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Munkacsoport tagjai: 

 

Füstös Edit 

Domokosné Jegercsik Erika 

Lázárné Kontor Emília 

Halászné Blutman Gyöngyi 

Simon Ildikó 

Véber Krisztina 

 

Az egészségnevelés munkacsoport tagjaiban változások történtek. Több új kollégát vontam 

be, így minden évfolyamon van egy képviselő. Az előző év tapasztalata alapján, véleményem 

szerint, könnyebbé teszi a közös munkát és az ellenőrzést. 

A harmadik év programja a lelki egészség jelentőségét, az életünkre gyakorolt hatásait 

vizsgálja. Fontos, hogy a tanulók tisztában legyenek a lelki egészség fogalmával, 

megóvásának, fejlesztésének módjaival. 

Az egészséges életmódra nevelés a NAT-ban megfogalmazott elvárások szerint megjelenik a 

különböző tantárgyakban. A 2021-2022. tanévben havonta más-más témát feldolgozva 

fejlesztjük, óvjuk a tanulók lelki egészségét. A napközis munkaközösség csatlakozott a 

programhoz és munkatervüket a havi témák szerint állították össze, ezzel lefedve az alsó 

tagozatos tanulók egész napját. 

Mérföldkövek: 

1. Előzetes feladatok meghatározása 

2. Szakmai műhely, munkacsoportos, munkaközösségi feladatok 

3. Megvalósítás 

4. Szakmai munka értékelése, reflexió 

5. Beszámoló, fejlesztési terv készítése 
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Sikerkritérium, produktum: Az éves és havi programok megvalósulása, iskolai rendezvények, 

év végi szakmai értekezleten a megvalósult program beszámolója. Teljes körű 

egészségfejlesztés, a korábbi évek témáit is felölelve. 

Támogatás: A tudatos tervezés, a tantestületen belüli szakmai együttműködés, a tanulók 

korszerű tanulásának támogatása.  

Elemzés, értékelés, reflexió: A havi munkacsoportos értekezleteken megbeszéljük a 

megvalósult programokat, szükség esetén változtatásokat, fejlesztéseket tervezünk. 

Tudásmegosztás: Munkaközösségi, munkacsoportos és tantestületi értekezleteken 

megbeszélés, belső tudásmegosztás, az intézmény honlapján és a tankerület hírértékű 

témáiban megjelennek a programok összefoglalói. 

 

2021-2022. tanév témakörei havi lebontásban 

 

Hónap Téma 

Szeptember Újrakezdés hónapja 

Október Derű hónapja 

November Elengedés hónapja 

December Az ünnep hónapja 

Január Jóság hónapja 

Február Tavaszváró hónap 

Március Újjászületés hónapja 

Április A Föld hónapja 

Május Gyarapodás hónapja 

Június Számadás hónapja 
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A 2021-2022. tanév éves programjának ütemezése: 

 

Időpont Téma Kompetenciák 

Munka-

formák 

módszerek 

Felelős 
Időkeret 

Produktum 

Ellenőrzés, 

értékelés, 

reflexió 
Határidő 

2021.08.18. 
Éves munka 

tervezése 

tervezés, 

megbeszélés 
csoport munka 

munkacsoport 

vezetője 
2021.09.14. 

intézmény 

éves 

munkaterve 

csoportos 

2021.09.01. 
Újrakezdés 

hónapja 

beszélgetés, 

tevékenykedtetés 
csoport munka osztályfőnök 2021.09.30. aktív részvétel csoportos 

2021.09.01. Vitamin péntek 
beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

egyéni, páros 

munka 
osztályfőnök 2021.09.30. 

saláták, 

gyümölcstálak 
aktív részvétel 

2021.09.22 

Autómentes nap 

KEVE 

Biztonságos 

közlekedés 

előzetes 

megbeszélés 
egyéni DÖK vezetője 2021.09.22. 

