe aceea în unitatea noastră părinţii copiilor sunt constant consultaţi şi informaţi în ceea ce priveşte mâncarea oferită copiilor.
Primim sugestii şi informaţii de la părinţi privind preferinţele culinare ale copiilor sau alimente sănătoase care au succes în familie,
etc.
Pe linia aceasta a unei colaborări eficiente privind alimentaţia sănătoasă şi asigurarea hranei în grădiniţă am organizat în cadrul
Proiectului “ PĂRINŢI MAI BUNI, COPII MAI BUNI” derulat în unitatea nostră un seminar cu tema “ Hrană sănătoasă, copii
sănătoşi!!
De asemenea semestrial Comisia de Asigurare a Calităţii consultă părinţii în problema hranei copiilor, ştiută fiind importanţa
acordată de aceştia la ceea ce mănâncă copilul la grădinţă.
V ă oferim un exemplu de chestionar aplicat părinţilor:

Chestionar pentru părinţi :
Chestionarul este un instrument utilizat de către Comisia pentru Asigurarea Calităţii din Grădiniţa nr. 11Braşov. Scopul
cercetării este investigarea familiei cu privire la hrana preşcolarilor, calitatea ei si condiţiile de masă şi preparare a mesei în
grădiniţele cu program prelungit. În acest sens vog să răspundeţi la întrebările următoare. Rezultatele cercetării sunt doar de uz
didactic. Confidenţialitatea rezultatelor va fi respectată.
Numele şi prenumele părintelui……………………………………………
Data naşterii……………………………………………………………….
Starea de sănătate/ boli……………………………………………………
De câţi ani frecventează copilul această grădiniţă......................................

1)Cum evaluaţi calitatea unei grădiniţe. Ordonaţi criteriile după importanţă, notând cu 1 cel mai important criteriu!

□

După entuziasmul cu care copilul merge la grădiniţă

□

După activităţile organizate

□

După calitatea mâncării şi a condiţiilor de servire a acesteia?

- entuziasmul cu care copilul merge la grădiniţă:60%
-activităţile organizate: 25%
-calitatea mâncării şi a condiţiilor de servire a acesteia:15%

2) Cunoaşteţi principiile care stau la baza unei alimentaţii sănătoase?

-da: 82%
-nu:2%
-parţial:16%

□

Da

□

Nu

□

Parţial

3) Consideraţi că preşcolarii au în grădiniţă o alimentaţie sănătoasă?

□

Da

□

Nu

□

Nu suficient

-da:82%
-nu:0%
-nu suficient:20%

4) Sunteţi mulţumit de meniul săptămânal oferit copiilor în grădiniţa la care învaţă copilul dumneavoastră?” Dacă da, de
ce?
Dacă nu, motivaţi!
-da:95%
-nu:5%

5)

Simţiţi nevoia unei schimbări în regimul alimentar al copiilor d-voastră? Motivati!

□

Da

□

Nu

-da:20%
-nu:80%

Motivaţia părinţilor:
-mai puţină carne de porc, mai mult peşte şi carne de vită
-mic dejun cu ou fiert, frigănele, pastă de ton cu unt
-noi feluri de mâncare la prânz
-deserturi făcute în grădiniţă
-fructe la gustare
-alimentaţie naturală, fără prea multe alimente rafinate şi ultrapreparate
6)Cunoaşteţi procedura de întocmire a meniului săptămânal în grădiniţă?
•
Da
•
Nu
-da:50%
-nu:50%

7)

Sunteţi mulţumiţi de calitatea hranei din grădiniţă?

□

Da

□

Nu

□

Nu suficient

Motivati raspunsul!

da:95%
-nu:0%
-nu suficient:5%

Motivaţia părinţilor:
DA:
-hrană proaspătă, variată
-copilul cere acasă anumite feluri pe care le mănâncă la grădiniţă
NU:
-calitatea direct proporţională cu banii investiţi, nu cunosc care este calitatea produselor şi nici de unde se achiziţionează

8)

da:95%

Sunteţi mulţumiţi de condiţiile de masă şi de preparare a hranei din grădiniţă?

□

Da

□

Nu

□

Nu suficient

-nu:0%
-nu suficient:5%

Motivaţia părinţilor:
DA:
-hrană proaspătă, variată
-copilul cere acasă anumite feluri pe care le mănâncă la grădiniţă
NU:
-calitatea direct proporţională cu banii investiţi, nu cunosc care este calitatea produselor şi nici de unde se achiziţionează
9)

Aveţi propuneri sau sugestii pentru îmbunătăţirea meniului zilnic din grădiniţă?

-mai multe fructe şi legume proaspete
-la gustare ceva mai consistent
-să se calculeze meniul ţinând cont şi de necesarul de calciu, fier şi vitamina C
-evoluţia e de dorit în orice domeniu
Un părinte- medic rezident pediatru-se oferă voluntar pentru a calcula necesarul zilnic al copiilor
După prelucrarea chestionarelor am constatat că părinţii mai noi în grădiniţă cunosc mai puţine lucruri despre alimentaţia
sănătoasă , despre ce, cum mănâncă copiii la grădiniţă şi au mai multe cerinţe şi insatisfacţii.
Părinţii mai vechi în grădiniţă cunosc regulile şi procedura de întocmire a meniului, sunt obişnuiţi cu varietatea de mâncăruri
şi cunosc mai îndeaproape viaţa grădiniţei.

