
 

A továbbképzés megnevezése: Egészségfejlesztő, szemléletformáló iskolai projektek tervezése 

Szervezõ neve: InfoBest Kft.  
Felnõttképzési nyilvántartási szám: 01068-2008  

Alapítási engedély szám: 82/96/2012  

Alapító neve: Didaktikai Műhely - Lárix Stúdió Felnőtt Oktatási és Szolgáltató Betéti Társaság  

 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2017. 06. 07. 

Foglalkozási órák száma: 30  

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja:  

A program célja, hogy a résztvevők megszerezzék az alapvető egészségfejlesztési alapismereteket és megismerjék a 

legfontosabb egészségfejlesztési feladatokat. A tanfolyam lehetőséget teremt egy olyan gyakorlatorientált 

szemléletmód kialakítására, amely lehetővé teszi az iskolában megnyilvánuló egészségfejlesztési feladatok hatékony 

megvalósítását a pedagógiai projekt alkalmazásával. A továbbképzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a pedagógiai 

projekt módszertani ismereteit, a projekttervezési technikákat és tapasztalatot szereznek pedagógiai projektek 

összeállításában. 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

A pedagógusok munkájának egyik fontos kérdése az iskolai egészséges életmódra nevelés. A külső szervezés által 

megvalósult programok sajnos gyakran nem alkalmazkodnak az intézmények sajátosságaihoz, igényeihez a 

pedagógusok pedig nem minden esetben felkészültek arra, hogy önálló egészségfejlesztési projekteket fejlesszenek ki. 

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusok számára olyan gyakorlatorientált szemléletmódot alakítson ki, amely 

egészségfejlesztési feladatok hatékony megvalósítását teszi lehetővé az elsajátított projekt módszertan 

alkalmazásával. 

A képzésen változatos munkaformák és módszerek (előadás, egyéni feladatmegoldás, kis- és nagycsoportos 

gyakorlatok, plenáris gyakorlatok, prezentáció) segítségével sajátítják el a résztvevők az ismereteket, amely 

módszerek és munkaformák célja a saját élményűség biztosítása. 

 

A továbbképzés eredményeképpen a résztvevő pedagógus: 

-megismeri az egészségfejlesztéshez szükséges alapfogalmakat 

-képessé válik az egészségfejlesztési ismereteket integrálni intézményük pedagógiai gyakorlatába 

-ismeri a projektmódszertani ismereteket tudja alkalmazni a projekt tervezési technikákat, és képes 

egészségfejlesztési projektek megvalósítására  

 

Főbb modulok: 

BEMUTATKOZÁS, CÉLOK ISMERTETÉSE 

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI ALAPISMERETEK 

A PROJEKTTERVEZÉS ALAPJAI 

SAJÁT EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TERVEZÉSE 

ÖSSZEFOGLALÁS, PROGRAM ZÁRÁSA 

 

Tanúsítvány kiadásának feltételei: 

-A tanfolyam 90%-án való részvétel 

- Házi dolgozat: egy egészségfejlesztési projekt összeállítása szabadon választott témában, bármely korosztály 

számára. 

Értékelési szempontok:  

-A projekt megfelel-e az életkori sajátosságoknak? 

-A projektterv kritériumai (rövid és hosszú távú célok megfogalmazása, ütemterv, végrehajtási terv, zárás, 

fenntarthatóság) érvényesülnek-e a dolgozatban? 

-A választott téma összhangban van-e a kiválasztott módszerekkel, eszközökkel? 
-A tervezett projekt megvalósítható-e? 

A házi dolgozat leadási határideje: tanfolyamot követő harmadik hét. 

 

Az elõírt tartalmi követelmények:  

Ismerje az egészségfejlesztés alapfogalmait.Ismerje az egészségfejlesztési ismeretek integrálásának módjait a 

pedagógiai gyakorlatba.Tudja a pedagógiai projekt tervezési technikáit, valamint a gyakorlati megvalósításának 

módját. 

Az ismeretek számonkérésének módja:  

Házi dolgozat: egy egészségfejlesztési projekt összeállítása szabadon választott témában, bármely korosztály számára. 

Értékelési szempontok:  

-A projekt megfelel-e az életkori sajátosságoknak? 

-A projektterv kritériumai (rövid és hosszú távú célok megfogalmazása, ütemterv, végrehajtási terv, zárás, 

fenntarthatóság) érvényesülnek-e a dolgozatban? 

-A választott téma összhangban van-e a kiválasztott módszerekkel, eszközökkel? 

-A tervezett projekt megvalósítható-e? 



A jelentkezés feltételei:  

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; bármely szakos tanár; általános és középiskolai tanár, tanító.  

– megelõzõ szakmai gyakorlat:  

– egyéb, éspedig: 

Javasolt munkakörök:  

Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus  

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, 

Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező 


