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1 AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJ-

LESZTÉSI PROGRAMJA 
Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülı tevékenység, 

amely egyaránt irányul a pedagógusok és tanulók egészség ismereteinek bıvítésére, korszerő-

sítésére, a fizikai és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erısítésére, az 

oktatói-nevelıi tevékenységben a személyközpontú megközelítésre a tanulók személyiségfej-

lesztése érdekében. 

1.1 Jogszabályi háttér 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a jogszabályokat, amelyek az iskola és az egészségvéde-

lem, egészségfejlesztés szoros kapcsolatára utalnak, továbbá különbözı feladatokat szabnak 

az oktatási és az egészségügyi ágazat számára. 

1. a 2003. évi LXI. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. tv. a Közoktatásról 48.§ (3) 

bekezdés. 

2. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 243/2003. 

(XII.17.) Korm. Rendelet. 

3. A 96/2000 (XII. 11.) országgyőlési határozattal kiadott „Nemzeti stratégia a kábító-

szer-fogyasztás visszaszorítására”. 

4. A 1036/2003. (IV. 12.) Korm. határozat a 96/2000. Ogy. hat. rövid és középtávú célja-

inak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról. 

5. A 46/2003. sz. (IV. 16.) Országgyőlési határozat, az Egészség Évtizedének Johan Béla 

Nemzeti Programjáról. 

6. A nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény. 

7. Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV törvény 38. § (1) és (2) bekezdés. 

8. Az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. és 3. sz. mel-

léklete. 

9. A kötelezı egészségbiztosítás keretében igénybe vehetı, betegségek megelızését és 

korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szőrıvizsgálatok igazo-

lásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet. 

10. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 
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1.2 Elméleti háttér 

1.2.1 Egészségfejlesztı iskola 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztı iskola 

folyamatosan fejleszti környezetét, ami elısegíti azt, hogy az iskolai élet, a tanulás és a munka 

egészséges színtere legyen. 

1.2.2 Az egészségfejlesztı iskola ismérvei: 

- minden rendelkezésre álló módszerrel elısegíti a tanulók és a tantestület egészségének 

védelmét, az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást, 

- együttmőködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, 

a szülık és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen, 

- egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat 

biztosít, ezzel párhuzamosan együttmőködik a helyi közösség szakembereivel és hasonló 

programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal. 

- kiemelt jelentıséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidı 

hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanács-

adást biztosító programoknak, 

- olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a 

tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetıséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az 

erıfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni elırejutást, 

- törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, valamint 

a helyi közösség tagjainak egészségük megırzését; együttmőködik a helyi közösség veze-

tıivel, hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá – vagy éppen hogyan 

hátráltathatja – az egészség fejlesztését és a tanulást. 

1.2.3 Az iskolai egészségfejlesztés módszerei 

Az egészségi állapotot az alábbi négy alapvetı tényezı határozza meg: 

- genetikai tényezık 

- környezeti tényezık 

- életmód 

- az egészségügyi ellátó rendszer mőködése 
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Miért az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere? 

Az iskolai egészségfejlesztı munka alapvetıen befolyásolja az iskola egészének mindennap-

jait. 

A gyerekek és fiatalok hosszú éveket töltenek az iskolákban. Ebben az idıszakban érdemi 

hatást lehet gyakorolni a személyiségfejlıdésükre, mely nagyban meghatározza az életmód-

jukban késıbb kialakuló szokásaikat, az életideálokat, preferenciák kialakítását. 
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2 HELYZETÉRTÉKELÉS 
Az egészségnevelésnél az adott témában a problémák feltárását az alábbi körben végezzük: 

- szülık (akiknek az átlagosnál erısebb kapcsolata van az iskolával, pl. szülıi munkaközös-

ség tagjai) 

- iskolaigazgató 

- az iskolai egészségfejlesztésért/nevelésért felelıs pedagógus 

- az iskolai védınık 

- iskolaorvos 

- az iskola olyan tanárai, akik egészségnevelést, vagy azzal szorosan összefüggı ismerete-

ket tanítanak, 

- az iskola végzıs diákjai 

A helyzetértékelés mérését iskolánkban az egészségfejlesztésért felelıs (biológia szakos) ta-

nár végezte az iskola végzıs diákjai és a 7. évfolyam tanulói körében. 

