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OKTATÁSI INTÉZMÉNY  BEMUTATÁSA 

Debrecen városában 1978-óta működő Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény, többcélú közoktatási intézmény: általános iskola, óvoda, 

kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény. Így a nevelőtestületnek lehetősége 

van arra, hogy az óvodától az általános iskola befejezéséig nyomon kövesse a tanulók egyéni 

fejlődését és segítse  személyiségük sokoldalú, harmonikus kibontakoztatását. 

Intézményünk:  

- 2007. június 1-től elnyerte az ÖKOISKOLA címet, 2009-től a „ZÖLD ÓVODA” című 

minősítést is kiérdemelte. Az óvodaiskolai, iskolai, iskolaotthonos programjainkat szakma-

pedagógiai szempontból összehangoljuk, ezért az ökoiskolai munkatervünk szerves részét 

képezi a „zöld óvoda”. Pedagógiai hitvallásunk többek között arra irányul, hogy a környezet 

kihívásaira megfelelő módon reagálni tudó, környezet- és egészségtudatos gyermekeket 

neveljünk, akik képesek életvitelükre vonatkozó - egészséges, szeretetteljes - döntések 

meghozatalára. Ezt segíti, óvodánkban az egészség-hetek rendezvénysorozata és az iskolában 

valamennyi évfolyamon a tantárgyakba beágyazva oktatott egészségtan. 

-  a 90-es évek elejétől teret ad  a hagyományokra épülő intézményi tehetséggondozásnak. 

2008/2009-es tanévben  csatlakoztunk a Debrecen Önkormányzata által indított VÁROSI  

TEHETSÉGGONDOZÓ  PROGRAMHOZ. 2011 mérföldkő volt az iskola életében, hiszen ekkor 

kapta meg a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által adományozott AKREDITÁLT  KIVÁLÓ  

TEHETSÉGPONT minősítést és ugyanebben az évben bekerült a szakmailag megalapozott, 

bizonyítottan hatékony tehetséggondozási formák, azaz „ Jó gyakorlatok” közé. 



Ökoiskola lévén nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre, a környezettudatos 

gondolkodásmód- és magatartás formálására. Mindez szoros összefüggésben áll az 

egészségneveléssel, mely az egészségmagatartás, egészségtudatosság fejlesztésén keresztül az 

egészséges életmód kialakítására törekszik. Célunk a környezetvédelem és az 

egészségvédelem összehangolása, az integratív, globális szemlélet alakítása, aminek 

elengedhetetlen feltétele: az életkornak és az egyéni sajátosságoknak, problémáknak 

megfelelő egészségtani ismeretek időben történő átadása. 

2008 tavaszán a fentiek megerősítésére vállalkozott az intézmény vezetője, Tárkányi 

Ferencné, amikor az életvitelprogram beindítása mellett döntött. A külső, szakmai 

kezdeményezés mögött a HBM. KH. NSZSZ. Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézet 

egészségfejlesztő munkatársa /Benkéné Kiss Valéria/ és az Egészségtan munkatankönyvek 

egyik szerzője /Vighné Arany Ágnes, egészségtan tantervi szakértő/ segítő, támogató munkája 

állt.  

A 2008/2009-es tanévben - közös erővel és szakmai összefogással -  indítottuk el az 

„EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL KIALAKÍTÁSA AZ ÖKOISKOLÁBAN” című oktatási programot. A 

megvalósítás során egészségtan tanítási kísérletbe fogtunk, melynek keretében a helyi 

tantervünkbe építettük az egészségtan tantárgyat, mind a nyolc évfolyam egy-egy 

osztályába. A tankönyvszerző által összeállított egészségtan céltételezése, tematikája, 

tanítási-tanulási módszere jól illeszkedett az iskolánk Pedagógiai Programjához, valamint a 

Nemzeti alaptanterv célkitűzéseihez és követelményrendszeréhez, a testi-lelki egészségre 

nevelés tárgykörében. 

E modellkísérlet /mely jelenleg is folyamatban van/ révén bizonyítjuk az egészségtan 

oktatásának-nevelésének szükségességét és annak sikeres gyakorlati megvalósítására jó 

példát nyújtunk. A minőségbiztosítást szolgáló, három szintű visszajelzések átláthatóvá, 

értékelhetővé és fenntarthatóvá teszik a programot. A tanulók tudásállapotának a mérése igazi 

pedagógiai kihívás és egyben a programfejlesztés legfontosabb útmutatója. A második 

futamidőben /2009/2010-es tanév/ az életvitelprogram kiegészült az E.ON önkéntesek 

munkájával, a harmadik futamidőtől /2010/2011-es tanév/ a pedagógiai adaptációs folyamat 

révén, nyitva áll az út a „jó gyakorlat” átvételére. 

 

AZ  ÉLETVITELPROGRAM  CÉLKITŰZÉSEI 

Legfontosabb célkitűzésnek tartjuk, hogy a pedagógusok aktív részételével és a külső szakmai 

támogatással hatékonyan bekapcsolódjunk a prímér prevencióba, az iskolai 

egészségnevelésbe, mely az ifjúság egészséges életmódra nevelését hivatott megvalósítani. 

A komplex szemléletű iskolai egészségnevelés érdekében a következő célokat tűztük ki: 

 Az egészségtan beépítése az alapfokú oktatás 1-8. évfolyamaiba. E korosztály 

egészségmagatartásának fejlesztése, az egészség-tudatosság kialakítása. Az 

évfolyamonként bővülő, tudatosan egymásra épített egészségismeret és az ehhez 

tartozó kompetenciafejlesztés révén várhatóan növekszik tanítványaink egészség-

kultúrája. 

