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 Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag 
módosított élõlényektõl mentes mezõgazdasággal, az egészséges 
élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a 
munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a 
rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének 
biztosításával segíti elõ. 

 

 XXI. Cikk 

(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 

Magyarország Alaptörvénye 
(2011. április 25.) 

(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 



   §    NEMZETI ALAPTANTERV 
I. AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKATARTALMI SZABÁLYOZÁSA  

ÉS  A SZABÁLYOZÁS SZINTJEI 

 

I.1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok 

 — beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési 

követelményeibe, tartalmaiba; 

— tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg 

az iskola helyi tanterve szerint; 

— alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig 

elsősorban az osztályfőnöki órák témaköreit; 

— témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között 

folyó egyéb iskolai foglalkozások, programok számára. 

 

 



A testi és lelki egészségre nevelés 
  Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez.  

 

A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy  

 

 legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására, 

 legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok 
kezelésére.  

 

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az  

 

 önállóságra, 

 a betegség-megelőzésre, továbbá  

 a szabályok betartására  
o a közlekedésben,  

o a testi higiénében, 

o a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében,  

o a váratlan helyzetek kezelésében.  

 

A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a  

 

 káros függőségekhez vezető  szokások kialakulásának megelőzésében. 



II.1. A KULCSKOMPETENCIÁK 
 

Szociális és állampolgári kompetencia 

 A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a 
saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretekkel és 
alkalmazza is  őket. 

II.3. A MŰVELTSÉGI TERÜLETEK ANYAGAI 

Csaknem minden műveltségi terület  KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAI között   

Erkölcstan 

Környezetismeret 

Természetismeret 

Biológia 

Fizika 

Kémia 

Földrajz 

Informatika  

Életvitel és gyakorlat 

Testnevelés és port 

 



§  Az Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 

 

3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

… 

Az Árpád Gimnázium egészségnevelési és egészségfejlesztési céljai 

Speciális célok és szempontok: 

Célunk, hogy valamennyi tanulónk a következő területeken szerezzen mély és 

alapos elméleti ismereteket, valamint legyen képes és törekedjen azok 

gyakorlati alkalmazására és a kommunikációban való felhasználására: 

• Az egészséges testtartás, a rendszeres testmozgás fontossága (biológia és 

egészségnevelés,testnevelés) 

• Egészséges táplálkozás (biológia és egészségnevelés) 

• Az öltözködés és az egészség kapcsolata (biológia és egészségnevelés, osztályfőnöki 

óra, testnevelés) 

• Higiénia (biológia és egészségnevelés, osztályfőnöki óra, testnevelés) 



• Önismeret, lelki egészség (biológia és egészségnevelés, dráma, etika, életvitel, 

ének-zene, magyar nyelv és irodalom, rajz és művészettörténet, testnevelés) 

• A betegségek kialakulása és a gyógyulási folyamat, a gyógyítást segítő 

magatartás (biológia és egészségnevelés, testnevelés) 

• A közösség, a barátság, a párkapcsolatok, a harmonikus családi élet 

szerepe az egészség megőrzésében (osztályfőnöki óra) 

• A szexualitás és az egészség kapcsolata, családtervezés (biológia és 

egészségnevelés, osztályfőnöki óra) 

• A személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

(osztályfőnöki óra) 

• A stresszhelyzetek felismerése és kezelése (osztályfőnöki óra) 

• A tanulás technikája és az idővel való gazdálkodás (minden tantárgy, osztályfőnöki 

óra) 

• A tanulási környezet alakítása (osztályfőnöki óra) 

• A szabadidő aktív eltöltése, rekreáció, megfelelő mennyiségű pihenés (biológia és 

egészségnevelés, földrajz, osztályfőnöki óra, testnevelés) 

 



• Balesetvédelem (biológia és egészségnevelés, fizika, kémia, osztályfőnöki óra, 

testnevelés) 

• A rizikóvállalás és határai (osztályfőnöki óra) 

• Az egészségkárosító magatartásformák, szenvedélybetegségek veszélyei 

és elkerülése (biológia és egészségnevelés, életvitel, osztályfőnöki óra, testnevelés) 

• A természethez való viszony (biológia és egészségnevelés, életvitel, ének-zene, 

környezetvédelem, magyar nyelv és irodalom, rajz és művészettörténet, történelem) 

