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AMIRŐL  BESZÉLNI  SZERETNÉK 
Komplex egészségnevelési program 
Egészségtan tanítási kísérlet: 
      - gyökerei 
      - tartalmi összetevők 
      - integrálási lehetőségek az alsó 
        tagozatban 
A program fenntarthatósága:  
      - hatékonysági vizsgálatok 
        /tanulói teljesítménymérések/ 
Szakmai segítségnyújtás 
Az életvitelprogram szakmai hozadéka 
A program publikálása az ÚPSZ-ben 
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       /Egészségfejlesztők: Benkéné Kiss Valéria, Ecsedyné 
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       /Tantervi szakértő: Vighné Arany Ágnes/ 
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MODELLPROGRAM  CÉLKITŰZÉSEI  
 Természettudományos kompetenciák bővítése: „az ember 

megismerése és egészsége„ tárgykörében.  
 

 Egészségmagatartás pozitív irányú elmozdítása, ezáltal az 
életminőség  javítása. 
 

 Az egészségnevelés összehangolása a környezeti neveléssel, az 
ökológiai szemlélet formálásával és a fenntartható fejlődés 
iránti fogékonyság alakításával /tantárgyközi integráció/. 

 

 Iskolai egészségfejlesztési – modellprogram tartalmi és 
intézményi fejlesztése: pl. egészségfejlesztés és a 
tehetséggondozás összekapcsolása. 
 

 Szakmai együttműködés bővítése: 
     Prevenciós programokban való részvétel 
    A pedagógiai gyakorlatban is jól hasznosítható,   

  adaptálható minta nyújtása a többi oktatási  
  intézmény számára /módszertani műhelyiskola  
  kialakítása/. 
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MI INDOKOLTA A KISÉRLET 
ELINDÍTÁSÁT? 

"Pedagógusok az egészségért" 
konferencia 2014.10.03. 

a  tanulók szociális háttere 
lakótelepi környezet 
egészségtudatosság hiánya 
„Tehetséggondozás” 



    

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI, PREVENCIÓS 
PROGRAMUNK 

 ÉVES BONTÁSBAN! 
 

FUTAMIDŐK                   HELYI STRATÉGIA 
             tanév 2008/2009       programindítás:   

                       egészségtan tanítási kísérlet 
 
2009/2010       előzőek +   
                       programbővítés: EnergiaKaland  
 
2010/2011       előzőek +  
                       programbővítés: ökoiskolai csatlakozások 
                             
2011/2012       előzőek +  
                                 programbővítés: tehetséggondozás                  
 
2012/2013       előzőek +  
                       programbővítés: Népegészségügyi Intézet programjai 
 
2013/2014       előzőek +  
                                 programfejlesztés: integrálási lehetőségek  

 
2014/2015      előzőek +  
                                 programfejlesztés: az iskola egész rendszerét átszőve 
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A 20/2012. EMMI rendelet értelmében a 
helyi pedagógiai programunk részét képezi a 

teljes körű egészségfejlesztés, melynek 
alappillére a 2008-ban indított iskolakísérlet.  
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EGÉSZSÉGTAN  TANÍTÁSI  KÍSÉRLET 

EGÉSZSÉGTAN  ÓRÁK 
 
 osztályok kiválasztása a kísérlet kezdetén: 

 pedagógus önkéntes jelentkezése alapján 
 
 minden évfolyamon 1-1 osztályban + kontrollcsoportok 

   
 a tanév első vagy második felében: heti 1 tanórában 
 
 alsó tagozatban: egyéb pedagógiai jellegű foglalkozás 
 
 felső tagozatban: életvitel és gyakorlat/osztályfőnöki óra 
 
 Jelenleg: 

  1-2-3-4-5-6. évfolyam - minden osztály  
  7-8. évfolyam – kísérleti + kontrollcsoportok 
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Az egészség: a testi, lelki és szociális jólét 
állapota, és nem csupán a betegség hiánya.  
Az egészségnevelés célja az egészség 
megőrzése, mely értelemszerűen jelenti az 
adott három komponens egyensúlyának 
fenntartását.  
Az egészségnevelés születéstől a halálig tartó 
komplex feladat, mely az egészséges életmód 
kialakítását célozza meg. 



EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM 
GYÖKERE 

 Az egészségfejlesztő iskola-modellprogram 1992/93-
as tanév  

 (Vighné Arany Ágnes egyéni kezdeményezésére  megindult az 
egészségtan oktatása, a Debreceni Református Kollégium Általános 
Iskolájában, évi 37 tanórában) - az elsős egészségtan munkatankönyv 

  
 1995-től környezetismeret, természetismeret részeként, illetve alsó 

tagozatban a napközis tevékenységbe építve.  
 

 1999-től: az EGÉSZSÉGTAN munkatankönyvek és 
tanmenetjavaslatok folytatását a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 
Intézet vállalta fel, a 4. évfolyamtól egészen a 8. évfolyamig. 
 

 2002-től: az Egészségtan munkatankönyvek a Tankönyvkiadó 
kiadásában jelentek meg (8 évfolyam-megújult tartalom-csökkentett 
óraszám). 
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AZ EGÉSZSÉGTAN  TANÍTÁSI  KÍSÉRLET  GYÖKERE 

AZ 1992/93-AS TANÉVRE NYÚLIK  VISSZA 

DEBRECENI  REFORMÁTUS  KOLLÉGIUM  /1993/ 

HBM PEDAGÓGIAI  INTÉZET /1999-től/ NEMZETI  TANKÖNYVKIADÓ /1995-től/ 



TANESZKÖZ 

Vighné Arany Ágnes - Szalay Mária:  

Egészségtan munkatankönyv  

1-8.osztály 
/Pedellus Tankönyvkiadó/ 

 

 holisztikus szemlélet 

 

 évfolyamonként 18 órára tervezett  

 
 spirálisan bővülő ismeretanyag 
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AZ EGÉSZSÉGTAN TARTALMI ÖSSZETEVŐI 

KORRELÁLNAK  A 20/2012. EMMI  
RENDELETBEN  MEGHATÁROZOTT  

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI  FELADATOKKAL 
  

Egészséges életmódra  
nevelés: 
- egészséges táplálkozás 
- balesetek megelőzése, 
  elsősegélynyújtás 
- személyi, környezeti higiéné 
- mindennapos testnevelés  
  prevenciós testgyakorlatok, 
  szemtorna 
- szabadidő, napirend alakítás 
- egészségügyi szolgáltatások 
- egészségmagatartás 

Lelki egészség 
fejlesztése: 
- egészséges énkép 
  /önértékelés, önbizalom/ 
- másság elfogadása 
- pozitív döntéshozás  
- konfliktuskezelés  
- viselkedési függőségek,   
  szenvedélybetegségek 
  elleni küzdelem 
- „nemet mondás”  
- relaxációs technikák 

Szeretetteljes, segítő életmód alakítása:  
- szexuális kultúra és magatartás fejlesztése 
- kapcsolati rendszerek, közösségek fejlesztése 
- szerepek,szerepkonfliktusok 
- emocionális nevelés 
- értékrend alakítása 1992/93 tanév 



 
MŰVELTSÉGI  TERÜLETEK      EGÉSZSÉGTAN  TÉMAKÖREINEK 
                                               INTEGRÁLÁSA                                       
__________________________________________________ 
Magyar nyelv és irodalom 
 
Idegen nyelvek 
 
Matematika 
 
Ember és társadalom 
 
Ember és természet 
 
Földünk – környezetünk 
 
Művészetek   
 
Informatika 
 
Életvitel és gyakorlat 
 
Testnevelés és sport 

 
 

 

 

 

szólások, közmondások, versek, mesék, 
 elbeszélések, saját élmények feldolgozása  
 

 
 
népegészségügyi, szociológiai, egészségügyi mutatók 

 
CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS, ÖNISMERET 

 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS, ÖNISMERET 
 
környezettudatos- egészségtudatos magatartás 
 
 
 

ÖNISMERET dramaturgiai játékok, ének-zene, 
rajz, kézműves foglalkozások 

 
 

 

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS,CSALÁDI ÉLETRE 
NEVELÉS, ÖNISMERET 
 