iskolai 

rendezvény 

jelképes 

ajándék 

2021.09.24 

Magyar 

Diáksport 

Napja 

Miniolimpia 

szabálykövetés, 

ügyesség, 

mozgáskoordi-

náció 

egyéni, csapat 

munka 

alsó tagozatos 

osztályfőnök 
2021.09.24 

iskolai 

rendezvény, 

oklevelek 

oklevél 

2021. október 

01. 
Derű hónapja 

beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

páros, csoport 

munka 
osztályfőnök 2021.10.22.. aktív részvétel csoportos 

2021.10.01. Vitamin péntek 
beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

egyéni, páros 

munka 
osztályfőnök 2021.10.22. 

saláták, 

gyümölcstálak 
aktív részvétel 

2021.10.04. 
Munkacsoport 

megbeszélés 

megbeszélés, 

ötletgyűjtés 
csoport munka 

munkacsoport 

tagjai 
2021.10.04. 

aktív részvétel 

értékelés 
csoportos 
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Időpont Téma Kompetenciák 

Munka-

formák 

módszerek 

Felelős 
Időkeret 

Határidő 
Produktum 

Ellenőrzés, 

értékelés, 

reflexió 

2021. 

november 02. 

Elengedés 

hónapja 

beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

páros, csoport 

munka 
osztályfőnök 2021.11.30.. aktív részvétel csoportos 

2021.11.02. Vitamin péntek 
beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

egyéni, páros 

munka 
osztályfőnök 2021.11.30. 

saláták, 

gyümölcstálak 
aktív részvétel 

2021.11.02 
Munkacsoport 

megbeszélés 

megbeszélés, 

ötletgyűjtés 
csoport munka 

munkacsoport 

tagjai 
2021.11.02 aktív részvétel 

csoportos, 

észrevétel 

2021.decembe

r 01. 

Az ünnep 

hónapja 

beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

páros, csoport 

munka 
osztályfőnök 2021.12.21. aktív részvétel csoportos 

2021.12.01. Vitamin péntek 
beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

egyéni, páros 

munka 
osztályfőnök 2021.12.21. 

egészséges 

Mikulás 

csomag, 

egészséges 

ünnepi ételek 

aktív részvétel 

2021.12.06. 
Munkacsoport 

megbeszélés 

megbeszélés, 

ötletgyűjtés 
csoport munka 

munkacsoport 

tagjai 
2021.12.06. 

aktív részvétel 

értékelés 

csoportos, 

értékelés 

2021.12.17. 

Jégvarázs- 

kézműves 

foglalkozás 

megfigyelés, 

vizuális 

kompetencia 

 

páros, csoport 

munka 

osztályfőnök, 

védőnő 
2021.12.17. 

kézműves 

foglalkozáson 

aktív részvétel  

csoportos, 

páros  
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Időpont Téma Kompetenciák 

Munka-

formák 

módszerek 

Felelős 
Időkeret 

Határidő 
Produktum 

Ellenőrzés, 

értékelés, 

reflexió 

2022. január 

03. 
Jóság hónapja 

beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

páros, csoport 

munka 
osztályfőnök 2022.01.30. aktív részvétel csoportos 

2022.01.03. Vitamin péntek 
beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

egyéni, páros 

munka 
osztályfőnök 2022.01.30. 

gyümölcstál, 

saláta 
aktív részvétel 

2022.01.03. 
Munkacsoport 

megbeszélés 

megbeszélés, 

féléves munka 

értékelése 

csoport munka 
munkacsoport 

tagjai 
2022.01.30. 

féléves 

beszámoló 

elkészítése  

csoportos, 

értékelés, 

ellenőrzés 

2022. február 

01 

Tavaszváró 

hónap 

beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

páros, csoport 

munka 
osztályfőnök 2022.02.28.. aktív részvétel csoportos 

2022.02.01. Vitamin péntek 
beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

egyéni, páros 

munka 
osztályfőnök 2022.02.28. 

gyümölcstál, 

saláta 
aktív részvétel 

2022.02.07. 
Munkacsoport 

megbeszélés 

megbeszélés, 

féléves munka 

értékelése 

csoport munka 
munkacsoport 

tagjai 
2022.02.07. 

aktív részvétel 

értékelés 

csoportos, 

értékelés, 

fejlesztés 

2021. március 

01. 

