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1. számú melléklet 
 

Egészségfejlesztési program 
 

  A gyerekek és a fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az időszakban érdemi 
hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlődésükre, mely nagyban meghatározza az életmód-

jukban később kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását. 
  Az iskolának a gyerekekre gyakorolt hatása többrétegű, komplex kommunikáció. Egyrészt 

létezik egy nyíltan megfogalmazott oktatási-nevelési terv, másrészt ezzel összefüggésben 
vagy ettől függetlenül, illetve ezt gyengítő, vagy erősítő módon ható ún. „rejtett tanterv”, 
mely az iskolai mindennapok hozadéka, amelyben az iskola tárgyi környezete, az emberi vi-

szonyok minősége egyaránt tükröződik.  
  Az iskola, más társadalmi intézményekkel és szereplőkkel állandó kölcsönhatásban létezik, 

hatást gyakorol szűkebb és tágabb környezetének kapcsolatrendszerére, a környezet viselke-
désére. 
  Mindezeket figyelembe véve tehát, az iskola - a családi környezet mellett - a szocializáció-

nak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, ma-
gatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. Ez indokolja az oktatási intézményekben 

az egészségfejlesztési program elkészítését. 
  Iskolánk alapvetően fontos célkitűzése tanulóink egészségének javítása. Ezt az irányelvet 
alkalmazva dolgoztuk ki iskolánk egészség fejlesztési programját, amelyben kulcsterületek-

ként tekintünk a következő feladatokra:  
1. a dohányzás visszaszorítása, illetve korlátok közé szorítása,  

2. az alkohol- és a drogprevenció,  
3. az egészséges táplálkozás,  
4. az aktív testmozgás, és a mozgásszervi betegségek csökkentése,  

5. a mentális betegségek megelőzése,  
6. az AIDS prevenció.  

  Fontosnak tartjuk az emberi szervezet működésével és a betegségek kialakulásával kapcsola-
tos ismeretek bővítését, az anatómiai és élettani ismeretek elmélyítését, saját szervezetünk 
megismerését és a fiziológiai folyamatok megértését. Ezen ismeretek használata és beépülése 

az aktív tudatba elősegíti a prevenciós munkát.  
 

1. Alapok  

1.1 Helyzetkép 

1. Belső: az iskola 

 Előélet, hagyományok: 
Iskolánkban eddig is nagy gondot fordítottunk a gyerekek egészséges életmódra nevelésére 

és az egészségfejlesztésre. A program meglévő elemei a következők: 
- minden évben iskolaorvosi szűrővizsgálaton vesznek részt tanulóink 
- tanévenként két alkalommal az osztályok felkeresik az iskolafogászatot 

- minden tanévben a 3. évfolyam tanulói péntekenként a bonyhádi uszodába járnak, ahol 
1 év alatt megtanulnak úszni 

- iskolánkban többféle sportfoglalkozást is tartunk az iskolai sportkör keretében: 
 a fiúkkal évek óta szakedző foglalkozik a labdarúgás területén, heti 2-2 edzést tart 

korcsoportonként a gyerekeknek, a csapatok szinte minden hétvégén meccset ját-

szanak 
 a lányoknak kézilabdaedzést tart egy külsős szakedző 

- intézményünk évek óta rendez helyi atlétikai bajnokságot, ahol szép eredményeket ér-
nek el a tanulók 
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- az évi 1 közös kirándulás mellett szinte minden osztályfőnök elviszi csoportját egy 

gyalogos vagy kerékpáros túrára a tanév folyamán 
- 2003-ban átadták községünkben a felújított strandfürdőt, így júniusban összevont, 

bruttósított testnevelés órákat tarthatunk a területen  
- iskolánk névadójának emlékére minden évben iskolanapot rendezünk, ahol a délelőtti 

és a délutáni programok között egyaránt szerepelnek mozgásos versenyek, sportvetél-

kedők 
- 1995-ben első alkalommal tartottunk egészségnevelési napot, azóta minden évben 

megszerveztük a felnőttek és iskolások számára egyaránt hasznos programokat kínáló 
rendezvényt. Néhány példa a nap lehetőségei közül: 

véradás felnőtteknek 

tízórai (Minden tanuló fogyaszthat a különböző ízesítésű gabonapely-
hekből, müzlikből.) 

reggeli torna  
előadások az egészséges életmódról,  az egészséges táplálkozásról 
Mit kell tudni a helyes fogápolásról? (Fogmosás foglepedékszínező tab-

letta használatával, videofilm vetítése, színezős feladatlap megoldása)  
                                 akadálypálya a tornateremben  

reformételek készítése 
foci felnőtteknek   

- az osztályfőnöki munka fontos területét képezi az egészséges életmódra nevelés, minden 

évfolyam tanmenetében megtalálhatók az e körbe tartozó témák, melyeket a következőképpen 
csoportosítottunk: I. Emberismeret (lelki egészségtan) 

                            II. Egészségünk védelme 
                           III. A konfliktusok kezelése 
                           IV. A családi élet harmóniája 

- a törvényi előírásoknak megfelelően bevezettük az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan tantár- 
    gyakat 

- iskolánkban minden évben megszervezzük a 8. osztályosoknak az elsősegélynyújtó szak- 
    kört 
-    elsősegélynyújtó versenyre is felkészítjük tanulóinkat  

- A mindennapos testedzés programját 2004 szeptemberétől vezettük be, ennek részletezése a  
     pedagógiai program helyi tanterv fejezetében olvasható. 

