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1. Projektterv 
 
 

Erőforrások A projekt 
célja 
 

Fejlesztési 
terület 

A 
megvalósí- 
tás 
helyszíne 

Humán 
 
 

Szervezeti  
keret 
 

Tárgyi 
 
 

Doku-
mentu-
mok 

Kommuniká
-ciós  
és szervezési 
teendők 

Tudják 
tisztázni az 
egészség 
fogalmát 
 
Ismerjék fel a 
leggyakoribb 
egészségkárosí
-tó hatásokat 
 
Az 
egészségmeg-
őrzés alapvető 
szabályai 
 
Az egészség és 
a táplálkozás 
kapcsolata 
 
Ismerjék az 
egészség és a 
mozgás 
kapcsolatát 
 
Ismerkedjenek 
meg a globális 
környezeti 
problémákkal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szociális 
kompetenci-
ák 
fejlesztése 
 
Közösségfej
-lesztés 
 
Közösség-
építés 
 
Mozgáskoor
-dináció 
 
Önálló 
ismeretszer-
zés 
 
Egymástól 
tanulás 
 
Világos 
tájékoztatás 
 
Figyelemfel
-keltés 
 
Gyakorlati 
problémák 
megoldása 
 
Szervezés 
képességé-
nek 
fejlesztése 
 

K-ÁMK 
Kőrösi Cs. 
S. Ált. Isk. 
tantermei, 
médiaterem, 
ebédlő és 
tornaterem,  
 
K-ÁMK 
Bányász 
Művelődési 
Ház 
moziterem 
 
 

Tanulók, 
tanítók, 
szaktaná
-rok, 
SZM 
szülők, 
meghí-
vott 
szakem-
berek 

Tanórai és 
tanórán 
kívüli 
tevékenysé-
gek, 
kirándulá-
sok, 
mozilátoga-
tás  

Fényképező- 
gép, DVD 
lejátszó, 
laptop + 
projektor + 
vetítővászon, 
PP 
szakanyagok, 
számítógépek
,szakanyagok
,élelmiszerek, 
egyszerű 
vizsgálati 
eszközök, 
mikroszkóp, 
taneszközök,  

Feljegy-
zések, 
fényké-
pek, 
videófel-
vétel, 
prezen-
tációk 

Kapcsolatfel-
vétel 
szülőkkel 
(SZM), 
szakemberek-
kel (védőnő, 
ÁNTSZ),  
 
Tevékenysé-
gek 
összehangolá
-sa 
 
Mozifilm 
vetítése, 
mozilátogatás 
megszervezé-
se 
 
Tanári team 
munka 

 



 
 
 

4 

 
2. A projekt leírása 
 
 
A projekt címe: EGÉSZSÉGHÓNAP 
 
1. A projekt fő célja:  
Közösségfejlesztés, közösségépítés, egészség-tudatosság fejlesztése, a projektmunka 
sajátosságaiból adódóan gyakorolják az együttműködést és ennek minden lépését. Felkészülés 
a jövő várható klímahatásainak kivédésére.  
 
2. A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása: 
A pedagógusok, tanulók, szülők, együttműködésének szervezett kiterjesztése. Külső és belső 
partnerek kooperációjára épített tanórai (5, 6, 8.o) és tanórán kívüli tevékenységek, 
programok (egész iskola). Az együttműködőkkel folyamatos kapcsolat, egymás munkájának 
elfogadása, támogatása.  
 
3. A projekt megvalósításának indokai: 
- A H1N1 vírus terjedésének megállítása 
- Szív- és érrendszeri betegségek megelőzése, a szűrővizsgálatok rendszeres látogatásának 
fontossága 
- Egészségvédelem, élelmiszerbiztonsági problémák, adalékanyagok veszélyei 
- A klímaváltozás (globális felmelegedés) hatásai és veszélyei: 
/szélsőséges időjárási helyzetek, a napozás veszélyei, biztonságos napozás, alternatív 
energiaforrások, vízhiány, időjárás hatása a mezőgazdaságra/ 
- A BIOSZFÉRA szakkör diákjainak kérése, témamegjelenítés 
 
4. A projekt intézményi előélete:  
Az előző tanévben sikeresen működött a felső tagozatosok által verbuvált „energiaőr csapat”. 
A szakköri keretek között, szabadon szerveződött diákcsapat a klímaváltozás témakörében 
figyelemfelkeltő plakátokat és egy ismeretterjesztő videót készített, az alsó tagozatos 
diákoknak rajzpályázatot hirdetett. Az iskolában évek óta működik szelektív hulladékgyűjtés 
(papír, műanyag kupakok, alumínium dobozok), valamint veszélyes hulladék visszagyűjtő 
(RELEM). A gyűjtést technikailag a saját tervezésű és saját készítésű „okos kukák” teszik 
lehetővé. Elkészült az intézményi kerékpártároló, az iskola kapcsolódni készül a „klímabarát 
iskolahálózathoz”. Rendszeresen látogatott programok – rendezvények: városi autómentes 
nap, víz világnapja, környezetvédelmi világnap, közszolgáltatók „nyitott kapuk” akciói és 
versenyei. Alsó tagozaton 7 éve „energiaszakkör” működik a MTESZ támogatásával, így 
minden tanévben lehetőség nyílik egy ingyenes üzem- és múzeumlátogatásra is.  
 
