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Az ökoiskola élethosszig tartó folyamat

„…új nemzedéknek kell felnőnie. Olyan új nemzedéknek,
amely szakít a múlt természetromboló módszereivel, és
kíméli, óvja a Földünk még megmaradt természeti
értékeit! És ennek a nemzedéknek a neveléséért az
idősebb generációnak kell minden erejét és
tapasztalatát latba vetnie.”

(Balogh János)

FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ - VÁLTOZÁS







Egészségneveléssel kapcsolatos 
tevékenységeink

Prevenciós 
előadások 
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vetélkedő

Sportvetélkedők
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Egészséghónap

„ Az egészség nem egyetlen tett, hanem 
szokásaink összessége. Azzá válunk, amit 
rendszeresen teszünk. ”

Arisztotelész

Alapelvek

➢Érdeklődés felkeltése

➢Élmény – tapasztalat

➢Igény kialakítása

➢Mintaadás –mintakövetés



Célunk

➢Az egészségtudatos magatartás erősítése, fejlesztése. 

➢A tanulók harmonikus testi-lelki fejlődésének 
megalapozása.

➢Útmutatás, ösztönzés a helyes és egészséges 
életvitelhez.

Várható pedagógiai eredményei

➢A tanulók életkoruknak megfelelő ismerettel 
rendelkeznek. 

➢Kialakulnak, fejlődnek a megszerzett ismeretek 
gyakorlásához szükséges készségek. 

➢Megtanulnak nemet mondani az egészségtelen 
szokásokra, az egészségkárosító anyagok kínálatára. 

➢Erősödik az önismeret, önbizalom, az egymásra figyelés, 
az együttműködés és az önálló ismertszerzés képessége.



Résztvevők köre
➢Tanulók, pedagógusok, technikai dolgozók
➢Szülők
➢Civilszervezetek
➢Külső szakemberek (védőnő, múzeumpedagógus)
➢Egészségügyi szakgimnázium tanulói

A megvalósítás színtere 
➢Tanítási órák
➢Tanórán kívüli tevékenységek – választható 

tevékenységek

A projekt érékelése
➢Tanulók
➢Pedagógusok
➢Szülők



Az „Egészséghónap” előkészítésének, 
megvalósításának  feladatai

Feladat Időpont Felelős
Javaslatok, igények összegyűjtése - ötletbörze Szeptember 13 – 17.

környezetnevelési munkacsoport
- vezető

Anyaggyűjtés – könyvtár, internet Szeptember 20 - 23.
környezetnevelési munkacsoport
– vezető,

Tájékoztatás (pedagógusok, technikai dolgozók,
szülők, diákok)

Szeptember 24 – 27.
igazgató, munkacsoportok 
vezetői

Külső szakemberek felkérése Szeptember 27 – 30. programfelelősök

A program kidolgozása, feladatok felosztása,
felelősök megválasztása, időpontok meghatározása

Szeptember 30 –
október 8. 

munkaközösségek

Szükséges anyagok, eszközök, beszerzése Október 8 – 15. gondnok

Plakátkészítés Október 8 – 15. rajzszakkör vezetője

Az Egészséghónap megvalósítása November 2 - 30.
környezetnevelési munkacsoport
– vezető, igazgató

Folyamatos tájékoztatás honlapon, Facebookon
Október 18 –

november 30.
informatikus

Faliújság folyamatos frissítése, kiállítás szervezése
Október 18 –

november 30.
környezetnevelési munkacsoport

A program zárása November 30.
környezetnevelési munkacsoport
– vezető, igazgató

Értékelés, a tapasztalatok összegzése December 1 – 3. környezetnevelési munkacsoport



Értékelés, visszacsatolás
Tanulói

Szempontok

Sok újdonságot hallottam, tanultam.

Érdekesek voltak a tanórák.

Aktívan részt vettem a délutáni
programokban.

Máskor is szeretnék ilyen 
programokon részt venni.

Csapatban jól együtt tudtunk 
dolgozni.

Ezen túl jobban fogok vigyázni az 
egészségemre.



Szempontok 0 1 2 3 4

Javult a tanár – tanár együttműködés.

Javult a tanár – diák együttműködés.

A feladatokból aktívan részt vállaltam.

A feladatok a tanulók számára érdekesek,
változatosak voltak.

Sikerült a tanulók figyelmét felhívni az egészséget
károsító szokásokra, anyagokra.

Sikerült a tanulókat ösztönözni az egészséges életvitel
kialakításának fontosságára.

Fejlődött a diákok a cselekvő- és szervezőképessége,
valamint az önálló ismeretszerzés képessége.

A csoportmunkák során erősödött az egymásra
figyelés, az együttműködés képessége.

Pedagógus 



„Egészséghónap”

2021. 
november 2-30. 



1-2. évfolyam:  Rajz-technikaóra

Téma: Egészséges táplálkozás

Tevékenységek 
➢ Színezők-gyümölcsök
➢ „Az én piramisom”

(piramis kitöltése a kedvelt ételekkel)

➢ Vitamin emberke készítése 
képek felhasználásával

Munkaformák
➢ Egyéni, páros,

kooperatív csoportmunka

Tanórai projektek



Tanórai projektek
3-4. évfolyam:  Magyar irodalomóra

Téma: Szólások, közmondások az egészségről
Tevékenységek: Közmondásvadászat

A közmondások és jelentésük párosítása, értelmezése
Munkaformák: Kooperatív csoportmunka



Tanórai projektek
5-6. évfolyam:  Fekete István Látógatóközpont

múzeumpedagógiai foglalkozás

Téma
➢ Halak
➢ Ehető- és mérgezőgombák

Tevékenységek 
Előadás, feladatlap,
mikroszkópos vizsgálat

Munkaformák
Egyéni és kooperatív csoportmunka



Tanórai projektek
7. évfolyam:  Biológiaóra - vendégelőadó: orvostanhallgató

Téma: Táplálkozás, táplálkozási zavarok
Tevékenységek: Előadás, feladatlap
Munkaformák: Egyéni és frontális munka



Tanórai projektek
8. évfolyam:  Osztályfőnöki óra - vendégelőadó: védőnő

Téma: A dohányzás káros hatása
Tevékenységek: Előadás, feladatlap 
Munkaformák: Egyéni és frontális munka



Tanórán kívüli  projektek

„Így tedd rá!”

Alsó tagozat:  „Mozogj az egészségedért!”



Tanórán kívüli  projektek
Klubnapközi



Tartásjavítás

Tanórán kívüli  projektek



Tanórán kívüli projektek
„Aranyút” - padlókép



Tanórán kívüli projektek
Felső tagozat: Sport vetélkedők



Tanórán kívüli  projektek

Felső tagozat
Vöröskeresztes vetélkedő



Tanórán kívüli projektek
Felső tagozat
Elsősegély nyújtás az egészségügyi szakgimnázium diákjaival



Tanórán kívüli  projektek

Zumba

Valamennyi tanuló számára



„A természet kincsei” teadélután

Méz és a gyógynövények

Tanórán kívüli projektek



Projektzáró nap

Zenés reggelitorna



Projektzáró nap

Vetélkedők



Projektzáró nap
Gyümölcs- és zöldségszobrászat



Projektzáró nap
Közös szendvicskészítés



Projektzáró kiállítás



Faliújságok

Projektzáró kiállítás



Projektzárás



Köszönjük a figyelmet!

Jó egészséget!


