
 

 

PROGRAMTERV 

9:00 – 10:00 Regisztráció 

10:00 – 10:10 Köszöntő 

 Dr. Horváth Ildikó, egészségügyért felelős államtitkár és  

Hajnal Gabriella, Nemzeti Alaptanterv megújításáért felelős miniszteri 

biztos 

10:10 – 10:15 Megnyitó 

Dr. Müller Cecília, mb. országos tisztifőorvos  

10:15 – 10:30 Mitől lesz menő az iskolai egészségfejlesztés? 

Dr. Oroszi Beatrix, szakmai vezető 

10:30 – 10:45    Hogyan tanítsuk az egészséget sokszínűen?  

Setényi János, oktatáskutató  

10:45 – 11:45  Új utak, új célok? 

Dr. Simich Rita, munkacsoport vezető 

  Egységben a sokféleség – multidiszciplináris személet 

 Távol az elefántcsonttoronytól – tananyagok a gyakorlatban 

 Egy hullámhosszon a diákokkal – modern pedagógiai módszerek 

 Beszéljünk közös nyelvet! – az egészségfejlesztés terminológiája 

 Az egészségfejlesztés csapatjáték! 

  Bordács Ágnes, Csiszár Eszter, Dombóvári Márk, Kiss Judit, Szederkényi Zita  

11:45 – 12:35 Ebédszünet 

12:35 – 13:20 A tantermen túl 

 A pedagógus is „influencer”? Élmény és digitalizáció az         

 (egészség)pedagógiában – Fegyverneki Gergő 

 A marslakók már a tanteremben vannak! – Majoros Nóra 

 Egészségfejlesztés Felsőszölnöktől Garbolcig – dr. Orsós Zsuzsanna 

13:20 – 13:50 Tiszta levegőben még a tanulás is könnyebb – Dr. Kakucs Réka 

13.50 – 14:05 Szünet – Vár a gyümölcssziget 

14.05 – 15.05 Modellprogram a gyakorlatban – szekcióülések 4 csoportban 

tapasztalatok megosztása, visszajelzések  

 Facilitátorok: Farkas Aranka, Henter Izabella, Kapi Márton, Kovács 

Zsuzsanna, Dr. Pásztor László, Dr. Somhegyi 

Annamária, Dr. Szandi-Varga Péter 

15.05 – 15:30 Visszajelzés a szekciókról 

15.30 – 15:45 Záró gondolatok, jövőbeli 

feladatok  

Dr. Oroszi Beatrix, szakmai 

vezető 



 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Örömmel tájékoztatjuk a szakembereket és az oktatási területen dolgozó kollégákat, hogy a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ EFOP 1.8.0.-VEKOP-17-2017-00001 „Egészségügyi ellátórendszer szakmai 

módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt keretében a 7-18 éves korosztály egészségtudatosságának 

fejlesztése témakör mérföldkőhöz érkezett, az elért eredményeket érdemes a döntéshozóknak és a 

szakembereknek bemutatni, azokat velük megbeszélni.  

A népegészségügyi fókuszú komplex egészségügyi alapellátási rendszer és a preventív szolgáltatások 

minőségének megújítása a lakosság és a felnövekvő generáció egészségi állapotának javításához kíván 

hozzájárulni.  

Ennek az iskolai (színtér alapú) megvalósítását támogatja a Közoktatási törvény 2003. évi módosítása is. A 

törvény 48.§ (3) bekezdése tartalmazza azt a feladatot, miszerint 2004. szeptember 1. napjától „Az iskola 

nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési 

programját”.  A törekvést megerősítve fontos még kiemelni a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendeletet a 

Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) keretrendszerének előírásáról minden köznevelési intézmény 

részére. Mindkét jogszabályban fontos szerephez jutott a tanulók testi-lelki-értelmi egészsége, s utóbbi 

elvárássá tette a köznevelési intézmények részére a teljes körű egészségfejlesztést.   

A projekt keretében népegészségügyi szakemberek bevonásával korszerű egészségfejlesztési 

szakmai tartalmakat és gyakorlatban alkalmazható módszereket állítottunk elő a pedagógusok 

számára. Ezzel egységes keretrendszerbe foglaltuk a meglévő és az újonnan kifejlesztett 

egészségfejlesztési elemeket, felállítva az iskolai egészségfejlesztés tartalmi standardjait.  

A 7-18 évesek számára az egészségmagatartással összefüggő koherens tananyagokat és ezek 

feldolgozását támogató módszertant dolgozott ki a projekt. A tananyagok a legtöbb esetben az általános 

iskola kezdetétől a középiskola végéig lehetőséget biztosítanak az egészségismeretek bővítésére. A 

pedagógusoknak szóló tematikus oldalak óravázlatokat, oktatási segédanyagokat tartalmaznak, amelyek 

segítségével az egészségfejlesztési tartalmak tanórai keretek között, a NAT-hoz illeszthető módon jelennek 

meg. 

Az eddig elvégzett munkát, a tananyagok tartalmát, a hálózatba tömörült iskolák prevenciós munkáját, a 

jelenleg futó modellprogramot szeretnénk a meghívottaknak bemutatni. 