5. A projektben résztvevők köre és száma: az iskola tanulói (300 fő), 26 pedagógus, 6 SZM 
szülő, iskola technikai dolgozói, más szervezetek tagjai (Bányász Műv.Ház és Tatabányai 
Klímakör) 
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3. WBS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anyagi feltételek 
biztosítása 

A projekt terv 
elkészítése 

Szakmai anyagok 
gyűjtése 

Programtervezés Időbeosztás 

PROJEKT 

Felelősök 
kiválasztása 

Technikai háttér 
biztosítása 

Programok 
megvalósítása 

Értékelés 

Dokumentálás 
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4. RACI táblázat (ajánlás) 
 
R – felelős 
A – számonkérő 
C – bevonandó 
I – tájékoztatandó 
 
 

Ssz. Tevékenység Projekt 
felelős 
tanár 

Segítő 
tanár 

Helyi 
projekt 
koordinát
or 

Iskola 
tanulói 
és 
tanárai 

Védőnő Igazgató 

1.  Kézmosás világnapja (közös 
kézmosási gyakorlat + 
kiselőadások a baktériumokról) 

R, A R I C  I 

2.  Élelmiszerek és adalékanyagok – 
Az egészséges táplálkozás 

R, A  I C  I 

3.  „Kólatemetés” R, A  I C  I 
4.  Az emberi test (alsósoknak) R, A  I C  I 
5.  Szakmai nap (tantestület) R, A  I C  I 
6. A mozgás fontossága - Guiness 

rekordkísérlet – közös mozgás / 
„egészségkígyó” 

R, A  I C  I 

7.  A szív- és érrendszeri 
betegségek megelőzése – 
szűrővizsgálatok 

R, A  I C R I 

8.  Papírgyűjtés R, A  R I R, C  I 
9.  A klímaváltozás, korunk fő 

problémája (kiselőadás)   
R, A  I C  I 

10. Bioszféra szakkör filmbemutató R, A R I R, C  I 
11.  Városi klímavédelmi 

konferencia – az iskola 
tevékenységének bemutatása  

R, A  I R  I 

12.  „A négy őselem”  
A VÍZ  
(délutáni csoportfoglalkozás) 

R, A R I C  I 

13.  A LEVEGŐ 
(délutáni csoportfoglalkozás) 

R, A  I C  I 

14.  A NAP 
(délutáni csoportfoglalkozás) 

R, A  I C  I 

15.  A hülyeség kora című film 
megtekintése a Bányász 
Műv.Ház mozitermében 

R, A  I R, C  I 

16.  Projektzáró – iskolai 
egészségnap 

R, A R, A R, I R, C R R, I 
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5. GANTT diagram (egy lehetséges megvalósítási forma és időterv) 
 

Ssz. Tevékenység  IDŐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kézmosás világnapja 
(közös kézmosási 
gyakorlat + 
kiselőadások a 
baktériumokról) 

2009. 
 
 
szeptember 
 
 
október 
 
 
október 
 
 
 
(NOVEMBER) 
 
 
 
november 03. 

2. Élelmiszerek és 
adalékanyagok – Az 
egészséges 
táplálkozás 

3. „Kólatemetés” 
4. Az emberi test 

(alsósoknak) 
5. Szakmai nap 

(tantestület) - Projekt 
visszacsatolás, 
módosítás) 

6. A mozgás fontossága 
- Guiness 
rekordkísérlet – 
közös mozgás / 
„egészségkígyó” 

7. A szív- és érrendszeri 
betegségek 
megelőzése - 
szűrővizsgálatok 

8. Papírgyűjtés 
 

9. A klímaváltozás, 
korunk fő problémája 
(kiselőadás)   

                                                                                                              
                                                                                                             november 04.  
 
 
                                                                                                             november 05. 
                                                                                                           
                                                                                                             november 05. 
 
                                                                                                              
                                                                                                            november 09. 
 
                  
                                                                                                              
                                                                                                             november 10. 
 
 
 
                                                                                                       
                                                                                                             november 11. 
 
 
                                                                                                             november 11. 
 
 
                                                                                                             november 12. 

Anyagi feltételek 
biztosítása 

A projekt terv 
elkészítése 

Szakmai 
anyagok gyűjtése 

Programtervezés Időbeosztás 

PROJEKT 

Felelősök 
kiválasztása 

Technikai háttér 
biztosítása 

Programok 
megvalósítása 



 
 
 

8 

10. Bioszféra szakkör 
filmbemutató 

 
11. 

 
Városi klímavédelmi 
konferencia – az 
iskola 
tevékenységének 
bemutatása  

 
12. 

 
„A négy őselem”  
A VÍZ  
(délutáni 
csoportfoglalkozás) 

13. A LEVEGŐ 
(délutáni 
csoportfoglalkozás) 

14. A NAP 
(délutáni 
csoportfoglalkozás) 

15. A hülyeség kora című 
film megtekintése a 
Bányász Műv.Ház 
mozitermében 

16. Projektzáró – iskolai 
egészségnap 

                                                                                                 
                                                                                                             november 12. 
                                                                                                       
 
 
                                                                                                            november 13. 
 
 
                          
 
                                                                                                            november 17. 
 
 
 
                                                                                                            november 19. 
 
 
                                                                                                            november 20. 
 
 
                    
                                                                                                            november 23. 
 
 
                                                                                                            november 25. 

 
                                                                                                           
                                                                                                                  december 
 
 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                december 14. 