• Az egészségünket veszélyeztető környezeti hatások jelentősége; az 

egészséges és biztonságos környezet kialakítása (biológia és egészségnevelés, fizika, 

földrajz, kémia, osztályfőnöki óra, testnevelés) 

• Döntésképesség, döntési felelősség (életvitel, osztályfőnöki óra) 

• Az egészség és az etika kapcsolata (biológia és egészségnevelés, osztályfőnöki 

óra) 

• A segítő attitűd (osztályfőnöki óra, testnevelés) 

• A fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek elfogadása segítése és 

integrációja (osztályfőnöki óra, testnevelés) 



Hogyan? 

A megvalósítás lehetőségei 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A serdülőkor: „testi-lelki másállapot” 

 



Tantervi követelmények→fejlesztési feladatok → 

(kereszttantervi elemek) → egészségfejlesztési lehetőségek 

 A jól megtervezett kontextusok segítik az érdeklődés 

felkeltését, és a tanulási célok elfogadását: 

Tantárgyi kereteken belül,  tanórákon: 

  Ember és természet→” Az ember megismerése és egészsége” 

 Testnevelés és sport→ „Prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés” 



 Magyar nyelv és irodalom→”Az ítélő képesség, az erkölcsi, 

az esztétikai és a történeti érzék fejlesztése” 

 Matematika→”Akarati, érzelmi szabályozás, az önfejlesztés 

képessége és az együttéléssel kapcsolatos értékek” 

 Ember és társadalom → „Kommunikáció” 

 Életvitel és gyakorlat→ „ Egészség- és környezettudatosság, 

takarékosság, hatékonyság” 



Tanórai kereteken kívül, vagy nem hagyományos szervezésű 

tanórákon, a diákok aktivitására építve 

Ismétlődő lehetőségek: Egyedi , vagy ritkábban 
ismétlődő alkalmak: 

 Délutáni sportkör (heti) 

 Természetjáró szakkör 

(havi) 

 Elsősegélynyújtó szakkör 

 

 

 

 Táborok (sport-, osztály-,stb.) 

 Erdei iskolák 

 Intézmény-és múzeumlátogatások (pl. 
drogprevenció, bűnmegelőzés stb.) 

 Előadások,  konferenciák 

 Versenyek, vetélkedők 
(pl.csecsemőgondozási, 
elsősegélynyújtó stb.) 

 Projektek („Kapcsolda”, Tiszta virágos 
iskola”) 

 Egészségnap 



Kapcsolda 

„Kitűztem, 

középiskolásokat fogok 

összehozni értelmi 

fogyatékkal élőkkel. 

Mert, ha a felnőttek 

szorongnak a témától, 

a fiatalok 

érzékenyítésénél kell 

kezdeni!” 

 
 http://www.szalaykriszta.m/kap

csolda/ 

 

„Hogy mi az a Kapcsolda? Egy olyan 

program, amelyen speciális 

foglalkozást igénylő és „egészséges” 

gyerekek töltenek néhány órát – az 

egészségesek iskolájában. A gyerekek a 

közös foglalkozások (kézműves, sport, 

zene) alatt egyre jobban megismerik, 

megértik egymás életét, 

gondolkodását, sőt, egy kicsit magukat 

is. Hogy miért jó „kapcsoldásnak” 

lenni? Mert egy szeretetteljesebb, 

toleránsabb, elfogadóbb társadalomban 

– amilyenné ez a mozgalom nevel – 

sokkal jobb élni.”…. 

Fekete Luca 7.a              (Árpád Lapok) 

http://www.szalaykriszta.com/kapcsolda/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http://www.szalaykriszta.com/kapcsolda/
http://www.szalaykriszta.com/kapcsolda/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http://www.szalaykriszta.com/kapcsolda/
http://www.szalaykriszta.com/kapcsolda/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http://www.szalaykriszta.com/kapcsolda/




Ökoiskola 

Természetjáró szakkör 

Elvárások 

 „A természetjáró szakkört 2006 
szeptemberében indítottuk be. 
Minden hónap második szombatján 
túráztunk. A szakkörnek óriási sikere 
lett: a 9 túra során 330 fő vett részt a 
programokon. Azok a törzstagok, 
akik négynél többször voltak jelen -
 40fő - a tanév végén jutalomban 
részesültek, emblémás pólót kaptak 
ajándékba.” 