 

 Az egészségnevelés összekapcsolása a környezeti neveléssel, az ökológiai szemlélet 

kialakításával, mellyel eleget teszünk a tantárgyközi integráció lehetőségének a 

természettudományok vonatkozásában. 

 



 Példamutatás a modellprogram tartalmi és intézményi bővítésére: 

- Az egészségfejlesztés és a tehetséggondozás tartalmi elemeinek 

összekapcsolása. 

- Ökoiskolai, tehetséggondozói programok, mint minősített, jó gyakorlatok 

közötti szakmai kooperáció kialakítása.    

 Iskolai egészségfejlesztési – modell továbbfejlesztése és kiterjesztése, módszertani 

műhelyiskolák kialakításával. Ezzel a mindennapi pedagógiai gyakorlatban is 

megvalósítható, modellértékű példát nyújtunk a többi oktatási intézmény számára. 

 

 

ELSŐ  FUTAMIDŐ:  2008/2009 –es tanév 

Ökoiskolai programunkban kiemelt feladatunknak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, 

az egészséges életvitel iránti igény és „tenni akarás” kialakítását. Ezért az életvitelprogram 

központi része: az egészségtan oktatásának a megszervezése volt. 2008 szeptemberében 
indítottuk el az egészségtan tanítási kísérletet valamennyi évfolyam egy-egy osztályában. E 

program keretében iskolánk a helyi tantervbe építette az egészségtant, évi 18 tanórába 

foglalva.  

Választott taneszköz: A Pedellus Tankönyvkiadó gondozásában megjelent: Vighné Arany 

Ágnes - Szalay Mária: Egészségtan munkatankönyvek, az általános iskola 1-8. évfolyama 

számára. A munkatankönyvcsalád a Nemzeti alaptanterv követelményrendszerére és a 

kerettantervre épülő, gyermekközpontú oktatási segédeszköz, az általános iskola 1-8. 

évfolyama számára. Komplex módszertani anyag az egészségnevelési terv készítéséhez, 

melynek segítségével - akár egészében, akár egy-egy elemeit felhasználva - egységes 

ismeretanyagot és módszert alkalmazhat a pedagógus. A tantervi követelményeket és az 

életkori sajátosságokat, problémákat figyelembevevő játékos, tevékenykedtető feladatok 

/megfigyelések, kísérletek, vizsgálatok, projektmunkák/, gyakorlatsorok eleget tesznek a 

kompetencia alapú oktatásnak, segítik az életben is hasznosítható /praktikus/ tudás átadását. 

 

E G E G ÉÉ S Z S S Z S ÉÉ G T A N  MUNKATANKG T A N  MUNKATANKÖÖNYVEKNYVEK
éés OKTATs OKTATÓÓFILM  PEDAGFILM  PEDAGÓÓGUSOKNAKGUSOKNAK

/2000/2000-- //

 



A programindítást megelőzte a pedagógusok továbbképzése /10 óra/, melynek keretében a 

felkészítő előadásokat követően, a résztvevők megismerkedhettek az Egészségtan 

munkatankönyvekkel, az évfolyamokra, tanórákra lebontott Tanmenetjavaslatokkal valamint 

a pedagógusok számára készített oktatófilmmel. Az utóbbi, az alapfokú oktatás első négy 

évfolyamának egészségtanóráiba/foglalkozásaiba nyújtott betekintést. A taneszközök, 

segédletek pedagógiai-didaktikai útmutatásul szolgáltak az egészségtan tanításához.  

 

A nyolc évfolyamból kiválasztott egy-egy osztályban évi 18 tanórában került sor az 

egészségtanórák megtartására, alsó tagozatban szabadfoglalkozás, felső tagozatban 

életvitel és gyakorlati ismeretek /új NAT szerint: technika, életvitel és gyakorlat/ 

tárgykörébe építve. Az osztályok kiválasztása a tanítási kísérlet kezdetén a pedagógusok 

önkéntes jelentkezése alapján történt. 

A fenti szerzők által - közel húsz éve /szerk. 1992/93-as tanévtől/ - kidolgozott  egészségtan 

tantervet vettük át, mely évfolyamonként 18 tanórára tervezett, tudatosan egymásra 

épített, koncentrikusan bővülő ismeretanyagot ad: 

  az egészséges életmódra nevelés, 

 a  családi életre való felkészítés, 

 és az önismereti nevelés témakörében. 

 

EGEGÉÉSZSSZSÉÉGTAN TARTALMI GTAN TARTALMI ÖÖSSZETEVSSZETEVŐŐII

EgEgéészsszsééges ges ééletmletmóódra dra 

nevelneveléés:s:

egegéészsszséégmagatartgmagatartááss

fejlesztfejlesztéésese

Pozitív döntéshozás 

elősegítése:

szenvedélybetegségek 

elleni küzdelem

Szeretetteljes Szeretetteljes ééletmletmóód alakd alakííttáása: sa: 

szexuszexuáális kultlis kultúúra ra éés magatarts magatartáás fejleszts fejlesztéésese

1992/93 tanév  

 

Mindhárom témakör elősegíti a személyiség harmonikus fejlesztését, sokoldalú 

kibontakozását, valamint  a helyes egészségügyi szokások, tanulói kompetenciák és 

magatartásformák kialakítását /kapcsolódási pont a tehetséggondozáshoz/. Az egész 

tantervet átszövi az adott témának megfelelő illemtani ismeretek közvetítése és 

begyakoroltatása. Ezáltal hozzájárulunk a viselkedés és magatartáskultúra  fejlesztéséhez is    

/tartalmi koherencia az erkölcstannal/.  