 

Dokumentálás 

Értékelés 
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6. EGÉSZSÉGHÓNAP PROJEKT / lépésről – lépésre / tanbox vázlatok 
                  Eszközök 

 Tevékenységek – dátum, időmegjelölés Tevékenységek célja 
Munkaformák és 
módszerek, 
fejlesztési területek Diák Pedagógus 

1.  Kézmosás világnapja (közös kézmosási gyakorlat 
+ kiselőadások a baktériumokról) 
 
november 03. (14 – 15,30) 

Tudják tisztázni az egészség 
fogalmát 
 
Ismerjék fel a leggyakoribb 
egészségkárosító hatásokat 
 
 
 
A H1N1 vírus terjedésének 
megállítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontális előadás / PP 
vetítése 
 
Beszélgető kör –  
a WHO 
egészségfogalma 
 
H1N1 vírus terjedése – 
védőnő előadása 
 
 
Baktériumkereső 
játék, utána 
mikroszkópos 
megfigyelés 
 
Figyelem, kooperáció, 
megfigyelés, 
gondolkodás, 
összehasonlító elemzés 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kis cetlikre 
nyomtatott 
játékos baktérium 
rajzfigurákat -
amelyeket az 
előadás előtt a 
teremben 
szétszórtunk- kell 
a gyerekeknek 
megtalálni és 
csoportosítva 
összegyűjteni (jó 
baktériumok – 

PP előadás a 
kézmosásról, 
projektor, laptop, 
vetítővászon 
 
 
 
Védőnő 
előadása 
 
 
Kis cetlikre 
nyomtatott 
játékos 
baktérium 
rajzfigurák 
 
Mikroszkóp 
 
 
 
 
 



 
 
 

10 

 
 
 
 
 
A szabályos kézmosás 
technikájának gyakorlása, 
készségfejlesztés 
 
 
 
Igényfelmérés: a projekt 
hónap tevékenységei – témái 
– csoportos szavazás 
 
 
Csoportalkotás életkor 
alapján 
 
 
Figyelem, gondolkodás, 
kooperatív tanulás, 
véleményalkotás, 
megbeszélés 
 

 
 
 
 
Kézmosáshoz szükséges 
eszközök – közös 
kézmosás 
 
 
 
A tanár által ajánlott 
témakörök 
megjelenítése 
szókártyákon, majd üres 
cetlikre felírva 
csoportokban kell 
megbeszélni és 
szavazni, melyik 
témákat szeretnék a 
gyerekek nagyobb 
arányban megjeleníteni  
 
+ új, kapcsolódó 
témákat is fel lehet írni 

kórokozó 
baktériumok) 
 
Folyékony 
szappan, papír 
kéztörlő és 
tisztára mosott 
törölközők 
 
Életkor szerint 
kell 
rendeződniük a 
résztvevőknek, 
évszakoknak 
megfelelő 
pontossággal. (pl. 
12 éves /tavasz, 
nyár, ősz, tél, a 3. 
évfolyamosoknak 
vagy 
fiatalabbaknak 
tanítói 
segítséggel) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Üres cetlik a 
szavazáshoz és 
ajánlott 
témakörök 
szókártyákon 
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2.  Élelmiszerek és adalékanyagok – Az egészséges 
táplálkozás 
 
november 04. (14 – 15,30) 
 

Egészségvédelem, 
élelmiszerbiztonsági 
problémák, adalékanyagok 
veszélyei – E számok 
 
Az egészség és a táplálkozás 
kapcsolata 
 

Süni mesél az 
egészséges ételekről és 
az egészségtelen 
szokásokról (bábszínház 
jellegű frontális munka) 
 
Figyelem, 
kérdésfelvetés, 
gondolkodás, érzelmi 
hatások, empátia, 
tolerancia 
 
Szabad egyéni 
véleményalkotás, 
kooperáció, 
gondolkodás, kortárs 
interakció, írás 
készségfejlesztése, 
megbeszéléskor 
elemzés-rendszerezés, 
csoportos 
véleményalkotás (fiú-
lány), gondolkodás, 
megbeszélés 

A gyerekek 
kérdezhetnek 
„sünitől”, aki a 
tanárral is vitába 
szállhat… 
 
 
 
 
 
 
 
Üzenőfal: 
„Kedvenc ételeim 
vs. nem szeretem 
ételek” –
csomagolópapír 
kihelyezve egész 
héten az aulában, 
megbeszélés és 
elemzés a 8.o 
egészségi 
állapotfelmérő 
tanórán  

Játékbáb,  
tanári előadás a 
táplálkozásról és 
az élelmiszerek 
adalékanyagairól 
(színezők, 
térfogatnövelők, 
tartósítók, 
ízfokozók, 
állagjavítók, 
természetes – 
természetazonos 
és mesterséges 
aromák) 
 
Filctoll, 
csomagolópapír 

3.  „Kólatemetés” 
 
november 05. (14 – 15) 
 
 

Ismerjék fel a leggyakoribb 
egészségkárosító hatásokat: 
kóla, szénsavas és 
foszforsavval adalékolt 
„csontrabló” üdítők, 

Kísérlet, megfigyelés 
 
Szabad egyéni 
véleményalkotás, 
kooperáció, 

 
 
 
 
 

Üvegkád, kréta 
(mészkő), tojás 
vagy tojáshéj, 
(esetleg tejfog), 
hajcsomó, 2 l 
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 energiaitalok, elégtelen vagy 
minőségileg elégtelen 
táplálkozás, rendszeres 
folyadékbevitel 
szükségessége csapvízzel 
vagy teával) 
 
A kóla, mint kiváló 
vízkőoldó, duguláselhárító 
anyag 

gondolkodás, kortárs 
interakció, írás 
készségfejlesztése, 
megbeszéléskor 
elemzés-rendszerezés, 
csoportos 
véleményalkotás 

 
 
Üzenőfal: „Ezt 
üzenjük a kóla 
gyártójának:” – 
csomagolópapír 
kihelyezve egész 
nap az aulában 

kóla,  
 
Filctoll, 
csomagolópapír 
 
Látványos 
kólatemetés, 
kiöntés a 
lefolyóba… 

4.  Az emberi test (alsósoknak) 
 
november 05. (9,30 – 10) 

Ismerjék meg az emberi test 
alapvető anatómiai 
sajátosságait (szív, tüdők, 
gyomor, bélrendszer, vesék), 
az emésztő szervrendszer fő 
részeit (vékonybél, 
vastagbél, féregnyúlvány – 
vakbél, és a méregtelenítő 
májat 