Újjászületés 

hónapja 

beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

páros, csoport 

munka 
osztályfőnök 2022.03.31. aktív részvétel csoportos 

2022.03.07 
Munkacsoport 

megbeszélés 
megbeszélés csoport munka 

munkacsoport 

tagjai 
2022.03.07. 

aktív részvétel 

értékelés 

csoportos, 

ötletelés 

2022.03.01. Vitamin péntek 
beszélgetés, 

tevékenykedtetés 
páros munka osztályfőnök 2022.03.31. 

gyümölcstál, 

saláta 
aktív részvétel 

2022.03.21. Happy hét    2022.03.25.   
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Időpont Téma Kompetenciák 

Munka-

formák 

módszerek 

Felelős 
Időkeret 

Határidő 
Produktum 

Ellenőrzés, 

értékelés, 

reflexió 

2022. április 

01. 
A Föld hónapja 

beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

páros, csoport 

munka 
osztályfőnök 2022.04.30. aktív részvétel csoportos 

2022.04.07. 
Munkacsoport 

megbeszélés 
megbeszélés csoport munka 

munkacsoport 

tagjai 
2022.04.07. 

aktív részvétel 

értékelés 

csoportos, 

ötletelés 

2022.04.01. Vitamin péntek 
beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

egyéni, páros 

munka 
osztályfőnök 2022.04.30. 

gyümölcstál, 

saláta 
aktív részvétel 

2022. május 

02. 

Gyarapodás 

hónapja 

beszélgetés, 

tevékenykedtetés  

páros, csoport 

munka 
osztályfőnök 2022.05.30. aktív részvétel csoportos 

2022.05.02 

Munkacsoport 

megbeszélés, 

egészséghét 

előkészítése 

megbeszélés, külső 

partnerekkel való 

kapcsolatfelvétel 

csoport munka 
munkacsoport 

tagjai 
2021.05.02. 

aktív 

részvétel, terv 

összeállítása 

csoportos, 

ötletgyűjtés, 

értékelés 

2022.05.20. 
Egészségnap, 

egészséghét 

beszélgetés, 

bemutatás, 

egészségtudatos 

magatartás 

egyéni, 

csoport 

munka, 

drámajáték 

osztályfőnök, 

védőnő 
2022.05.27. 

Egészségnap, 

egészséghét 

programjain 

való aktív 

részvétel 

egyéni 
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Időpont Téma Kompetenciák 

Munka-

formák 

módszerek 

Felelős 
Időkeret 

Határidő 
Produktum 

Ellenőrzés, 

értékelés, 

reflexió 

2022. június 

01. 

Számadás 

hónapja 
megbeszélés 

páros, csoport 

munka 
osztályfőnök 2022.06.15. aktív részvétel csoportos 

2022.06.01 

Beszégetőkör: 

éves munka 

értékelése 

megbeszélés csoport munka osztályfőnök 2022.06.08 
értékelés, 

önértékelés 

egyéni 

értékelés 

2022.06.01. Vitamin péntek 
beszélgetés, 

tevékenykedtetés 

egyéni, páros 

munka 
osztályfőnök 2022.06.15. 

gyümölcstál, 

saláta 
aktív részvétel 

2022.06.01. 

Munkacsoport 

megbeszélés, 

éves munka 

értékelése 

megbeszélés csoport munka 
munkacsoport 

tagjai 
2022.06.15. 

aktív 

részvétel, 

önértékelés 

csoportos, 

értékelés, 

fejlesztés 

2022.06.01. 
Éves munka 

értékelése 

beszámoló 

megírása  
egyéni munka 

munkacsoport 

vezetője 
2022.08.31. 

év végi 

intézményi 

beszámoló 

egyéni, 

értékelés 

 

 

 