 

Az iskola arculata határozottan 
képviseli a környezetbarát, 
egészséges életvitel értékeit, 
szorgalmazza a természetjárást, 
túrákat, kirándulásokat 
szervez. 

 

http://www.arpad.sulinet.hu/Iskolankrol/Okoiskola/Okoiskola-Termeszetjaras.htm
http://www.arpad.sulinet.hu/Iskolankrol/Okoiskola/Okoiskola-Termeszetjaras.htm
http://www.arpad.sulinet.hu/Iskolankrol/Okoiskola/Okoiskola-Termeszetjaras.htm
http://www.arpad.sulinet.hu/Iskolankrol/Okoiskola/Okoiskola-Termeszetjaras.htm


 

 
 A hulladék 

szelektív szétválogatása és 

gyűjtése. 

 Az épület 
környékén és belsejében a 
növényzet rendszeres és 
szakszerű gondozása 





Egészségnap 

 Projektnap 









Mi is történik? 
 

 Az időpont: a tanév helyi rendjében meghatározott, szokás 
szerint a tanév végén. 

 Az érintettek köre: 7-11. évfolyam tanulói és az iskola 
minden pedagógusa. 

 A keretek: „rendes” tanítási nap, nem hagyományos tanórai 
keretek között zajló, 35-40 perces foglalkozások, esetenként 
„duplaórák”. 

 A foglalkozások szervezése: korcsoportos bontásban, 
rendszerint az osztályoknak, vagy ezen belül kisebb 
csoportoknak. Néha nemek szerinti bontás is előfordul. 









Szervezési feladatok időrendben  
 Feladatelosztás a „csapat” tagjai között: 

    Pedagógusok, Diáktanács 

 Külsős szakemberek felkérése és meghívása (már a tanév 
elejétől) 

 Anyagi forrás biztosítása (igények bejelentése a fenntartónál, 
pályázat az Árpád Gimnáziumért Egyesülethez) 

 Program összeállítása 

 Helyszínek kijelölése, csoportokat kísérő pedagógusok 
kijelölése 

 Dekoráció, plakátok stb. előkészítése 

 Technikai feltételek biztosítása 

 







Szakmai megvalósítók 
  

 Az iskola szakemberei: néhány pedagógus, iskolapszichológus, 
iskolaorvos, ifjúsági védőnő 

 Külsős szakemberek:  

  Kerületi intézmények (Védőnői Szolgálat, Szent Margit 
Rendelőintézet, ÁNTSZ, Kerületi Rendőrkapitányság) 

  Egyéb szakmai szervezetek 

  Alapítványok 

  Egyéb: Szülők, „Független” szakemberek (kapcsolati 
tőke!!!) 

  

 



Cím 
Előadó 

Évfolyam 
Létszám  

1. óra 
8.-8.45 

2. óra 
9.-9.45 

3. óra 
10.-
10.45 

4. óra 
11.-
11.45 

Tüdőnk és a cigifüst 
Dr. Süttő Zoltán tüdőgyógyász 
 

7.-11. x    

Táplálkozással az egészségünkért 
Fögleinné Veres Katalin 

  x   

Párkapcsolati kérdések a felnőttkor küszöbén 
Meris János pszichológus 

10.-11.  x   

Célok, értékek a kamaszkor végén 
Meris János 

9.-11.   
 

x  

Jóga 
Szemán Erika 

7.-11. 
20 fő 

x    

Szabadság vagy rabság? A világháló veszélyei. 
Csiba Zsolt pszichológus 

7.-11.  x   

Jóga 
Simányi Zsuzsanna 

7.-11. 
15 fő 

x x x  

Szexuális egészségünk 
Rátkai Tímea (Magyar Orvostanhallgatók 
egyesülete) 

9.-11. 
30 fő 

x x x  

Függőségek fogságságában 
Kugler Szilvia (Magyar Orvostanhallgatók 
Egyesülete) 