Megfigyelés, 
kérdésfelvetés, 
gondolkodás, 
kooperáció, tér-
orientáció 

Torzó (önként 
vagy 
kiszámolóval 
történő 
választással 
szervezett 
diákcsoport 
összerakja, vita 
esetén: kő-papír-
olló dönt) 
 

Torzó (tanár 
szétszedi) 

5.  Szakmai nap (tantestület) 
 
november 09. (9 – 10,30) 
 

Projekt haladási tervének 
felülvizsgálata, első szakasz 
értékelése, szükséges 
módosítások, RACI mátrix 
áttekintése 

TANTESTÜLET TANTESTÜLET 
és 
MEGHÍVOTT 
SZM. SZÜLŐK, 
akik a következő 
szülői értekezleten 
népszerűsítik a 
programokat 

Projektvezető 
összefoglalója, 
kérdések, 
felmerülő 
problémák 
megbeszélése 
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6. A mozgás fontossága - Guiness rekordkísérlet – 
közös mozgás / „egészség-óriáskígyó” 
 
november 10. (9,30 – 10) 
 

Ismerjék az egészség és a 
mozgás kapcsolatát, 
gyakorlati átmozgatás – 
mozogni jó érzés! 
„Több mozgás, jobb 
egészség!” – projektzáró 
jelmondata egyben. 

Kooperáció, empátia, 
tolerancia, mozgás 
koordináció, közös 
élmény, iskolai 
kollektíva 
összekovácsolása 

„helyi Guiness 
rekord kísérlet”, 
az iskola apraja-
nagyja együtt 
mozog, pl. közös 
vonatozás az 
iskola területén 
(egészség-
óriáskígyó) 

Hangosítás az 
aulában és az 
udvaron, diákok 
által kedvelt 
zeneszámok 

7.  A szív- és érrendszeri betegségek megelőzése – 
szűrővizsgálatok 
 
november 11. (8 - 9,40)  
1 – 2. tanórák: 8.e és 8.d BIOLÓGIA 
 

Az egészségmegőrzés 
alapvető szabályai 
 
Iskolavédőnő és ÁNTSZ 
meghívott előadó 
segítségével -rövid elméleti 
áttekintés után- egyszerű 
szűrővizsgálatok elvégzése 
4-5 fős csoportokban 

Csoportmunka, 
felelősségtudat 
kialakítása, önkontroll, 
önellenőrzés, eü. 
szűrővizsgálatok 
látogatásának 
interiorizált szükséglet-
kialakítása  

Aktív részvétel, 
vizsgálati 
adatlap vezetése 
egyénileg 
 
Csoportalkotás 
indirekt módon, 
szimpátia alapján 
(ha szükséges: 
fiúk – lányok) 
Véleményalkotás 
(párhuzamosan a 
holtidők 
minimalizálására) 
az iskola kedvenc 
ételeiről – aula 
csomagolópapír: 
(egészséges – 
egészségtelen) 

Vizsgálati 
adatlapok és 
mérőeszközök 
 
Testzsír index 
mérő, 
vércukorszint 
mérő, 
vérnyomásmérő, 
testsúly mérleg, 
magasságmérő 
léc, beleegyezés-
sel a kilélegzett 
levegő szén-
monoxid 
szintjének  
mérése aktív és 
passzív 
dohányzás 
megállapításához 
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8.  Papírgyűjtés 

 
november 11. (14 - 15,30) 
 

Környezet- és 
természetvédelem a 
gyakorlatban, 
újrahasznosítás, körforgás, 
szelektív hulladékgyűjtés 

Kooperáció, közös cél, 
osztályközösségek 
összekovácsolása, 
munkafegyelem, 
együttműködés, 
kudarctűrés, gyakorlati 
környezetvédelem 

Papírgyűjtés, 
majd azt 
követően 
iskolagyűlés, ahol 
nemcsak a 
győztes osztály 
kihirdetése, 
hanem az iskolai 
közösség „erdőt 
megmentő” 
tevékenysége is 
előtérbe kerül  

Hirdetmények 1 
hónappal előre, 
osztályfőnöki 
tudatformálás 
folyamatosan… 
 
Jutalmazás 
almával (hazai 
gyümölccsel) 
vagy 
újrapapírból 
készült 
taneszközökkel 

9.  A klímaváltozás, korunk fő problémája  
 
november 12. (14 - 15) 
 
 

Ismerkedjenek meg a 
globális környezeti 
problémákkal: 
A klímaváltozás (globális 
felmelegedés) hatásai és 
veszélyei - szélsőséges 
időjárási helyzetek, 
időjárás hatása a 
mezőgazdaságra 

Frontális előadás / PP 
vetítése, figyelem, 
gondolkodás, elemzés 
előzetesen megadott 
szempontok alapján, 
felelősségtudat 
formálása, 
környezettudatos 
szemléletmód 
formálása, megbeszélés, 
saját ötletek 
megfogalmazása, vita 

 PP előadás, 
projektor, laptop, 
vetítővászon 
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10. Bioszféra szakkör (saját készítésű 
klímavédelmi játékfilm) filmbemutató 
 
november 12. (15 - 15,30) 

Ismerkedjenek meg a 
globális környezeti 
problémákkal: helyi 
problémák, a közösség 
ereje, klímabarát 
közösségek, mint kiút 
 

Saját készítésű film 
bemutatása, önálló 
véleményalkotás, 
kortárs interakció 
felhasználása a 
környezettudatos 
szemléletmód 
kialakításában, 
beszélgető kör, 
zárókör 
 