PREVENCIÓS GYAKORLATOK /kéz-lábtorna, 
 relaxáció, szemtorna/ 
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A  MUNKATANKÖNYVEK  HATÉKONY  ÉS  KONKRÉT  
 

 SEGÍTSÉGET  NYÚJTANAK  A  NAT   
 

KRITÉRIUMRENDSZERÉBEN MEGFOGALMAZOTT  
 

 EGÉSZSÉGES  ÉLETVITEL  KIALAKÍTÁSÁHOZ 
 

ALSÓ  TAGOZATBAN: 
 
 A környezetismeret tantárgy tantervi anyagához  
     /1-4. évfolyam/ 
 
 Egész napos iskola, a napközis foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek tematikájához /1-4. évfolyam/ 
 

 tanórán kívüli tevékenység /szakkör, önképzőkör, érdeklődési 
kör/ egészségnevelési foglalkozásainak megtervezéséhez. 
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GYAKORLATORIENTÁLT  
TEVÉKENYSÉG 

KOOPERATÍV  TANÍTÁSI – TANULÁSI TECHNIKÁK 

 

 aktív,cselekvő részvétel 
    /tevékenykedtető, cselekvő szerep/ 

 

 kísérletek,vizsgálatok, 

   megfigyelések 

 

  projektmunkák 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

4. évfolyam "Pedagógusok az egészségért" 
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EGYÉNI  MEGTAPASZTALÁS 

SZEMTORNA 

  RELAXÁCIÓ 

1. évfolyam 

3. évfolyam 
"Pedagógusok az egészségért" 

konferencia 2014.10.03. 



FÜSTMENTES  VILÁGNAP  /2012.11.15/ 
A Bolyais diákok munkái /7-8. évfolyam/ 

 RÁK  VILÁGNAPJA /2013.04.25./ 
„Oszlassuk el a tévhiteket a rákról!”  E-learning az egészségért vetélkedő 

"Pedagógusok az egészségért" 
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A  PROGRAM   
FENNTARTHATÓSÁGA 

HÁROMSZÍNTŰ VISSZAJELZÉS: 
 
 

   pedagógusok visszajelzése 
 
 

    tanulók véleménye 
 
 

    hatékonysági vizsgálat:  
       – tanulói teljesítménymérések minden 
          témakör előtt és után 
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A  TANULÓK  TUDÁSÁRA  VONATKOZÓ  
 

TÉMAKÖRÖNKÉNTI  ELŐ- és UTÓMÉRÉSEK 
 

2008/2009-es tanév 
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TUDÁSÁLLAPOT VÁLTOZÁSA 
ALSÓ TAGOZATBAN 

2009/2010-es tanév 
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TUDÁSÁLLAPOT VÁLTOZÁSA 
ALSÓ TAGOZATBAN 

2010/2011-es tanév 2011/2012-es tanév 
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TUDÁSÁLLAPOT VÁLTOZÁSA 
ALSÓ TAGOZATBAN 

2012/2013-as tanév 2013/2014-es tanév 
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TELJESÍTMÉNYMÉRÉSEK TAPASZTALATAI 
ALSÓ  TAGOZATBAN 

 

egyértelmű a tudásbeli növekedés 
 

elő- és utómérések szerint az öt 

   futamidő: összesített átlaga 20 %  
 

tanulók ismerete hiányos: 

 tápanyagok, érzékszervek, 
életműködések,önmagam felfedezése, 
erkölcsi normák, szociális szerepek, 
érzelmek kezelése  
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ÉLETVITELPROGRAM  SZAKMAI  HOZADÉKA 
ÖKOISKOLAI  LÉT  ERŐSÖDÉSE 
     környezet-és egészségvédelem 
     fenntarthatóság, környezettudatosság 
 

KOMPLEX  SZEMLÉLETŰ  ISKOLAI  EGÉSZSÉGNEVELÉS 
KIALAKULÁSA 

   Életviteli kompetenciák fejlődése /egészségre nevelés, testmozgás, 
pénzügyi-gazdálkodási ismeretek/ 

 