A tananyag elsajátítása során előtérbe került a természettudományos kompetencia 

fejlesztése: a környezet és  fenntarthatóság, valamint az ember megismerése és egészsége  /új 

NAT/. A feladatok és gyakorlatok rendszere holisztikus szemléletet adott, nevezetesen azt, 

hogy minden, mindennel összefüggésben, kölcsönhatásban van. Az emberrel, mint egységes 

egésszel, tehát az ember testi-lelki-szellemi-szociális egységével, "egész"-ségével, annak 

fejlesztésével foglalkoztunk.  

 

 

Stressz-kezelés céljából már az első 

osztályban elkezdtük, és a kornak 

megfelelően bővítettük a relaxációs- és 

légzéstechnikákat. Később minden órát 

ezzel kezdtünk. Így oldottuk a napi 

feszültséget, a jobb vérkeringés révén 

pedig, csökkent a fáradság érzése, nőtt a 

figyelem és koncentrálóképesség.

1. évfolyam: lazító légzés 

 

1. évfolyam: lazító gyakorl

  

 

Hasonló módon történt a szemtorna    

bevezetése /a relaxálást követően/, 

elsősorban preventív jelleggel. A 

gyakorlatok a szemkörnyéki feszült, fáradt 

izmok ellazítását szolgálták. 

 

                                                                                                  5. évfolyam: szemtorna 

 

Ebben a tanévben minden osztályban szakmai konzultációval egybekötött, egészségtan 

bemutató-órát tartottunk, melyre meghívtuk a külső munkatársakat is. Minden  bemutatót a 

szakmai reflexió érdekében, módszertani megbeszélés követett /ami alkalmanként több, mint 

két órásra sikeredett/. A csoportos konzultáción az iskola vezetősége, a segítő-támogató 

szakemberek bevonásával véleményezték és értékelték a látottakat, valamint együttesen 

határozták  meg a továbbhaladás irányát. Igazi műhelymunka alakult ki!                                                                      

 

 

 

 



Egészségtan bemutató-órák           

             

1. b. osztály: Ilyen családban élek                                    2. c. osztály: Testápolás tetőtől talpig 

                

3.b. osztály: Mozgás az élet!                                            4.a. osztály: Ételben az életerő 

                

5.a. osztály: Létezésünk alapja a légzés                             6. a. osztály: Életkorok jellemzői 

                

7.b. osztály: Szervezetünk energiaigénye                         8.a. osztály: Gazdálkodás a pénzzel 



MÁSODIK  FUTAMIDŐ  2009/2010–es tanév 

A program első évében nagyon sok pedagógiai élménnyel, tanítási-tanulási tapasztalattal 

gazdagodtunk, ezért lehetőséget láttunk arra, hogy a 2009/2010-es tanévben folytassuk, sőt 

továbbfejlesszük az iskolai egészségfejlesztési-modellprogramot. Ennek megfelelően a 

program két irányban haladt: egyrészt folytattuk az egészségtan oktatását, az előző 

tanévben megkezdett évfolyamokban és minden első osztályban, másrészt bővítettük a 

programot az E.ON Hungária Zrt. által készített EnergiaKaland oktatási projekttel. 

Az oktatócsomag egyes elemeit a tantervi szakértő közreműködésével beépítettük az 

egészségtanórák tanmenetébe. Az E.ON-os  munkatársak  az előre  megadott témakörhöz 

kapcsolódva, minden évfolyamban egy-egy energiafoglalkozást tartottak.  A pedagógiai 

továbbképzés és a tanulóközösség megismerése céljából az önkéntesek előzetesen, 

konzultációval egybekötött egészségtan bemutató-órán vettek részt. Az osztálytermi 

munkában pedig az egészségtant tanító pedagógusok didaktikai, módszertani tanácsokkal, 

ötletekkel segítették az önkéntesek munkáját. Az interaktív, élményszerű foglalkozásokat a 

diákok nagy érdeklődéssel és lelkesedéssel fogadták.  

Energiafoglalkozást tartó önkéntes munkatársak: 

 alsó tagozatban: Csáti István,  

 felső tagozatban: Koncz József  

4. évfolyam 

                          

egészségtanóra: Segítés a házi munkában                                  energiafoglalkozás: Otthonunk  energiaellátása  

8. évfolyam 

                          

egészségtanóra: Takarékoskodás a háztartásban                      energiafoglalkozás: Takarékoskodás az energiával 



A tanítás-tanulás folyamatában olyan differenciált, interaktív, „praktikus” feladatokkal 

találkoztak a tanulók, amelyek segítették a mindennapi életben hasznosítható ismeretek, 

készségek, képességek, szokások, attitűdök elsajátítását /energiaellátás, energiaveszteség, 

energiatakarékoskodás, balesetvédelem-érintésvédelem, megelőzés/. 

Tavaszi Pedagógiai Napok - 2010. május 17-18. 

2010. május 17-18-án a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata szervezésében, megrendezésre került a Tavaszi Pedagógiai Napok. A 

rendezvény második napján a Bolyaiban az intézményvezető, Tárkányi Ferencné bemutatta, 

az életvitelprogram keretében megvalósuló egészségtan tanítási kísérletet. Ezt követően a 

tantervi szakértő, Vighné Arany Ágnes „Az életvitelprogram szakmai háttere és pedagógiai 

hozadéka” címmel tartott előadást. 

A továbbképzés módszertani részében Árnyasné Rizsák Orsolya, tanárnő tartott egészségtan 

bemutató-órát az 5.a. osztályban, melyet a résztvevőkkel együtt, közösen elemeztünk. A 

tanóra a „Család és környezetvédelem” témakörét dolgozta fel, mely fejlesztette a 

környezettudatos, felelősségtudatos magatartásformát. A tanárnő a tananyag feldolgozásakor, 

a takarékoskodó életformára és a mértékletességre hívta fel a figyelmet, a természetbarát, 

tudatos vásárlási- és fogyasztási szokások, attitűdök kialakítására törekedett. Ez az 

egészségtanóra tartalmában és módszerében előkészítette az energiafoglalkozást is. 