Minıségfejlesztési programunk keretében a nyitott önértékelés során a szülık körében is fel-

mérést készítettünk.  

 

A következı oldalon látható táblázat a gyerekektıl kapott válaszok feldolgozását mutatja. 

 

A beérkezett adatokból a 2004-2005-ös tanév munkatervébe építve intézkedési tervet állítunk 

össze. Különös tekintettel a gyengeségek és veszélyek csoportjában elsı helyen szereplı té-

nyezıkre. 
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SWOT ANALÍZIS 

EGÉSZSÉGNEVELÉS 

 

 

ERİSSÉGEINK 

 

� iskola kedvezı, kultúrált egészsé-
ges környezete (24) 

� papírgyőjtés (12) 
� sok sportverseny (11) 
� elemgyőjtés (10) 
� többféle du.-i sportolási lehetıség 

(9) 
� erdei iskola (9) 
� jó, egészséges levegı (9) 
� mőanyag pohár győjtése (6) 
� szaktantermek esztétikusak (6) 
� új öltözıszekrények (6) 
� Föld napi vetélkedı (6) 
� EVIK óra (3) 
� esztétikus iskolaépület (3) 
� nyári táborok (3) 
� termekben virágok (3) 
� kirándulások (3) 
� sportudvar (3) 
 

 

GYENGESÉGEINK 

 

� iskolai étkezés (18) 
� kicsi tornaterem (12) 
� takarítás, higiénia (7) 
� WC (6) 
� tankonyha felszereltsége, tisztasága 

(6) 
� technika terem felszereltsége (5) 
� betonudvar (4) 
� ebédlı (4) 
� kevés sportpálya (3) 
� jobb testnevelés felszereltség (3) 
� kevés kirándulás (2) 
� főtés (2) 
� lépcsık állapota (2) 
� több testnevelés óra (2) 
� iskola csengı hangja erıs (2) 
� nehéz táska (2) 

 

LEHETİSÉGEINK 

 
� szelektív hulladékgyőjtés (4) 
� több tanóra a szabadban (4) 
� sportpálya fejlesztése (4) 
� több kirándulás (3) 
� padok, székek cseréje (2) 
� falfestés gyakrabban (2) 
� több teremben vizuál tábla (2) 
� kiskert kihasználása (2) 
� könyvtár bıvítése (2) 

 

VESZÉLYEK 

 

� hajléktalanok a parkban (12) 
� rossz a technika terem felszereltsége (7) 
� tankonyha nem higiénikus (4) 
� Istenhegyi út felé nézı termek levegıje (4) 
� rossz lépcsık (3) 
� csatornaszag (2) 
� nyílászárók (2) 
� monitor okozta szembetegség (2) 
� reggeli csúcsforgalom (2) 
� krétapor (2) 
� nincs zebra az iskola és a közért között (2) 
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2.1 Személyi feltételek 

2.1.1 Az egészségfejlesztı csoport az iskolán belül: 

- az intézményvezetı vagy megbízottja 

- az egészségnevelı pedagógus (biológia szakos) 

- az iskolai drogügyi koordinátor 

- pedagógusok, akik életvezetési ismeretek (ÉVIK) órákat tartanak 

- az iskolaorvos, védını 

- a testnevelık 

- a szabadidı-szervezı 

- a diákönkormányzatot segítı pedagógus 

- a gyermek-és ifjúságvédelmi felelıs 

- fejlesztı pedagógus 

- logopédus 

2.1.2 A segítı kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok 

2.1.2.1 Szülık (család) 

A szülı, a család a legfontosabb társ a tanulók érdekében végzett munkában. A szülık megfe-

lelı tájékoztatás és információ-átadás után aktív részvételükkel tudják támogatni az iskola 

egészségfejlesztési programját, közülük jó néhányan szakértelmükkel is jelentısen növelhetik 

az iskolai munka hatékonyságát. 