MÓDSZERTANI  KULTÚRA  BŐVÜLÉSE 
   Gyakorlatorientált tevékenységek: továbbképzések, bemutató órák 

által 
 

CIVIL  TÁRSADALOM  HATÉKONY BEVONÁSA 
   A gyakorlat, a mindennapi tudás előtérbe helyezése: E.ON, 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI  INTÉZET 
 

TEHETSÉGGONDOZÁS  ÉS  EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 
ÖSSZEKAPCSOLÁSA 
     Személyiség sokoldalú, harmonikus kibontakoztatása  
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PROGRAMFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI 

 

Széleskörű, gyermekközpontú, hatékony 
 

együttműködés, koordináció  
 
 

 
 
 intézményen belül                           oktatási intézmények között 

 
A különböző iskolai programok                     ÉLETVITELPROGRAM adaptálása a  
összehangolása                                      helyi pedagógiai programokba 
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PEDAGÓGUS-  

TOVÁBBKÉPZÉS 

•bemutató órák 

•óravázlatok 

TANTERVI, 

MÓDSZERTANI 

SEGÍTSÉG 

•tankönyvek 

•tanmenetek 

•oktatófilm 

MŰHELYMUNKA: 

 

•koordinátor 

•konzultáció 

MINTAISKOLA: 
Bolyai 

 
 
 

SZAKMAI   
 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
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PEDAGÓGIAI  KONSZONANCIA 
 

ÚJ NAT FEJLESZTÉSI TERÜLETEI /nevelési célok/ 
 

 Az erkölcsi nevelés /illemtan/ 

 Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 
 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
 A testi és lelki egészségre nevelés 
 A családi életre nevelés 
 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 Pályaorientáció 
 Gazdasági és pénzügyi nevelés /család, mint gazdasági közösség/ 

 Médiatudatosságra nevelés 
 A tanulás tanítása /tanulásmódszertan/. 

"Pedagógusok az egészségért" 
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„Az egész gyermek olyan, mint egyetlen 
érzékszerv, minden hatásra reagál, amit 
emberek váltanak ki belőle. 
 Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy 
sem, attól függ, hogyan viselkednek a 

közelében.” 
         Rudolf Steiner   



 

KÖSZÖNÖM  A  FIGYELMET! 
 
 

 

 
Dr.Tárkányi Ferenc Tiborné intézményvezető 

tel:06/30-905-97-78 
e-mail:tarkanyine@freemail.hu 

bolyai@iskola.debrecen.hu 

 
Vighné Arany Ágnes tantervi szakértő 

tel: 06/30-293-47-86 
e-mail: egtan01@gmail.com 

Tel.: 06/30-9059778    
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ÉLETVITELPROGRAM  PUBLIKÁLÁSA 
 

Vighné Arany Ágnes - Benkéné Kiss Valéria - Tárkányi Ferencné /2009/:  
Az Egészséges életmód kialakítása az ökoiskolában című oktatási program 
referátuma 
In. Új Pedagógiai Szemle  2009/11  /110-120. o./ 
 
Vighné Arany Ágnes - Benkéné Kiss Valéria - Tárkányi Ferencné /2010/:  
Az „Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában” című oktatási 
program továbbfejlesztése 
In. Új Pedagógiai Szemle  2010/10-12.  /53-68. o./ 
 
Vighné Arany Ágnes - Benkéné Kiss Valéria - Tárkányi Ferencné /2011/:  
Az „Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában” című oktatási 
program 3. futamideje 
In. Új Pedagógiai Szemle  2011/1-5.  /303-319. o./ 
 

Vighné Arany Ágnes - Benkéné Kiss Valéria - Tárkányi Ferencné /2012/:  
Az „Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában” című oktatási 
program 4. futamideje 
In. Új Pedagógiai Szemle  2012/11-12.  /98-113. o./ 
 
Vighné Arany Ágnes – Ecsedyné Szabó Judit - Tárkányi Ferencné /2014/: 
Az Egészséges életvitel kialakítása az ökoiskolában című oktatási  
program 5. futamideje 
In. Új Pedagógiai Szemle  2014/3-4.  /95-98.o./ 
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