8 tagú bioszféra 
csapat diákjai: 
DVD kisfilm 
bemutatása 
szóban, egy-egy 
zárógondolat 
megfogalmazása 
az iskolai 
filmpremier után, 
felmerülő kortárs 
kérdésekre válasz 

kisfilm, 
projektor, DVD 
lejátszó, 
vetítővászon 

11.  Városi klímavédelmi konferencia – az iskola 
tevékenységének bemutatása  
 
november 13. (10-12) 
 

Tatabánya, mint 
klímabarát város, 
klímabarát oktatás, vita a 
klímabarát iskolahálózat 
alapjairól, iskolánk 
jógyakorlatainak 
bemutatása az országos 
konferencián 

Önkormányzat és 
MTESZ által 
szervezett országos 
klímavédelmi 
konferencia, 
környezeti nevelés és a 
Klímabarát 
Települések 
Szövetségének III. 
konferenciája 

meghívott 
diákok, klímakör 
tagok, bioszféra 
szakkör tagok, 
szóban 
bemutatják a 
helyben folyó 
diák-
tevékenységeket 

PP előadás – 
Horváth 
Csongor 
projektor, laptop, 
vetítővászon 

12.  „A négy őselem”  
A VÍZ  
(délutáni csoportfoglalkozás) 
 
november 17. (14 - 15,30) 
 

Ismerkedjenek meg a 
globális környezeti 
problémákkal: édesvíz 
hiánya, szennyezése, 
szennyvíztisztítás és 
környezetbarát mosóporok 
fontossága 
 

Frontális előadás / PP 
vetítése, figyelem, 
gondolkodás, elemzés 
előzetesen megadott 
szempontok alapján, 
felelősségtudat 
formálása, 

 PP előadás, 
projektor, laptop, 
vetítővászon 
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környezettudatos 
szemléletmód 
formálása, megbeszélés, 
saját ötletek 
megfogalmazása, vita, 
„hangulatfotó” 
készítése, zárókör 
 
Alsó tagozaton 
rajzpályázat 

13.  A LEVEGŐ 
(délutáni csoportfoglalkozás) 
 
november 19. (14 - 15,30) 
 
 

Ismerkedjenek meg a 
globális környezeti 
problémákkal: 
levegőszennyezés, szén-
dioxid és globális 
felmelegedés, a szén-dioxid 
kibocsátás visszafogása 
 

Frontális előadás / PP 
vetítése, figyelem, 
gondolkodás, elemzés 
előzetesen megadott 
szempontok alapján, 
felelősségtudat 
formálása, 
környezettudatos 
szemléletmód 
formálása, megbeszélés, 
saját ötletek 
megfogalmazása, vita 

 PP előadás, 
projektor, laptop, 
vetítővászon 

14.  A NAP 
(délutáni csoportfoglalkozás) 
 
november 20. (14 - 15,30) 
 

Ismerkedjenek meg a 
globális környezeti 
problémákkal: a napozás 
veszélyei, biztonságos 
napozás, alternatív 
energiaforrások 
 

Frontális előadás / PP 
vetítése, figyelem, 
gondolkodás, elemzés 
előzetesen megadott 
szempontok alapján, 
felelősségtudat 

 
 
 
 
 
 

PP előadás, 
projektor, laptop, 
vetítővászon 
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formálása, 
környezettudatos 
szemléletmód 
formálása, megbeszélés, 
saját ötletek 
megfogalmazása, vita, 
internetes látogatás a 
www.napsugarzas.hu 
honlapon, egy nyári  
 
UV jelentés elemzése 
csoportmunkával  
 
 
 
Alsó tagozaton 
rajzpályázat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
csoportalkotás 
tanári segítséggel 
– Keresd meg a 
párjaidat! – 
azonos színű 
csoportok 
egymásra találása, 
hang nélkül 

 
 
 
 
 
színes, 
öntapadós 
matricák, 
csomagolópapír, 
filctoll,  
„Ózon Oszkár 
napozásvédelmi 
kisfüzet” 
kiosztása (helyi 
Klímakör és a 
Vöröskereszt 
kiadványa) 

15.  A hülyeség kora című film megtekintése a 
Bányász Műv.Ház mozitermében 
 
november 23. (13,30 - 16) 
 

Ismerkedjenek meg a 
globális környezeti 
problémákkal: mozifilm 
megtekintése, ismerkedés a 
helyi Klímakör civil 
tagjaival és munkájával 
 

Figyelem, gondolkodás, 
elemzés előzetesen 
megadott szempontok 
alapján, empátia, 
felelősségtudat 
formálása, 
környezettudatos 
szemléletmód 
formálása, megbeszélés, 
helyi problémák 
megismerése, saját 
ötletek 

ÁMK többi 
iskolájának 
bevonása, szülők, 
diákok, tantestület 
is meghívást kap 
 
 
 
 
 
 
 

moziterem, 
DVD film 
 
előzetes 
szervezési 
feladatok: 
toborzás – 
igényfelmérés, 
egyeztetés a 
Klímakör 
meghívott 
tagjaival, 

http://www.napsugarzas.hu
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megfogalmazása, vita Üzenőfal: 
„Üzenet a 
jövőnek” az 
aulában 

filmplakát 
kihelyezése, 
csomagolópapír
, filctoll 

16.  PROJEKTZÁRÓ – 
ISKOLAI EGÉSZSÉGNAP 
 
november 25. (14 - 16) 
 

„Több mozgás, jobb 
egészség” mottóval közös 
zárórendezvények: 

1. sportversenyek a 
tornateremben 
(szülők és tanárok 
részvételével) 

2. elsősegélynyújtás 
gyakorlatok a helyi 
vöröskeresztes 
középiskolások 
vezetésével 

 
3. beszélgetés 

drogprevencióról, 
dohányzásról és 
egyéb káros 
szenvedélyekről 
Barnáné Susa Éva 
(ÁNTSZ) 
segítségével 

4. Gyümölcssaláta és 
teríték verseny az 
ebédlőben 

Osztályonként 
előzetesen 4 – 5 fős 
csapatokat kell 
delegálni a 4 
helyszínre 
 
A részvétel és az azt 
követő rész-eredmények 
ill. totók kitöltése – 
eredménye után 
összesítés, a 
papírgyűjtés 
eredményeinek 
beszámítása, majd az 
első három helyezett 
jutalmazása. Apró 
ajándékokat mindenki 
kap, pl. egy pálcikát, 
amin a rendezvény 
mottója szerepel.  
 