 

Tavaszi Pedagógiai Napok: 5.a. osztály  

egészségtan bemutató-tanítás: Család és környezetvédelem    

                                

 

energiafoglalkozás: Érintésvédelmi szabályok, biztonsági tanácsok                         

                           



HARMADIK  FUTAMIDŐ  2010/2011–es tanév 

2010/2011-es tanévben folytattuk a modell-kísérletet a már kialakított stratégia szerint, 

mely az egészségtan bevezetésére irányult. Fő célkitűzésünk, hogy széleskörű, szakmai 

összefogással, külső, segítő-támogató partnerek együttműködésével, hatékonyabban részt 

vállaljunk a tanulók egészséges életmódjának alakításában. 

2010. szeptember 9-én „EGÉSZSÉGES ÉLETVITEL KIALAKÍTÁSA AZ ÖKOISKOLÁKBAN” 

címmel programnyitó értekezletet tartottunk, az érdeklődő ökoiskolák képviselőinek. Az 

egészségtan oktatási programot az intézményvezető és a külső munkatársak: az 

egészségfejlesztő és  az egészségtan tantervi szakértő mutatták be, különböző aspektusból 

megközelítve. Az életvitelprogram a gyakorlatban jól alkalmazható, preventív szemléletű 

iskolai egészségnevelésre nyújt példát, mely megfelel a Nemzeti alaptanterv előírásainak, 

szoros kapcsolatban áll a környezeti neveléssel, a környezettudatos- és egészségtudatos 

magatartásforma alakításával, ezáltal beilleszthető bármely közoktatási intézmény helyi 

tantervébe. Ezért tartjuk fontosnak a jó gyakorlat átadását, a példamutatást. 

Modellértékű csatlakozások 

Eredménynek könyvelhető el, hogy sikerült e tanévben két debreceni ökoiskola  

/Epreskerti Általános Iskola, Szoboszlói Úti Általános Iskola/ csatlakozását és bizalmát 

elnyerni. Mind a két oktatási intézményben, évi 10 tanórába szervezték az egészségtant: alsó 

tagozatban szabadfoglalkozás, felső tagozatban osztályfőnöki órák keretébe építették be.  

A csatlakozás érdekében az oktatási intézményeknek szakmai együttműködést ajánlottunk 

fel, melynek három eleme van: 

 Pedagógus-továbbképzés  

                       Szakmai konzultációval egybekötött, egészségtan bemutató-órák tartása. 

 Műhelymunka kiterjesztése 

Egyéni és csoportos konzultációs lehetőség a koordinátoroknak és a                

nevelőtestületeknek. 

 Konkrét módszertani segítség      

Taneszköz: Egészségtan munkatankönyvek, Tanmenetjavaslatok, oktatófilm. 

Egészségtan óravázlatok és az életvitelprogrammal kapcsolatos publikációk 

közkinccsé tétele.  

Csatlakozott ökoiskolák visszajelzései   

A csatlakozott oktatási intézményeknek a visszajelzés érdekében lehetőségük volt, a program 

adaptálásával kapcsolatos tapasztalataik megosztására, véleményük illetve javaslataik 

megfogalmazására.  Mindezt elégedettségi kérdőívvel /kilépő kártya/ mérte fel, a program 

segítő-ellenőrző partnere, a HBM. KH. NSZSZ. Debreceni Kistérségi Népegészségügyi 

Intézete. A hatékonyabb együttműködés érdekében a következő futamidő, programnyitó 

értekezletén /kerekasztal-megbeszélés formájában/, lehetőség volt az egyéni- és a csoportos   

tapasztalatcserére is. 

 

 



Ökoiskolai - vezetőképzés: 2011. április 15. 

Szakmai elismerésnek könyvelhető el, hogy 2011. április 15-én iskolánk adott „otthont”, az 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szervezésében 

megrendezett, ökoiskolai vezetőképzésnek. Szabó Mária és Varga Attila az OFI tudományos 

főmunkatársai „A projektmenedzsment az ökoiskolákban” címmel tartottak előadásokat.  

A továbbképzés keretében az igazgató nő és az öko-koordinátor /Debreceniné Kozma 

Gyöngyi/ bemutatták az intézmény sokszínű ökoiskolai tevékenységét, kiemelt figyelmet 

szentelve az életvitelprogramnak. A 2.b. osztályban bemutató-tanítás  prezentálta az 

egészségtan oktatását.  Andrássyné Kálmánchey Erika, tanítónő a „Szervezetem működése és 

irányítója” című tananyagrészt dolgozta fel, melyet az egészségtan tantervi szakértő reflexiói 

követtek. Előadásának címe: „Az életvitelprogramban használt taneszközök bemutatása”. A 

régióból érkező intézményvezetők, ökoiskolai koordinátorok projektmunkában az 

egészségnevelési programunk továbbfejlesztésére tettek prezentációs javaslatot. Az egész 

napos tanácskozáson jelen voltak Dr. Lajkó Gabriella kistérségi tiszti főorvos és a program 

külső, aktív munkatársai.       

Ökoiskolai vezetőképzés 

2.b. osztály egészségtan bemutató-tanítása                  Pedagógusok továbbképzése 

                      

Tananyag: „Szervezetem működése és irányítója”                         projektmunka prezentálása 

Bemutató energiafoglalkozás: 2011. május 26. 