2.1.2.2 Szülıi munkaközösség, szülıi szervezetek 

Az iskolai egészségfejlesztı program kialakításába be kell vonni a szülıi közösséget és szük-

séges megnyerni támogatásukat is. Ez garancia lehet arra, hogy a szülık  lehetıségükhöz ké-

pest minden területen segítsék az iskolai program megvalósulását. 

2.1.2.3 Iskolaorvos, háziorvos, védını 

Az iskola egészségügyi ellátásról szóló jogszabály elıírja, hogy minden iskolának legyen ki-

jelölt orvosa és védınıje, valamint a tanulók fogászati ellátását (szőrés, ellátás) végzı kijelölt 

fogorvosa. Az iskolaegészségügyi feladatokat az orvos és a védını közösen látja el. 

Iskola orvos: Dr. Pataki Ernesztina 

Védınık: Farkas Györgyné, Bukodiné Baumgartner Erzsébet 
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A rendelı címe: 1125 Budapest Normafa út 4. 

Az iskolai tartózkodásuk ideje: Péntek 10-12 óra között 

 

Feladataik a következıképpen csoportosíthatók: (Ez a felsorolás minden tekintetben  össz-

hangban van az egészségügyrıl szóló 1997. CLIV törvény 38. § (1) és (2) bekezdésével) 

- a tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, amely magában foglalja a testi, érzelmi és intellek-

tuális fejlıdés követését és az érzékszervek vizsgálatát. Az életkorhoz kötött szőrıvizsgá-

latok a fejlıdés követésén kívül a krónikus betegségek és kóros elváltozások korai felis-

merésére is irányulnak (szekunder prevenció) 

- kötelezı védıoltások beadása 

- közremőködés: közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás egész-

ségügyi és balesetvédelmi feladatok ellátásában az iskola vezetésével egyeztetve (pl. elı-

adás az egészséges táplálkozásról) 

- felkérésre közremőködés egészségügyi szakértıi feladatokban 

 

A gyerekek ortopéd szőrését Dr. Andrássy Ilona látja el 

Az évente esedékes fogászati szőrést Dr. Takács Zsuzsa fogorvos végzi a Beethoven utcában. 

2.1.2.4 Iskolapszichológus 

A pszichológus a lelki eredető problémák feldolgozásában segít a  tantestületnek. Szakmai 

ismeretei révén olyan területeken adhat folyamatosan segítséget a diákoknak, tanároknak, de 

akár a hozzá forduló szülıknek, amelyek felismerése, problémakezelése speciális szakmai 

felkészültséget követel, és amivel az iskola pedagógusai többnyire nem rendelkeznek. 

Sajnos iskolánk ilyen problémákkal csak a kerületi Nevelési Tanácsadó kollégáihoz fordulhat.  

Tapasztalataink szerint az alsó tagozatosok körében egyre több problémás esettel találkozunk, 

ezért nagy szükség lenne az intézményünkben mőködı iskolapszichológusra. 

2.1.2.5 Gyermekjóléti szolgálatok, nevelési tanácsadók, családsegítık 

A gyermekvédelmi munkában, valamint a konkrét államigazgatási ügyekben tudnak segítsé-

get nyújtani a gyermekjóléti szolgálatok és a települési önkormányzatok más intézményeiben 

dolgozó segítı foglalkozású szakemberek. 

- Nevelési Tanácsadó: 1125 Budapest Jagelló út 24. 