9.-11. 
30 fő 

x x x  

Kamaszkori panaszok 
Csontosné  Dévai Éva ifjúsági védőnő 

7.-8. 
30 fő 

x x   

Védd az egészséged, védd a jövőt! 
Tóth Zsuzsa ifjúsági védőnő 

9.-11. 
30 fő 

x  x  

Figyelj magadra, előzd meg a rákot! 
Tóth Zsuzsa védőnő 

Lányok 
(orvosi 
szoba)  
15-20 fő 

 x   

Mit tegyél, ha veszélyben vagy?  
Trenkáné Csom Henrietta rendőr alezredes 

7.-9.  x   

Mielőtt bűnbe esnél… 
Trenkáné Csom Henrietta 

10.-11. x    

Szexről az orvos szemével 
Dr.Mousa Musztafa nőgyógyász 

9.-11. 
30 fő 

x    

Mielőtt rabjává válsz…Függőségeink. 
Dr. Kaloczkay Andrea neurológus 

7.-11. 
30 fő 

  x   

Tanulj meg segíteni! Elsősegélynyújtás 
Benyó Fruzsina medikus 

7.-11. 
30 fő 

 x x  

Testbeszéd 
Bajor Ferenc mentálhigiénés szakember 

7.-11. 
30 fő 

x    

Kommunikáció 
Bajor Ferenc mentálhigiénés szakember 

7.-11. 
30 fő 

 x   

Ismerd meg önmagad 
Bajor Ferenc mentálhigiénés szakember 

7.-11. 
30 fő 

  x  

Fedél nélkül, mégis talpon…interaktív óra 
Balogh Gyula és barátai 

7.-11. 
30 fő 

 xx  

Megküzdeni, benne élni, leküzdeni…Őszintén a 7.-11   x  



Zaj és egészség 
Dr. Román Zsuzsanna (BFKH Népegészségügyi Intézet) 

7.-8. 
15-20 fő 

 x x  

Erő-egészség-fittség 
Szalma Istvánné (BFKH Népegészségügyi Intézet) 

7.-8. 
15-20 fő 

 x x  

Miért ne szokj rá? A dohányzásról… 
Széchi Judit (BFKH Népegészségügyi Intézet) 

7.-8.  x x  

Az intenzív osztály egy napja 
Dr. Sajerli Csaba sebész főorvos 
 

7.-11.  x   

Bőrünk szépsége és egészsége orvosi szemmel. Minden, 
amit a bőrápolásról tudni kell. 
Dr. Pelléon Szilvia bőrgyógyász 

7.-11.   x  

Többen, mint gondolnád…Mit kell tudnunk az 
epilepsziáról. 
Szabó Zsolt (Epilepsziával élők egyesülete) 

7.-11.   x  

Génjeinkben hordozzuk…Mit kell tudnunk, mit kell 
megfontolnunk 
Boncz Beáta   
Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők országos 
Szövetsége 

9.-11. 
 
40 fő 

 xx  

Arcbőrünk védelme természetes kozmetikumokkal. Natúr 
arckrém és alacsony faktorú napolajkészítés.  

Aprólépés csapat . Harmónium Egyesület  

8.-11. xx xx 

Fókuszban Afrika. A vízhiány és az önkéntesség.  

(Aprólépés csapat . Harmónium Egyesület ) 

9.-11. x x  

Ők mivel laknak jól? Táplálkozásban is 
környezettudatosan. 
Mit fogyasztanak a családok és a veled egyidős gyerekek a 
világ különböző pontjain. 

(Aprólépés csapat . Harmónium Egyesület ) 

7.-11. x x x 

Mennyi vizet eszünk meg? +víztisztító-barkácsolás. 
(Előadás a vízlábnyomról és a víz tisztulási folyamatáról.)  

7.-9. x x x 

A daganatos betegségek jellemzői (dr. Tóvári József 
rákkutató) 

 x   

Környezetetika. Pro és kontra az Aral-tó világa. 
Megfontolások, érvek, ellenérvek a tó száradásához vezető 
folyamat kapcsán. 

(Aprólépés csapat . Harmónium Egyesület ) 

10.-11. x x x 

 



















Reakciók  

 Kollégáktól, akik figyelemmel kísérik a foglalkozásokat. 

 Diákoktól az osztályfőnöki órákon, és személyes 

beszélgetésekben. 

 Szülőktől a megszokott csatornákon. 

 A visszajelzések alakítják a következő évi programot, a 

meghívottak körét. 

 



És végül tegyük fel a kérdést minden 

nap: azt képviseljük, amire nevelünk?  



 Köszönöm a figyelmet! 
 