2011. május 26-án bemutató energiafoglakozást tartottunk, az érdeklődő pedagógusok 

számára. A 6.a. osztályban Koncz József /E.ON-os önkéntes/ a környezetvédelem 

problematikájával foglalkoztatta a diákokat. Az interaktív foglalkozás az 

egészségtanórákon elsajátított problémamegoldó gondolkodás  gyakoroltatására 

irányult, melynek fókuszában a  környezetszennyezés, mint problémamegoldás állt. A 

foglalkozás tematikus előkészítését a tantervi szakérő: az óraterv kidolgozásával, az 

egészségtant tanító pedagógus: a diákok felkészítésével segítette. A bemutató-foglalkozást 

megtekintette az E.ON Földgáz Kommunikációs Osztályának egyik vezetője, az Alföld TV 

munkatársai, valamint a helyi újság /NAPLÓ/ képviselője. 



 

Helyi újság: NAPLÓ /2011. május 27./ 

 

NEGYEDIK  FUTAMIDŐ 2011/2012-es tanév 

A 2011/2012-es tanévben, immáron negyedik éve folytattuk az egészségfejlesztő iskola – 

modellprogramot. Továbbra is központi szerepet töltött be az egészségtan oktatása, most már 

13 osztályban. Felmenő rendszerben az első három évfolyam minden osztályába sikerült 

bevezetni az egészségtant, a szabadidős foglalkozás keretébe. Felső tagozatban a életvitel és 

gyakorlati ismeretek /új NAT szerint: technika, életvitel és gyakorlat/ tárgyköre bizonyult 

sikeresnek az egészségtani ismeretek integrálására. Tovább folytattuk a program 

hatékonyságának vizsgálatára vonatkozó méréseket-értékeléseket is. Ezek közül legtöbb 

tanulsággal szolgált a tanulók tudásállapotának a nyomon követése /monitorizálása/, mely az 

előző három évhez hasonló eredményeket tükrözött. 

A programnyitó értekezlet /2011. október 7./ a programindítás mellett, szolgálta a 

pedagógusok továbbképzését is. A meghívott vendégek között voltak a már csatlakozott 

illetve csatlakozni kívánó ökoiskolai koordinátorok. Nyírmeggyesről is érkeztek érdeklődő 

kollégák! A mintaiskola vezetője beszámolt az elmúlt évek eseményeiről, a hatékonysági 

vizsgálatokról és az elért eredményekről. Az egészségtan tantervi szakértő ismertette az 

aktuális, lépésekre lebontott stratégiai célkitűzéseket, a  programtervet,  az előttünk álló 

szakmai feladatokat és kihívásokat. Kerekasztal-megbeszélés formájában megvitattuk a 

szerzett tapasztalatokat és a  öko-koordinátorok által felvetett javaslatokat. 

A folyamatos továbbképzést a bemutató-órával egybekötött, szakmai konzultáció 

biztosította Jelen futamidőben a programba „belépő” pedagógusok /2. a., b., c., osztályok/ 

szakmai, didaktikai munkájának megismerésére és továbbfejlesztésére került sor. A 

különböző szakemberek partnerszerű együttműködésével, a szakmai segítő-támogató- 

ellenőrző rendszer működtetésére is példát mutattunk! 



Az előző évekhez hasonlóan, megtartottuk az egészségtanórákba épített 

energiafoglalkozásokat. A mindennapi életben hasznosítható, környezet- és energiatudatos 

magatartás kialakítása érdekében, a tanév  második félévében /2012. 03. 25./ az alsó tagozat 

egy-egy osztályában, Csáti István /önkéntes munkatárs/ tartott foglalkozást.  

Energiafoglalkozások az alsó tagozatban 

           

            2.b. osztály: csoportmunka                                            4.a. osztály:  párban történő tanulás   

Modellértékű csatlakozások 

Ebben a tanévben a már előzőleg csatlakozott két ökoiskola /Epreskerti Általános Iskola és a 

Szoboszlói Úti Általános Iskola/ folytatta a kooperációt a bázisiskolával, valamint a 

debreceni Fazekas Mihály Általános Iskola is sikeresen adaptálta az életvitelprogramot. 

Az utóbbi oktatási intézmény újszerűen oldotta meg az életvitelprogram célkitűzéseit: az 

egészségtani ismeretek és az ehhez tartozó kompetenciák fejlesztését, a főállású 

szociálpedagógusra és ifjúságvédelmi felelősre bízták. 

A csatlakozott ökoiskolák visszajelzései az előző évekhez hasonlóan történt.  /Lásd 3. 

futamidő!/ 

Az egészségfejlesztés és a tehetséggondozás összekapcsolására tett kísérlet 

Az életvitelprogramon belül e tanév speciális feladatának határoztuk meg, a Bolyaiban 

párhuzamosan futó programok összehangolását. Iskolánk „Kiváló Tehetségpont”, 2008-tól 

csatlakoztunk a Városi Tehetséggondozó Programhoz és ugyanebben a tanévben az 

ökoiskolai program keretében, beindítottuk az életvitelprogramot is.  Az elmúlt futamidők 

kedvező tapasztalatai alapján úgy véltük, hogy a különböző programoknak van közös 

kapcsolódási pontjuk. Jelen esetben az egészségfejlesztés és a tehetséggondozás tartalmi és 

módszertani koherenciát mutat, hiszen az egészségtan tanítása során olyan készségeket is 

fejlesztünk, amelyek összefüggésben vannak az önismerettel, a szocializációval, a 

kommunikációval, a kritikai- problémamegoldó  gondolkodással, a döntéshozással, a 

kreativitással stb. Mindezek jól hasznosíthatók a tehetséggondozás területén is. Például a 

stresszoldó, relaxációs  technikák elsajátítása jótékony hatással van a tanulási zavarral küzdő 

tanulókra, valamint az alulteljesítő tehetségesekre. 