- Az iskola - a kistérségi feladatokat ellátó szakszolgálaton keresztül - biztosítja a pszicholó- 
     gus, a logopédus, a fejlesztő pedagógus és a gyógytestnevelő által vezetett foglalkozásokat    
     az intézmény tanulóinak részére. 

 Épület és berendezése: Lásd a környezeti nevelési programnál leírtakat! 

 Étkeztetés: Lásd a környezeti nevelési programnál leírtakat! 

 Iskola udvara: Lásd a környezeti nevelési programnál leírtakat! 
 

2. Külső: Szászvár egészségügyi szempontból jól ellátott település, a falu lakosságát 2 házior-
vos, 1 gyermekorvos (egyben iskolaorvos is), 1 fogorvos, 2 iskolavédőnő, 1 körzeti védőnő és 

egy labor látja el. Kórházi ellátás, szakrendelés, hétvégi ügyelet Bonyhádon (kb. 15 km) és 
Komlón (kb. 25 km) vehető igénybe. A településen 100 %-os az ívóvíz- és a szennyvízháló-
zat. 
 

1.2 Erőforrások 

1. Belső személyi erőforrások az egészségnevelés szempontjából 

 A pedagógus feladatai: 
- tantárgyában segít az egészségnevelési célok megtalálásában, tantárgyába beépíti eze-

ket, tanmenetében jelöli ezen anyagrészeket, tevékenységeket 
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- odafigyel példamutató magatartására 

- részt vesz az egészségnevelési programokon, segít azok szervezésében (pl. egészség-
nevelési nap, az osztályok orvosi szűrővizsgálatra kísérése, … stb.) 

 A diákok: 
- részt vesznek az egészségnevelési programokon 

- magatartásukkal, aktív részvételükkel elősegítik az egészségnevelési célok megvalósu-
lását  

- faliújságot készítenek a megadott, egészséges életmódhoz kapcsolódó témákhoz 

 Irodai alkalmazottak: 
       -   magatartásukkal mutassanak ők is példát a gyerekek számára (pl.: Dohányzás tilos az 

intézmény teljes területén!) 

 Technikai dolgozók:  

- vegyenek részt azokban az egészségnevelési feladatokban, amelyekben szükség van a 
segítségükre; illetve magatartásukkal mutassanak ők is példát a gyerekek számára (pl. 
saláták, gyümölcsteák készítése … stb.) 

 

2. Külső személyi erőforrások 

 Iskolaorvos, iskolavédőnő: 
- Előadások tartása az egészséges életmódról. Segíti a tanárok munkáját a versenyekre való 
felkészítésnél, foglalkozások tartásánál. Bekapcsolódik az egészségnevelési nap program-

jaiba. 

 Szülők:  

- Előadások tartása, anyagi támogatás, külső erőforrások felkutatása. 
   - Tevékeny részvétel a programokban. 

 ÁNTSZ: 
               - Propagandaanyagok biztosítása 

               - Segédanyagok kölcsönzése előadások tartásához (pl. videofilm … stb.) 

 Vöröskereszt komlói és helyi szervezete: 

- A tanárok és tanulók segítése a versenyekre való felkészülésben 

 Komlói Mentőszolgálat: 
- Segédeszközök kölcsönzése, szaktanácsadás a versenyekre történő sikeres felkészülés ér-

dekében 
- Bemutatók tartása az elsősegélynyújtás területén 

 Komló Városi Rendőrkapitányság: 
- Előadások a kábítószer használat megelőzésére 

 

3. Anyagi források 

 A hazai és EU-s pályázati lehetőségek kihasználása 
 

2. Alapelvek, célok  
2.1 Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok (4-5 év) 

Az iskolai egészségfejlesztésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellő ösztönzést és 
tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerű, a lehetősé-

geket felismerő és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez; hogy elutasítsák az egészségüket 
veszélyeztető szereket. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggő kérdések 
fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékeny-

ségekben alapozódhassanak meg. 
Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az 

iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az 
alábbiak: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 
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 az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

 az értékek ismerete  

 az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

 a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

 a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

 a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

 a tanulás és a tanulás technikái 

 az idővel való gazdálkodás szerepe 

 a rizikóvállalás és határai 

 a szenvedélybetegségek elkerülése 

 a tanulási környezet alakítása 

 a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentősége 

A gyerekek gondolkodásmódját, életvitelét nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni; 
ezért a fent említett területeket először a nevelőknek kell áttekinteni, majd helyzetfelmérés és 

a kapott eredmények elemzése után lehet dönteni arról, hogy melyik témát mennyire részlete-
sen kell feldolgozni, s beépíteni az egyes tantárgyakba, illetve a napi gyakorlatba. Változást 

csak ezek után várhatunk az egészségfejlesztés hatására. 
 