- Családterápiás és Családsegítı Központ és Gyermekjóléti Szolgálat: 1123 Budapest Kék-

golyó út. 19. 
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- Logopédus: Nagy Györgyné 

- Humánszolgáltatások osztálya (Népjóléti Iroda): 1126 Budapest Böszörményi út. 23-25, 

1123 Budapest Kékgolyó út. 19. 

2.1.2.6 Rendvédelmi szervek 

A rendırkapitányságok ifjúságvédelmi munkatársai a bőnmegelızési programok közös ki-

munkálásában, a tanári továbbképzéseken jogi, gyermek és ifjúságvédelmi, rendészeti, közle-

kedési témájú elıadások tartásával tudnak segítséget nyújtani az iskolának. 

A kerületi önkormányzat által mőködtetett szakszolgálatok és a kerületi Rendırkapitányság 

drog-prevenciós programjaira építve iskolánkban a 2001-2002-es tanévtıl kidolgozott drog-

stratégia mőködik. A kábítószer ellenes rövid – és hosszú távú céljainkat részletesen lásd a 

„Jókai Mór Általános Iskola Drogstratégiája” címő dokumentumban. Mindezen feladatok 

koordinálását a mindenkori gyermekvédelmi felelıs és az iskolai drog-koordinátor végzik. 
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3 AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS ISKOLAI TERÜLETEI 
Az iskola egészségnevelésének ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellı ösztönzést és 

tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerő, a lehetısé-

geket felismerı és használni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az 

egészséggel összefüggı kérdések fontosságát értsék, és az ezzel kapcsolatos beállítódások 

szilárdak legyenek, a konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. 

 

Az iskolai egészségnevelésben két módszert követünk. 

Az egyik a tudás, mely az adott témában vélhetıen megfelelıen fogja befolyásolni a tanulók 

viselkedését. 

A másik módszer, mivel az ismeret önmagában nem elegendı a viselkedés befolyásolására, 

bizonyos magatartásformák esetében a háttérben meghúzódó motivációk lényegesen erıtelje-

sebbek a tanulók viselkedésének alakulásában. 

 

Az egyes egészségneveléssel kapcsolatos témák feldolgozásával arra törekszünk, hogy a gye-

rekeket aktívan vonjuk be a tanórai munkába, napközis foglalkozásokba, délutáni progra-

mokba (néptánc, szakkörök, sport). 

3.1 Az egészséges életmód, életszemlélet lényeges területei 

Ezek közé tartoznak az alábbiak, melyeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevé-

kenységébe be kell épülniük: 

- Önmagunk és egészségi állapotunk ismerete 

- Az egészséges testtartás, a mozgás fontossága 

- Az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

- A betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat 

- A tanulás és a tanulás technikái 

- A tanulási környezet kialakítása 

- Az idıvel való gazdálkodás szerepe 

- A barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegırzésben 

- A személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete 

- A rizikóvállalás és határai 

- A szenvedélybetegségek elkerülése 

- A természethez való viszony, az egészséges környezet jelentısége 
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3.2 Iskolánkban az életkori sajátosságokhoz illesztendı lényeges 

témák: 

- Az egészséges táplálkozás témái (alsó tagozaton, 6. osztályban egészségtan és osztályfı-

nöki órák keretében) 

- A szenvedélybetegségekkel való foglalkozás (8. osztály biológia óra, osztályfınöki ÉVIK 

órák a felsı tagozatban) 

- A szexuális felvilágosítás és nevelés, a családtervezés alapjai, az AIDS prevenció (6. osz-

tályban egészségtan,  8. osztályban biológia és osztályfınöki óra keretében) 

- A betegség és a gyógyulást segítı magatartás, elsısegélynyújtás, gyógyszerhasználat (6. 

osztályban egészségtan, a 8. osztályban biológia óra keretében) 

- A testi higiénia (alsó tagozaton, 6. osztályban egészségtan, és felsıs osztályfınöki órák 

keretében, 8. osztály biológia órák) 

- A környezeti ártalmak (zaj, légszennyezés, hulladékkezelés) alsó tagozat természetisme-

ret, 5. 6. évfolyam természetismeret, földrajz 7. 8. osztály) 