Ezért a DMJV Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának szervező támogatásával  és a 

tantervi szakértő szakmai irányításával „Egészségfejlesztés és tehetséggondozás” címmel 

projektnapot /2012. május 21./ szerveztünk, az általános iskolák vezetői számára. Az 

együttműködési fórumon megjelent Dr. Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság 

Elnöke, valamint Nagyné Fülöp Teréz, osztályvezető-helyettes asszony is. 



Az egészségfejlesztő projektnapon rendhagyó bemutató-órát tartottunk, melyen az 5-8. 

évfolyam tehetségígéreti együttesen mutatkoztak be. A kooperatív tanítási-tanulási 

technikák alkalmazásával, különböző korosztály együttes tanulásának lehettünk szemtanúi. 

Ezt követően „Az egészségfejlesztés és a tehetséggondozás kapcsolódási pontjai” címmel 

hangzottak el előadások az intézményvezető és a külső, szakértő munkatársak 

közreműködésével. 

Egészségfejlesztési projektnap 

             

rendhagyó  egészségtanóra: önismereti játék a                  külső munkatárs: Benkéné Kiss Valéria előadása 

felső tagozat mind a négy évfolyama részvételével       

        

ÉLETVITELPROGRAM  VISSZAJELZÉSEI   

A  BOLYAIBAN az életvitelprogram mind a négy futamideje alatt, hatékonyan működtettük 

a minőségbiztosítást szolgáló, visszacsatoló vizsgálatokat. Ez magába foglalta a program 

minden résztvevőinek a visszajelzését, ami három szinten érvényesült: 

I.  Pedagógusok szakmai ellenőrzése a mintaiskolában  

2008/2009-es tanévben az életvitelprogramban munkálkodó, majd a programba bekapcsolódó 

pedagógusok bemutató-órát tartottak, melyre megjelentek az intézményvezetők, a külső 

szakértők, s nem utolsó sorban  az érdeklődő kollegák is. /Lásd első futamidő!/ 

II. A programban részt vevő pedagógusok visszajelzése: elégedettségi vizsgálat 

A visszacsatolás érdekében a kollégáknak lehetőségük volt a véleménynyilvánításra a 

program tartalmával, szervezésével és lebonyolításával kapcsolatosan. A szerzett 

tapasztalatokat elégedettségi kérdőívvel mérte fel a HBM. KH. NSZSZ. Debreceni Kistérségi 

Népegészségügyi Intézete szervezésében, az egészségfejlesztő, külső munkatárs. 

III. A tanulók tudására  vonatkozó visszacsatolás: hatékonysági vizsgálat 

A programban részt vett tanulók tudásállapotának változását mind a négy futamidőben 

nyomon követtük. Az objektív vizsgálat érdekében kontrollcsoportban is elvégeztük a 

mérést, ezáltal lehetőségünk nyílt a hasonló korosztállyal való hiteles összehasonlításra. A  

vizsgálat tárgya: hogyan változott meg a tanulók tudása /ismerete, szemlélete, 

egészségmagatartása/ a korábbihoz képest. Az objektív mérőeszközt az Egészségtan 



munkatankönyvekhez tartozó, témazáró tudáspróbák /Tudáspróba I., II., III./ szolgáltatták. Az 

előmérések térképezték fel a tanulók előzetes tudását, mely jelzésértékű a pedagógus 

számára /amire építeni lehet/. Az utómérések a tudásállapot változását, a tudásbeli 

elmozdulást jelezték. A teljesítménymérés eredményeit témakörönként összesítettük, 

értékeltük és elemeztük. Mindez több szinten is megtörtént: tanulónként, osztályonként, 

évfolyamonként és tagozatonként. Az utóbbiak összesített eredményei adták az intézményi 

értékelés alapját.  

Az elmúlt négy futamidő tapasztalata: elő- és utómérések szerint 10 - 48 % a tudásbeli 

különbség, az intézmény átlagát tekintve ez kb. 20-25 %-os a tudásnövekedést 

eredményezett. 

Összesített intézményi eredmények 

 

2008/2009-es tanév                                                        2009/2010-es tanév 

     

2010/2011-es tanév                                                           2011/2012-es tanév 
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Mind a három témakörben /egészségmegőrzés, családi életre nevelés, önismeret/,  valamennyi 

évfolyamon a tudásnövekedés egyértelmű, az egészségtan oktatás eredményességéhez nem 

fér kétség, amely az oktatási rendszerben való létjogosultságát igazolja.  

A diákok a nyolc év folyamán olyan egymásra épülő ismereteket, szokásokat, 

viselkedésformákat sajátíthatnak el, amelyeknek segítségével szemléletük és magatartásuk  

Összesített eredmények 1-8. évfolyam
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környezettudatossá- egészségtudatossá fejlődik. Az  életvitelprogram tehát elősegíti az 

egészséges életvitellel kapcsolatos ismeretek, kompetenciák tudatos alkalmazását a 

mindennapi életben. 

 

Az új NAT tovább erősítette az egészségtan oktatását, hiszen a kiemelt fejlesztési 

területek /nevelési célok/ között megtaláljuk az egészségtan legfontosabb tartalmi 

összetevőit. 