2.2 Rövid távú célok (1-2 éven belül megoldandók) 

 egészséges táplálkozási szokások kialakítása 

 a szenvedélybetegségek fajtáinak megismertetése a tanulókkal (alkoholizmus, do-

hányzás, drogozás)  

 a szexuális felvilágosítás-nevelés, a családtervezés alapjainak megbeszélése, AIDS 

prevenció 

 a betegségek tüneteinek felismerése és a gyógyulást segítő magatartás (elsősegély-

nyújtás, gyógyszerhasználat) elsajátíttatása a gyerekekkel 

 a testi higiénia javítása 

 a környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés) megszüntetése 

 törekvés a személyes biztonságra (közlekedés, rizikóvállalás)  

 a testedzés, a mozgás, a helyes testtartás igényének kialakítása 
 

2.3 A célok megvalósításához kapcsolódó feladatok: (1-2 éven belül megvalósítandók) 

 A gyerekek táplálkozási szokásainak figyelemmel kísérése, a tapasztalatok megbeszélése 
a tanulókkal és szüleikkel. Az energiaital, chips kiszorítása az iskolából, a kirándulások-

ról. 

 A gyermekjóléti szolgálattal együttműködve minden tanuló számára biztosítani a napi tí-

zórait, ha napközis az ebédet is. 

 Meg kell ismertetnünk a tanulókat a szenvedélybetegségek kialakulásának lehetséges oka-

ival, tüneteivel, az egészséges szervezetet romboló hatásával. 

 A gyerekek tudják magukat elhelyezni a családban, legyenek tisztában családjuk lehető-

ségeivel, a családi élet szépségeivel és árnyoldalaival, a kitörési lehetőségekkel. 

 A 8. osztályosok vegyenek részt az elsősegélynyújtó tanfolyamon. 

 A gyerekek sajátítsák el a gyógyszerhasználat alapjait, ismerjék az alapvető gyógyszerek 
nevét, hatását. 

 Tanulóink legyenek tisztában a helyes öltözködés egészségügyi fontosságával, a tisztál-
kodás alapvető mozzanataival, a helyes fogápolással. 

 A gyerekek minden tanév elején készítsenek napirendet, illetve heti időbeosztást, s ezt vi-
tassák meg társaikkal. 
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 Ügyeljenek saját és társaik testi biztonságára! (Az erre vonatkozó szabályokat a házirend 

tartalmazza.) 

 Az iskolavezetés gondoskodjon a termek megfelelő világításáról, a táblák lefestéséről. Az 

osztálytermek berendezésénél ügyeljen az egy életkorhoz tartozó, de eltérő magasságú ta-
nulók megfelelő elhelyezéséről. 

 A nevelők figyelmeztessék a tanulókat a helyes testtartásra, ösztönözzék őket a sportfog-
lalkozásokon való részvételre. 

 Az ülésrend időszakonkénti változtatásával a nevelők nyújtsanak változatosságot a gyer-
mekek szemének és gerincének terhelésében. 

A fent leírt célokat és feladatokat a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően kell megva-
lósítani, ezek sokkal bővebben és részletesebben jelennek meg az osztályfőnöki tanmenetek-
ben, a társadalom- és emberismeret, etika, valamint az egészségtan tantárgyak óratervében. 
 

3. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
3.1 Tanórai keretek 

A tanórai tartalom a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti. Ennek szer-
vezési formája lehet:  

- hagyományos, mely alatt a 45 perces tanórákat értjük (Ilyen a szaktárgyi órák témafeldolgo-
zása, hiszen szinte minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. 
Ezekre a helyi tanterv tervezése során külön figyelmet fordítunk. A nemzeti alaptanterv és a 

kerettanterv lehetőségeit kihasználva - a tantárgyi programokból kiindulva - határozzuk meg 
az egészségnevelési tananyagot.) 