- A személyes biztonság, közlekedés, rizikóvállalás (alsó tagozaton természetismeret kere-

tében, és felsıs osztályfınöki órák keretében) 

- A testedzés, a mozgás, a helyes testtartás (testnevelés és osztályfınöki óra keretében) 

3.3 Tanulásszervezési keretek 

3.3.1 Tanórai foglalkozások 

- Szaktárgyi órák: (csatlakozási pontok) 

- egészségtan modul a 6. osztály természetismeret 

- embertan 8. osztály biológia 

- osztályfınöki óra 5-8. osztály ÉVIK órák 

- testnevelés 1-8. évfolyamon 
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3.3.2 Tanórán kívüli foglalkozások: 

1. Napközis foglalkozások 

egészséges táplálkozás, és életmód, mindennapos testmozgás, mentális 

higiénia, közösségépítés 

2. Délutáni szabadidıs programok 

Tömegsport foglakozások, szakkörök, tanfolyamok, (néptánc) vetélke-

dık, versenyek, egyéb játékos programok, csoportfoglalkozások. 

3. Hétvégi iskolai programok, sportrendezvények (Duatlon, „Elızd meg a fo-

gaskerekőt!”, „Fut a hegy”), kulturális programok. (Hegyvidéki Néptánc ta-

lálkozó) 

4. Erdei iskolák, kirándulások, , túrák, sportprogramok, sporttáborok 

5. A „Sportos, edzett Hegyvidék” és más aktuális kerületi programhoz való 

kapcsolódás 

3.4 Mindennapos testnevelés 

3.4.1 Törvényi háttér 

A Közoktatási törvény 52. §-nak 10. bekezdése szerint az általános iskola 1-4. évfolyamán 

biztosítani kell a mindennapos testmozgást.  

A törvény rendelkezési alapján az iskola köteles megteremteni a tanulók mindennapi test-

edzéséhez szükséges feltételeket. 

3.4.2 A megvalósítás formái 

A mindennapos testmozgás, testnevelés feladatai nevelés és oktatás szempontjából két jól 

elkülöníthetı foglakozás keretében oldható meg: a testnevelés órák, illetıleg a tanórán kívüli 

foglalkozások során. 

 

A kétféle foglalkozás kettéválasztása azért is indokolt és szükséges, mivel a tanulói részvétel 

szempontjából nem kezelhetıek azonosan. A tanulónak az iskola által szervezett testnevelési 

órákon részt kell venniük. A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel mindig a tanuló 

szándékától, döntésétıl függ. Másik jelentıs különbség a kétfajta foglakozás között, hogy a 
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testnevelési órák megtartására a helyi tantervben meghatározott követelmények alapján kerül 

sor, míg a tanórán kívüli foglalkozások ezzel szemben nem befolyásolják a tanulmányi ered-

ményeket, és az ott végzett munkának a igazodnia kell a tanulói igényekhez. A tanórán kívüli 

foglalkozások nem kötött követelmények, felkészítési szempontok alapján folynak, ezért an-

nak megszervezésekor igazodni lehet a résztvevık igényeihez, fejlettségéhez. 

 

Alsó tagozaton a törvényi elıírásnak megfelelıen a helyi tanterv heti három testnevelés óra, 

felsı tagozaton heti 2,5 óra kötelezıen épül be a délelıtti tanítási órák közé. Azokon a napo-

kon, amikor nincsen testnevelés óra, a mindennapos testnevelést a délutáni tömegsport foglal-

kozásokon és a napköziben játékos testmozgás keretében valósítjuk meg. A kötelezı testneve-

lés órán felüli foglalkozásokat a tanuló életkorához és fejlettségéhez igazítjuk. A játékos, 

egészségfejlesztı testmozgásokat lehetıség szerint a szabadban szervezzük meg. 

A mindennapos testedzés programja iskolánkban kiegészül a több mint 10 éve választható 

néptánc tantárggyal. 