 

ÚÚJ NAT FEJLESZTJ NAT FEJLESZTÉÉSI TERSI TERÜÜLETEILETEI
-- nevelési célok --

 Az erkAz erköölcsi nevellcsi neveléés s /illemtan//illemtan/

 Nemzeti azonossNemzeti azonossáágtudat, hazafias nevelgtudat, hazafias nevelééss
 ÁÁllampolgllampolgáársrsáágra, demokrgra, demokrááciciáára nevelra nevelééss
 Az Az öönismeret nismeret éés a ts a táársas kultrsas kultúúra fejlesztra fejlesztéésese
 A testi A testi éés lelki egs lelki egéészsszséégre nevelgre nevelééss
 A csalA csaláádi di ééletre nevelletre nevelééss
 FelelFelelőősssséégvgváállalllaláás ms máásoksokéért, rt, öönknkééntessntesséégg
 FenntarthatFenntarthatóóssáág, kg, köörnyezettudatossrnyezettudatossáágg
 PPáályaorientlyaorientáácicióó
 GazdasGazdasáági gi éés ps péénznzüügyi nevelgyi neveléés s /csal/csaláád, mint gazdasd, mint gazdasáági kgi köözzöösssséég/g/

 MMéédiatudatossdiatudatossáágra nevelgra nevelééss
 A tanulA tanuláás tans tanííttáása sa /tanul/tanuláásmsmóódszertan/dszertan/

 
 

Az egészségtani ismeretek összehangoltan és integráltan megjelennek a többi tantárgy  

témakörébe beépítve:  

Általános iskola 1-4. évfolyama: 

 Az erkölcstan tantervi anyagához illeszthető az egészségtan, családi életre nevelés és 
önismeret témaköre. 

 A környezetismeret tantárgy tantervi anyagához illeszthető az egészségtan, 
egészségmegőrzés témaköre. 

 A technika, életvitel és gyakorlat tárgykörében önállóan  funkciónál az egészségtan, 
mind a három témaköre.  

 Testnevelés és sport tárgyköre lehetőséget ad az „egészségtanórán” elsajátított 
relaxációs technikák és a preventív mozgásgyakorlatok  begyakoroltatására. 

___________________________ 

 A  napközis- iskolaotthonos  foglalkozások /egész napos iskolák/ szabadidős 
tevékenységeinek önálló részévé válhat az egészségtan, mind a három témaköre. Jó 



gyakorlatként, a Bolyaiban már 5 éve működik, a csatlakozott oktatási 
intézményekben is. 

 Tanórán kívüli tevékenység /szakkör, önképzőkör, érdeklődési kör/ egészségnevelési 
óráinak megtervezéséhez önállóan funkciónál az egészségtan, mind a három 
témaköre. Pl. 3-4. évfolyam: tehetséggondozói önképzőkör. 

Általános iskola 5-8. évfolyama, valamint az ennek megfelelő gimnáziumi osztályokban:     

 Az erkölcstan tantervi anyagához illeszthető az egészségtan, családi életre nevelés és 
önismeret témaköre. 

 A természetismeret tantárgy tantervi anyagához illeszthető az egészségtan, 
egészségmegőrzés témaköre. 

 Biológia - egészségtan tantárgy 

 A technika, életvitel és gyakorlat tárgykörében önállóan is funkciónál az 
egészségtan, mind a három témaköre. Jó gyakorlatként, a Bolyaiban már 5 éve 
működik. 

 Testnevelés és sport tárgyköre lehetőséget ad az „egészségtanórán” elsajátított 
relaxációs technikák és a preventív mozgásgyakorlatok  begyakoroltatására. 

___________________________ 

 Osztályfőnöki órák tematikáját képezi az egészségtan, családi életre nevelés és 
önismeret témaköre. Jó gyakorlatként, a  csatlakozott oktatási intézményekben 2-3 
éve működik. 

 Tanórán kívüli tevékenység /szakkör, önképzőkör, érdeklődési kör/ egészségnevelési 
óráinak megtervezéséhez önállóan is funkciónál az egészségtan, mind a három 
témaköre. Pl. 5-8. évfolyam: tehetséggondozói önképzőkör. 

A fentiekből látható, hogy az életvitelprogram a NAT-ban foglalt egészségtartalom 

szakszerű, gyermekközpontú közvetítéséhez nyújthat hatékony segítséget. 

 

AZ  ÉLETVITELPROGRAM  FENNTARTHATÓSÁGA 

 

A fenntarthatóságra nevelés intézményünkben átgondolt, kontrollált és folyamatosan 

megújuló iskolafejlesztési koncepció. A visszacsatoló vizsgálatok /feed back/ eredményeit és 

tapasztalatait - melyek meghatározták a továbbhaladás irányát - beépítettük a program 

menetébe. Ez biztosítja a folytonos fejlődést és megújulást. 

Fontosnak tartjuk, hogy az életvitelprogramot összehangoljuk, az intézményünkben 

működő olyan programokkal, amelyek az ismeretek, értékek közvetítésében, a 

kompetenciafejlesztésben koherensek.  A tanítás-tanulás folyamatában ezek a programok 

nem elszigetelten működnek, hanem egymás pedagógiai hatását, üzenetét felerősítik. A 

környezeti nevelés és az egészségnevelés kölcsönhatása vitathatatlan. A szemlélet- és 



magatartásalakítás /egészségmagatartás, környezettudatos- egészségtudatos magatartás/ során 

segítik a tanulót abban, hogy a megszerzett ismeretek, kompetenciák aktív tudássá váljanak, 

cselekvésre ösztönözzenek. Az egészségtan  a természettudományos érdeklődés elmélyítése 

mellett, a  személyiségformálás katalizátoraként, segíti  a komplex tehetséggondozást. 

Az elmúlt négy tanév folyamán, az iskolánk külső kapcsolatokkal, partnerekkel is 

gazdagodott: 

 Az életvitelprogram keretében olyan szakmai csoportot /egészségfejlesztő team/ 

hoztunk létre, melyben a szakmai-segítő-támogató-ellenőrző feladatokat a külső 

szakértők végezték, a tantestülettel partnerszerű munkakapcsolatot kialakítva. 

 A második futamidőtől /2009/2010-es tanév/ a civil társadalom táborába bevontunk 

két E.ON-os önkéntes munkatársat is.  