A nevelők munkájának segítésére az iskolavédőnő a következő témákban vállalja tanórák 
tartását: 

1. Személyi és környezeti higiénére nevelés: 

- napirend 
- fogápolás 

- öltözködés 
2. Egészséges táplálkozás 
3. A dohányzás egészségkárosító hatásai 

4. Az alkoholfogyasztás hatása az egészségre 
5. A kábítószerek terjedése a világban és hazánkban 

6. Legális és illegális drogok 
7. A drogfogyasztás hatásai a szervezetre, drogfüggőség 
8. Felkészülés a családi életre 

9. Serdülés, serdülő kori krízis 
10. Pszichoszexuális fejlődés 

11. Fogamzásgátlás 
12. Szexuális úton terjedő betegségek 
13. HIV fertőzés, AIDS betegség 

14. Önismeret, társismeret 
15. Konfliktuskezelés, kommunikáció 

Felemeljük a törvényben előírt óraszámra a testnevelés órákat. 
- nem hagyományos tanóra, ami lényegében a komplex (kereszttantervi, tantárgyközi) foglal-
kozásokat öleli fel (pl. játékos, egészségfejlesztő testmozgás, projektmódszer, kirándulás, 

egészségnevelési nap ... stb.) Ezek olyan tanulásszervezési formák, amelyeknek éppen az az 
egyik meghatározó jellege, hogy nem tanórakeretben történnek. 
 

3.2 Tanórán kívüli foglalkozások 

- Napközis foglalkozások: 

A napközi kiváló helye a játékoknak, játékos gyakorlatoknak. 
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Az ebéd utáni fogmosás a helyes fogápolási szokások kialakításában segít. 

A jól összeállított étrend jó példa az egészséges táplálkozás megvalósítására (pl.: sok 
gyümölcs, tejtermék, főzelék... stb.) 

- A délutáni szabadidős foglalkozások: 
Főként az elsősegélynyújtó szakkör és a sportprogramok segítik az egészségnevelést, de 
a rajzszakkör is bekapcsolódhat e nevelési területbe, például plakátok készítése a do-

hányzás ellen... stb. 
Rendezhetünk témával kapcsolatos filmvetítéseket, vetélkedőket, versenyeket, egyéb já-

tékos programokat, csoportfoglalkozásokat. 
- Egészségnevelési nap: 

E módszernek hagyományai vannak iskolánkban, melyet bemutattunk az 1.1 fejezetben.  

  -     Hétvégi iskolai programok:  
      osztálykirándulások, túrák, sportprogramok 

 

3.3 Tájékoztató fórumok 

- Szülői értekezlet, szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató, melyre külső elő-

adott hívunk 1-1 egészséges életmóddal kapcsolatos téma feldolgozásának segítésére 
(pl. orvos, pszichológus, rendőrség bűnmegelőzési osztályának szakembere...  stb.). 

Ezek témáját és időpontját mindig a tanév elején készülő éves munkatervben rögzítjük. 
- Szakmai tanácskozások, tréningek 

Elsősorban a tanárok felkészültségének fejlesztését szolgálják, továbbképzési lehetősé-

gek a nevelők részére. 
 

4. Az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása  

Az iskola-egészségügyi ellátást szervezett formában az iskolaorvos, az iskolai védőnő végzi. 
Munkájukat a hatályos jogszabályok alapján az ÁNTSZ szakmai irányítása mellett végzik. Az 

iskola és az iskola-egészségügyi ellátó rendszer kapcsolatát intézményünk Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata is rögzíti. Az iskola-egészségügyi ellátást biztosító személyekkel való 
kapcsolatunk alapvetően jó, folyamatos konzultációval igyekszünk megelőzni a problémák 

kialakulását.  
Iskolánkban napi gyakorlat a diákok jogszabályoknak megfelelő évenkénti szűrővizsgálata. A 

vizsgálatok során az iskola-egészségügyi szakemberek nyomon követik a tanulók testi fejlő-
dését (testsúly, testmagasság, vérnyomás, stb.). Külön hangsúlyt fektetnek az érzékszervi el-
változások vizsgálatára (látás, hallás vizsgálata), a mozgásszervi rendellenességek kiszűrésére 

(lúdtalp, gerincferdülés), valamint a fogak állapotára. Szükség esetén – az iskolaorvos javasla-
tára – a tanulóknak lehetőségük van gyógytestnevelésen való részvételre és szükség esetén 

szakorvoshoz történő átirányításra (szemészet, ortopédia, kardiológia).  
A mentális, pszichés zavarok szűrésével (iskolaorvos, iskolai védőnő, szakpszichológus, fej-
lesztőpedagógus, ifjúságvédelmi felelős, osztályfőnök) is lehetőségünk nyílik újabb proble-

matikus esetek felderítésére, a kialakult helyzet javítására.  
Tanulóinknak heti 5 kötelező testnevelés órája van, ezenkívül a hét minden napján biztosítunk 

lehetőséget tanulóink számára a szervezett rendszeres testmozgásra.  
 
 

 
  

Szászvár, 2013. március 18.  

                                                                                                        Katos Sándor 
                                                                                                           igazgató 