Az elkészített gyümölcs-
tálakat közösen 
fogyasztjuk az 
ebédlőben. 

 
 
 
tornafelszerelés 
 
 
 
jegyzetfüzet, 
íróeszközök,  
 
 
 
 
előzetes 
ismeretbővítés 
könyvtárban, 
kérdések felírása 
(akár névtelen 
cetlikre) 
 
 
gyümölcs 
alapanyagok, 
saját eszközök, 
terítékek 

 
 
 
sporteszközök, 
eredményösszesí
tő falitábla 
 
sebimitátor 
készlet, 
kérdőívek/totók 
 
 
 
PP előadás, 
projektor, laptop, 
vetítővászon,  
kérdőívek/totók 
 
 
 
 
gyümölcs 
alapanyagok, 
evőeszközök, 
teríték kellékek, 
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mosogatószer, 
szappan, 
kézmosó, 
törlőkendő, 
törölköző, 
takarító készlet 
 
Zsűri 
tanárokból, 
diákokból és 
szülők közül 
verbuválva 
 
jutalomtárgyak 
újrapapírból 
készült 
taneszközök, 
torta az első 
helyezettnek 
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7. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS MENETE 
   
      A projekt témájának folyamatos megjelenítése, valamint a rendszeres, naprakész 
tájékoztatás (tanulók, tanárok és szülők részére) kiemelt fontosságú. Ezért helyeztük ki 
már a projekt indulását megelőzően az aula témához kapcsolódó dekorációját és az 
alábbi programismertetőket az iskola több pontján. Egy példány a tanári szobában, egy a 
bejárati ajtó közelében mutatta a teljes programsorozatot, a megvalósult programokat idő 
közben mindig kipipáltuk. Az aktuális napi idézet, naprakészen, a tanári szoba ajtajára 
került, hogy senki se téveszthesse szem elől azt a gondolatot, ami az aznapi mottónkat 
adta. A felírás és felolvasás, valamint egy rövid beszélgetés a sorok jelentéséről az első 
tanórára érkező pedagógus feladata volt, aki szükség esetén a teendőt elvégezhette csengetés 
előtt is, így biztosítva a szaktanításra szánt tanítási idő zavartalanságát. Ez egyfajta tantárgyi 
koncentrációra is folyamatosan lehetőséget adott. Az előkészítést a tanév eleji 
tantestületi értekezleten részletesen megbeszéltük.  
      A gyerekek és a szülők számára is kihelyeztünk egy hirdetőfelületet, ami az 
egészséghónap alatt mindig frissült a következő napi, ill. heti eseményekkel. 2 példányt az 
alsó folyosón, 2 példányt a felső folyosón érhettek el. A kicsiknek a játékosabb, 
rajzfilmfigurákkal díszített változatot szántuk.  
      Menet közben egyszer kellett módosítani a programokat. „A hülyeség kora” című, 
kapcsolódó témájú  film intézményi vetítésének lehetőségét kihasználva, a programot a 
negyedik őselem (Föld – „A Vértes történelmi műemlékei”) helyett tettük be. Korábbi 
tanévben erről a témáról volt egy fotókiállításunk, így elegendő volt az eseményre utalni, 
valamint terveink szerint az iskola 25. születésnapját ünneplő projekt kereteiben még 
kitérhetünk a témára. Menet közben felmerülő probléma volt még a délutáni programok 
felügyelete, ezt a napközis nevelők munkarendjének átcsoportosításával oldottuk meg. Utóbbi 
probléma jelentkezésének még örültünk is, hiszen erre a módosításra a –nem várt– nagyszámú 
érdeklődő miatt volt szükség.   
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8. PROJEKT 
MELLÉKLETEK ÉS FOTÓK 
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TÁMOP 2009.     EGÉSZSÉG – 3 HETES PROJEKT – HALADÁSI TERV 
 

1. KÉZMOSÁS VILÁGNAPJA – A BAKTÉRIUMOK ÉS FERTŐZÉSEK 
NOV.03. (kedd) 14,00-15,00 
projekt indító 
 
2. ÉLELMISZEREK ÉS ADALÉKANYAGOK (az egészséges táplálkozás) 
NOV.04. (szerda) 14,00-15,00 + folyamatosan biológia tanórákon a 8. évfolyamon 
 
NOV.09. (hétfő): SZAKMAI NAP (szükség esetén kérdések-válaszok a projektről) 
 
3. SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK, A MOZGÁS FONTOSSÁGA  
NOV.10. (kedd) nagyszünetben közös mozgás 
 
 
4. A KLÍMAVÁLTOZÁS, KORUNK FŐ PROBLÉMÁJA 
NOV.11. (szerda) 14,00-15,00 
 
 
5. KLÍMAVÉDELMI KONFERENCIA TATABÁNYÁN 
NOV.13. (péntek) Polgármesteri Hivatalban iskolai küldöttséggel (8.o.) 
 
 
6. A NÉGY ŐSELEM: A VÍZ 
NOV.17. (kedd) 14,00-15,00 
 
 
7. A LEVEGŐ 
NOV.19. (csütörtök) 14,00-15,00 
 
 
8. A TŰZ – A NAPENERGIA 
NOV.20. (péntek) 14,00-15,00 
 
 
9. A FÖLD – KÖRNYÉKÜNK TÖRTÉNELME ÉS LÁTNIV ALÓI (A Vértes) 
NOV.23. (hétfő) 14,00-15,00 az alsósok rajzolhatnak, a felsősöknek utazási 
katalógust kell készítniük jutalomért a szerdai projekt-záróra 
 
 
10.  PROJEKT ZÁRÓ – ISKOLAI EGÉSZSÉGNAP 
NOV.25. (szerda) 14,00-15,30 + bemutatásra kerül a tanév eleje óta forgatott 
„bioszféra szakkör” klímaváltozásról szóló videó-anyaga   
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Kedves Kollégák! 
 