 A harmadik futamidőtől /2010/2011-es tanév/ a programkiterjesztés, a módszertani 

műhelyiskolák kialakítása céljából együttműködést kezdeményeztünk, olyan oktatási 

intézményekkel ahol az egészség értékként jelenik meg. 

 A negyedik futamidőben /2011/2012-es tanév/ a Városi Tehetséggondozó Program 

pedagógusaival való együttműködésre tettünk kísérletet.  

A kooperatív együttműködések segítették a program célkitűzéseinek a megvalósulását, mely 

az egészségtudatos- környezettudatos szemlélet és magatartás alakítására, a sokoldalú, 

harmónikus személyiségformálásra irányult. Jó esetben ez egy életen át tartó tudati, 

attitűdbeli fejlődés kezdetét kell, hogy jelentse! 

 

A műhelymunka kiterjesztése céljából nyitottak vagyunk a további csatlakozásokra. 

Szeretnénk, ha a csatlakozó iskolák között szakmai együttműködés, „párbeszéd” alakulna ki. 

A minősített jó gyakorlatokkal /ökoiskola és tehetséggondozás/ szakmailag 

alátámasztott, jól használható alternatívát kívánunk nyújtani a többi  oktatási 

intézmény számára, arra vonatkozóan, hogyan lehet az iskolai tananyagot aktualizálni, 

hogyan lehet a külső szakembereket, partnereket mozgósítani az életben is hasznosítható 

tudás átadására. Az életvitelprogramban való részvétel a felsoroltakat valamint a 

komplex szemléletű iskolai egészségnevelést erősítik.  

A csatlakozás szakmai hozadéka: módszertani műhelyiskolák kialakítása 

 ÖKOISKOLA 

Kiemelt feladat: - környezet-és egészségvédelem, 

                          - fenntarthatóság, környezet- egészségtudatosság erősítése. 

 ISKOLAI  EGÉSZSÉGNEVELÉS 

Személyes, szociális kompetenciák fejlesztése: egészséges, kulturált, segítő életmódra nevelés 

/egészségtanóra/foglalkozás + osztályfőnöki óra/.  

 MÓDSZERTANI  KULTÚRA  FEJLRSZTÉSE 

Gyakorlatorientált továbbképzések, bemutató-órák segítik a pedagógusok iskolai 

egészségnevelő munkáját. 



 CIVILTÁRSADALOM  BEVONÁSA 

A gyakorlat, a mindennapi /praktikus/ tudás előtérbe helyezése: E.ON-os projekt beépítése. 

 TEHETSÉGGONDOZÁS  ÉS  EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS  

ÖSSZEKAPCSOLÁSA 

Komplex személyiségfejlesztés, életvezetési szokások, társkapcsolati készségek fejlesztése. 

A program újszerűsége abban van, hogy nem alaklomszerűen, „ad hoc” felvilágosító 

előadást tart a pedagógus, a külső szakember, hanem a tanítási-tanulási folyamat részeként, az 

egészségtan tematikájára épülő ismereteket, értékeket, készségeket, képességeket, szokásokat 

formálja, és a pozitív attitűdök kialakítását motiválja.   

Az általános iskolák első osztályában elkezdett és évfolyamonként egymásra épülő, komplex 

szemléletű egészségnevelés a tanuló testi-lelki-szellemi-szociális jólétével foglalkozik, tehát 

egyfajta szociális nevelés is, amely az egész személyiséget gyarapítja, mintát szolgáltat a 

felnőtté váláshoz, a jobb életminőség kialakításához. Így a program igazi „nyertesei” a 

diákok, hiszen az egészség és a környezet iránti tudatos nevelés által egészséges, 

környezettudatos felnőtté nevelődnek, akik képesek az ökológiai értékek megóvására, képesek 

életmódjukra /önmagukra, környezetükre/ vonatkozó felelősségteljes, tudatos döntések 

meghozatalára. Fel kell készíteni a felnövekvő ifjúságot arra, hogy a 21. század új kihívásaira 

megfelelően tudjanak reagálni, tehát a jövőt is előkészítve formáljuk a jelent.  

Ennek szellemében - a 2012/2013-as tanévben is - folytatjuk az egészségtan tanítási 

kísérletet, a fenntartható pedagógia, a partnerszerű kapcsolatok /külső partnerek, 

csatlakozó iskolák/ erősítése- és a jövőbe, tanítványainkba vetett hit jegyében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„EGÉSZSÉGES  ÉLETVITEL  KIALAKÍTÁSA  AZ  ÖKOISKOLÁKBAN” 

című oktatási program elérhetőségei  

Modellértékű oktatási intézmény 

 Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 Cím: 4032 Debrecen, Bolyai u.29. 

 Tel: 06-52- 417-248 

 Intézményvezető: Dr. Tárkányi Ferencné 

 e-mail: tarkanyine@freemail.hu 

 

Programvezető-szervező 

HBM. KH. NSZSZ. Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézet 

Cím: 4028 Debrecen, Rózsahegyi u. 4. sz. 

Tel: 06-52-420-027 

Ecsedyné Szabó Judit /egészségfejlesztő/ 

e-mail: ecsedyne.judit@hajdu.antsz.hu 

 

A program szakmai vezetője, mentora 

Vighné Arany Ágnes /egészségtan, egészségnevelés tantervi szakértő, tankönyvszerző/ 

Tel: 06- 30- 293-47-86 

e-mail: egtan01@gmail.com 

 

Taneszköz: Egészségtan munkatankönyvek 1-8 évfolyam számára 

Pedellus Tankönyvkiadó Kft: 

Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi út 172.sz. 

Telefon/ fax: 06-52- 439-430 

Mobil: 06-30-9-154-190 

e-mail: pedellus@pedellus.hu 

web: www.pedellus.hu 
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