
Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban 

 
Balogh Tiborné 

Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola 

és Szakiskola 

 



A program megvalósításának  

helyszíne: Than Károly Ökoiskola 

• Nyelvi előkészítő gimnázium - kifutó 

• 4 évfolyamos rendészeti gimnázium - kifutó  

• 4 évfolyamos honvédelmi gimnázium - kifutó 

• Szakközépiskola - Rendészeti szak és a 
vegyipari szakmacsoportból általános vegyész 
és  környezetvédelmi  techn. 

• Magyar (mint idegen nyelv) Nyelvi előkészítő 
gimnázium 

• 3 évfolyamos előrehozott szakképzés 

• Felzárkóztató oktatás, HÍD programok 

• Gimnázium ifjúsági tagozat 

• Felnőttképzés (esti, levelező)  



Bázisiskola 



Együtt az egészséges fiatalokért a 

Thanban 

• A program első megvalósítása: 2002-

2003. tanévben 

• Finanszírozása: pályázati forrásokból 

KAB-IP, (KAB-IM-IP, KAB-ME-11-A) 

pályázatok 

Lendületben a Than – TÁMOP-3.1.4-12. 

 

 

 

 



A program célja, alkalmazott módszerek 

Főleg önálló diáktevékenységre, a holisztikus 

egészségszemléletre és élményekre épülő, a 

fiatalok érdeklődését tükröző programokon 

keresztül az egészséges életvitel iránti igény 

kialakítása 

Módszerek: Korszerű pedagógiai- és megismerési 

módszerek és saját élményű aktív részvétel révén 

ismeretelsajátítás és magatartásformálás. 

(kooperatív technikák,szerep-, szituációs játékok, 

stb.) 



Általános célok 
• Befelé irányuló 

képességek: 

– Önmagunkkal kialakított jó 

viszony 

– Önkifejezés 

– Jövőkép kialakítása 

– Megszerzett tapasztalatok 

a jellembe való beépítése 

– Konfliktus megoldó 

képesség 

– Döntési képesség stb. 

– Önismeret, önbizalom 

– Kifelé irányuló 

képességek: 

• Szolidaritás 

• Proszocializációs 

viselkedés 

• Másokon való segítés 

• Probléma megoldás 

• Empátia 

• Kommunikációs 

készség stb. 

 



Specifikus célok: 

  

• Saját élményű tanuláson keresztül fejlődni 

• Élet irányításához szükséges magabiztosság 

és kompetencia kifejlesztése 

• Versenyeken való részvétel 

• „Környezet és egészség” – verseny 

megszervezése a MIVK Budapesti 

Szervezetével 

 



A program részei 

• Rendhagyó osztályfőnöki óra - 

személyiségfejlesztő, prevenciós foglalkozás 

• Tanári továbbképzés   

• Kortárssegítő képzés, kortárstalálkozók 

• Szabadidős tevékenységek 

• Kiemelt események 



Rendhagyó osztályfőnöki órák 

Önismeret, kommunikáció : Önismeret, énkép, pozitív 

önértékelést segítő gyakorlatok (játék, beszélgetés) 

Konfliktuskezelési stratégiák: Konfliktus fogalma, fajtái, 

érzelmi hatásai (csop. gyűjtőmunka) A gyűjtött 

konfliktusok egyikének eljátszása, megold. stratégiák 

A hatékony döntés fázisai: Dohányzás, 

alkoholfogyasztás, hatása az emberi szervezetre 

(csoportmunka, kísérlet) 

Az egészség érték: Drogokhoz fordulás okai, drogok 

hatásainak megismerése 

Kockázati tényezők és védőfaktorok 

Drogfogyasztás és bűncselekmények összefügg. 

Jogi kérdések, - orvosi vonatkozások 

 



A program részei 

• Tanári továbbképzés   

Egészségvirág Iskolai Egészségnevelési 

Program I- (60 órás akkreditált továbbképzés, 

kézikönyvek) 

-Konfliktuskezelés és kommunikáció 

-Szenvedélybetegségek megelőzése 

-Egészséges táplálkozás 

-Szexualitás, AIDS megelőzése 

-Környezeti nevelés 



A program részei 

Kortárssegítő képzés 

A három napos képzés tematikája:  

csapatépítés, önismeret 

• Szakmai előadás 

• Pedagógiai oldalról, milyen egy jó foglalkozás 

• Milyen egy jó foglalkozásvezető 

• Prevenció szerepe, fontossága. 

• Előadói technikák 

• Szakmai kérdések tisztázása, átismétlése 

• Élettörténetek megismerése 

• Szerepjáték 

 

 



Kortárssegítő programok 

• Vöröskereszt • Bűnmegelőzési 

programok 

• Tabby program 



Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban 

„Jeles napok” 

• Egészségnap 

• Családinap 

• Témanap 

• Véradás 



Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban 

„Jeles napok” 

• Egészségnap – Családi nap – Témanap 

 



Programok 



„Környezet és egészség” – verseny budapesti 

középiskolások és általános iskolások részére 

I. Forduló – egy esszé írása megadott 

témakörben 

II. Játékos verseny a Than Károly 

Ökoiskolában 

 



„KV” verseny 



Önkéntes program 



„Fuss a fényben” 



Szociális munka 



Menekült fiatalok az iskolában… 



A program értékelése 

• Folyamatértékelés 

- Viselkedésváltozás 

- Célok 

• Eredményértékelés 

- Kérdőívek 

 

- Szóbeli 

visszajelzések 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 