3.4.3 Céljaink 

- a tanulók fizikai fejlıdésének elısegítése 

- az egészséges létezés stabilabb megtartását elısegítı „kell szint” elérése és megtartása 

- az általános fizikai teherbíró képesség elérése 

- szabadidı hasznos eltöltéséhez alternatívák nyújtása (turisztika, természetjárás, sporttábo-

rok) 

3.4.4 Idıkeretek 

A kötelezı heti 3 ill. 2,5 testnevelés órát a délelıtti tanítási idıben tervezzük. 

A tömegsport foglalkozások a délutáni órákban, a napközis játékos testmozgások szintén dél-

után, a tanóra elıtt, a napközis csoport órarendjéhez igazodva zajlanak. 

3.4.5 Helyszínek 

- tornaterem 

- sportudvar 

- kiskert 

- park 

- esetenként kirándulás a környéken 
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3.4.6 Személyi feltételek 

A testnevelés órákat és tömegsport foglalkozásokat a testnevelı tanárok, a délutáni játékos, 

egészségfejlesztı testmozgásokat a testnevelı kollégák javaslata alapján a napközis nevelık 

vezetik. 

3.4.7 Tárgyi feltételek 

- a testnevelés órák tanterveit lásd a helyi tantervben 

- a tömegsport foglalkozásokra vonatkozó elképzeléseket lásd a tömegsport munkatervben 

- a játékos, egészségfejlesztı testmozgások éves tervezetét havi lebontásban a következı 

táblázat tartalmazza. A tervet kiegészíti egy évfolyamokra lebontott, adatbázis jellegő já-

tékgyőjtemény. 

 

Eszközök 

 

A mindennapos testnevelés megvalósításához szükséges sport- és egyéb eszközök biztosítása 

szükséges, melynek részletes leírását lásd a testnevelés helyi tantervben. 
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Játékos, egészségfejlesztı foglalkozások terve 

 

Évfolyam Szeptember Október November December Január Február Március Április Május Június 
 

1. Ugróiskola Keresıjá-
tékok, 
szám-
háború 

Labdajá-
tékok 

Téli spor-
tok 

Téli spor-
tok 

Téli spor-
tok 

Akadály-
pálya 

Váltóver-
seny 

Gyeplabda Kidobó-
játékok 

2. Keresıjá-
tékok, 
szám-
háború 

Ugróiskola Sor- és vál-
tóverse-
nyek 

Téli spor-
tok 

Téli spor-
tok 

Téli spor-
tok 

Gyeplabda Labdajá-
tékok 

Ugrókötél- 
játékok 

Fogó-
játékok 

3. Váltóver-
senyek 

Labdajá-
tékok, 
kidobójá-
tékok 

Gyeplabda Téli spor-
tok 

Téli spor-
tok 

Téli spor-
tok 

Ugróiskola Ugrókötél-
játékok 

Keresıjá-
tékok, 
Szám-
háború 

Fogó-
játékok 

4. Gyeplabda Focibaj-
nokság 

Akadály-
pálya, vál-
tóverseny 

Téli spor-
tok 

Téli spor-
tok 

Téli spor-
tok 

Keresıjá-
tékok, 
Számhá-
ború 

Ugróisko-
lák 

Focibaj-
nokság 
Labdajáté-
kok 

Fogó-
játékok 

 

A téli sportok idıjárástól függıen: korcsolyázás, szánkózás, túrázás
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4 TOVÁBBKÉPZÉSEK 
Az élethosszig tartó tanulás egy pedagógus számára nélkülözhetetlen. Ennek egyszerre kell 

tartalmaznia a szakmai és a módszertani ismeretekben való fejlıdést. 

Az iskola továbbképzési programjába építjük be pedagógusaink egészségnevelési képzéseit. 

Belsı továbbképzések:  - nevelési értekezletek meghatározott témában, 

 - tanfolyamok. 

Külsı továbbképzések: kerületi, fıvárosi, országos konferenciákon, rendezvényeken való 

részvétel. 