A mai napon (NOV.03. kedd) a 3 hetes „egészség-projekt” keretében A 
KÉZMOSÁS FONTOSSÁGÁRÓL – A BAKTÉRIUMOKRÓL ÉS 
FERTŐZŐ BETEGSÉGEKRŐL lesz szó. Kérem, hogy a ma reggel első 
tanítási órára érkezők írják fel a táblára a következő idézetet, és néhány 
gondolattal vezessék elő napi témánkat.  
 
„Az egészség a korona az ember fején, de csak a beteg láthatja meg azt.” 
/egyiptomi közmondás/ 
 
A mosdókba baktériumokkal és a helyes kézmosással kapcsolatos képeket 
helyeztem ki. 
 
HIRDETMÉNY:  MA DÉLUTÁN 14,00 – 15,00-IG ELŐADÁS AZ AULÁBAN!   
 
Köszönettel:                                                                               
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Kedves Kollégák! 
 
A mai napon (NOV.04. szerda) a 3 hetes „egészség-projekt” keretében AZ 
ÉLELMISZEREKRŐL ÉS ADALÉKANYAGOKRÓL lesz szó. Kérem, 
hogy a ma reggel első tanítási órára érkezők írják fel a táblára a következő 
idézetet, és néhány gondolattal vezessék elő napi témánkat.  
 
„Azzá leszel, amit eszel!”  
www.e-szamok.hu – internetes kereső 
 
A projekt témája a nyolcadik évfolyamon kerül részletesebb megjelenítésre és 
tanórai feldolgozásra a 8.o. biológia tantárgy / egészséges táplálkozás 
témaköreként. Az „E-SZÁMOK” jegyzéke a hirdetőn kihelyezésre kerül.  
 
HIRDETMÉNY:  MA DÉLUTÁN 14,00 – 15,00-IG ELŐADÁS AZ AULÁBAN!   
 
Köszönettel:                                                                               
 
 

http://www.e-szamok.hu
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Kedves Kollégák! 
 
A mai napon (NOV.10. kedd) a 3 hetes „egészség-projekt” keretében A SZÍV- 
ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEKRŐL, A MOZGÁS 
FONTOSSÁGÁRÓL lesz szó. Kérem, hogy a ma reggel első tanítási órára 
érkezők írják fel a táblára a következő idézetet, és néhány gondolattal vezessék 
elő napi témánkat.  
 
„Több mozgás, jobb egészség!” 
 
HIRDETMÉNY:  MA NAGYSZÜNETBEN KÖZÖS ISKOLAI 
REKORDKÍSÉRLET! Megpróbálunk egymást kézen fogva együtt mozogni az 
udvaron (óriás-vonat), miközben a napi mottónkat skandáljuk, ezzel felkeltve a 
környéken lakók figyelmét is.     
 
Köszönettel:                                                                               
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Kedves Kollégák! 
 
A mai napon (NOV.11. szerda) a 3 hetes „egészség-projekt” keretében A 
KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL, KORUNK FŐ PROBLÉMÁJÁRÓL lesz szó. 
Kérem, hogy a ma reggel első tanítási órára érkezők írják fel a táblára a 
következő idézetet, és néhány gondolattal vezessék elő napi témánkat.  
 
„Senki sem követhet el nagyobb hibát, mint az, aki azért nem tesz semmit, mert 
csak keveset tudna tenni.” /Edmund Burke/ 
 
Délután az egész iskolát érintő előadás gyerekeknek a klímaváltozásról. A felső 
tagozat a (nov.13.) pénteki „Klímabarát települési konferencián” képviseli 
iskolánkat és bemutatja az intézményben folyó próbálkozásokat.  
 
HIRDETMÉNY:  MA DÉLUTÁN 14,00 – 15,00-IG ELŐADÁS AZ AULÁBAN!   
 
Köszönettel:                                                                               
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Kedves Kollégák! 
 
A mai napon (NOV.17. kedd) a 3 hetes „egészség-projekt” keretében „A 
NÉGY ŐSELEM” / A VÍZ témájának feldolgozásába kezdünk. Kérem, hogy a 
ma reggel első tanítási órára érkezők írják fel a táblára a következő idézetet, és 
néhány gondolattal vezessék elő napi témánkat.  
 
„Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember.” 
/Biblia, Példabeszédek 27:19/ 
 
A nap folyamán alsó tagozaton vízzel és víz-szennyezéssel kapcsolatos rajzok 
készítése. A legszebb rajzok délután az aula galériájába kerülnek kiragasztásra, 
napközis segítséggel, a pozitív és negatív példákat szembe állítva. 
 
HIRDETMÉNY:  MA DÉLUTÁN 14,00 – 15,00-IG ELŐADÁS AZ AULÁBAN!   
 
Köszönettel:                                                                             
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Kedves Kollégák! 
 
A mai napon (NOV.19. csütörtök) a 3 hetes „egészség-projekt” keretében  „A 
NÉGY ŐSELEM” / A LEVEGŐ témájának feldolgozásába kezdünk. Kérem, 
hogy a ma reggel első tanítási órára érkezők írják fel a táblára a következő 
idézetet, és néhány gondolattal vezessék elő napi témánkat.  
 
„Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az 
utolsó halat, rádöbbensz, hogy a pénzt nem lehet megenni!” /indián mondás/ 
 
A nap folyamán alsó tagozaton a levegővel és levegő-szennyezéssel kapcsolatos 
rajzok készítése. A legszebb rajzok délután az aula galériájába kerülnek 
kiragasztásra, napközis segítséggel, a pozitív és negatív példákat szembe állítva. 
 
HIRDETMÉNY:  MA DÉLUTÁN 14,00 – 15,00-IG ELŐADÁS AZ AULÁBAN!   
HOLNAP: NOV.20. PÉNTEKEN ELŐADÁS A NAPRÓL 14,00-15,00-ig! 
 
Köszönettel:                                                                             
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Az embereknek két nagy kincsük van, ami megalapozza életüket, amire 
egész életük során vigyázniuk kell, hiszen ez a két kincs teszi széppé, 
teljessé az életet. Sajnos, sokszor csak akkor vesszük észre őket, ha 
már hiányoznak! Az egyik kincs az egészség, a másik a szeretet.   
 
Az elkövetkező hetekben az egészséggel, a belső testi – lelki és külső 
környezetünket érintő egészséggel kapcsolatban hallhattok sok fontos 
információt, ha figyeltek a délel őtti tanítás alatt elhangzó részletekre 
és részt vesztek a felkínált délutáni programokon. A megszerzett tudást 
a november 25-én megrendezésre kerülő ISKOLAI EGÉSZSÉGNAPon 
és saját életetek során tudjátok majd kamatoztatni!  
 
 

MAI TÉMÁNK:  
 
 
 

 
 

!NOVEMBER 25-én (szerdán) ISKOLAI EGÉSZSÉGNAP! 
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Az embereknek két nagy kincsük van, ami megalapozza életüket, amire 
egész életük során vigyázniuk kell, hiszen ez a két kincs teszi széppé, 
teljessé az életet. Sajnos, sokszor csak akkor vesszük észre őket, ha 
már hiányoznak! Az egyik kincs az egészség, a másik a szeretet.  
 
 

MAI TÉMÁNK:  

Várunk Benneteket! 
 

!NOVEMBER 25-én (szerdán) ISKOLAI EGÉSZSÉGNAP! 
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Az előadások és a projekt események dokumentációja fotókon: 
 

       
Projektnyitó a kézmosás világnapja alkalmából               Mikroszkópos megfigyelések 
 

        
                      Ki szeretné megkeresni az elrejtőzött baktériumokat? 
 

              
Süni mesél az egészséges táplálkozásról, az élelmiszer adalékokról, és a csomagolóanyagok 

információiról 
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                    „Kólatemetés”                                                     Mit tett velem a kóla! 
 

                   
         Egy kis kólatörténelem…                                               A b űvös E-számok 
 
 

                   
                 A közös munka…                                          …és az eredménye az aulában 
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Igor , a torzó megmutatja az emberi test belső felépítését 

 

                 
Nézzük meg alaposan, majd mutassuk is a kiszemelt szerveket saját testünkön! 

 

                  
Egészségi állapot felmérése a nyolcadikosoknál                           Testzsírszint mérése 
 

                 
   Vérnyomás és vércukorszint mérése          Kilélegzett levegő szén-monoxid szintjének mérése 
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Vonatozik az egész iskola, a rossz idő ellenére elkészül az élő „egészség óriáskígyó” 

 

               
             Papírgyűjtés kicsikkel…                                                      …és nagyokkal 
 

               
        Klímaváltozás gyerekszemmel                                   a bioszféra csapat alkotó stábja  

               
A saját készítésű játékfilm megtekintése                                Véleménycsere a kisfilmr ől 
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        Beszélgető kör az előadás után                                             Interaktív vetélked ő 
 
 

            
Klímavédelmi konferencia, az iskola környezetvédelmi tevékenységeinek és a TÁMOP 

pályázat eredményeinek bemutatása 
 
 

               
    „A hülyeség kora” című film vetítése                    Üzen őfal: (üzenet a jövőnek) és filmplakát 
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A víz témakör rajzpályázatának nyertesei                         A frissen átadott kerékpártároló  
 

                 
                   Előadás…                                                

         
Dohányzás káros hatásainak megjelenítése a hirdetőn        Rossz baktérium – jó baktérium          

                 
Kép-üzenetek a WC bejáratánál                              Üzen őfalak az aulában 



 
 

34 

                 
     Projektzáró: vöröskeresztes stáb                             Sérülések imitálása - els ősegélynyújtás 
 
 

                     
              Sport vetélkedők                                                                Sorversenyek 
 
 

             
     Együtt mozdul tanár , diák és szülő                       Megérdemelt jutalom a gyümölcsös pohár  
                                                                                                az emlék pálcikával  
                                                                                 (Felirata: „Több mozgás, jobb egészség!”)      
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   Készülnek a finomságok és a terítékek                           Az I. helyezett csapat munkája 
 
 

         
           Búcsúzóul: közös falatozás                          Az összesített pontok nyertese az 5.d osztály 
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9. Felhasznált PowerPoint anyagok – internetes elérhetőségük: 
 
Tatabányai Klímakör /Klímavédelmi Magazin /oktatási segédanyagok  
http://www.klimakor.lapunk.hu      © Horváth Csongor 
 
1. A klímaváltozásról kicsiknek 
http://www.klimakor.atw.hu/    © Horváth Csongor 
 
  
„A négy őselem”: http://www.negyoselem.szunyi.com/   © Horváth Csongor 

2. A víz 
3. A levegő – autómentes város 
4. A tűz – a Nap 
5. A Föld – A Vértes történelmi műemlékei 
 
E-számok: http://www.babimed.hu/e-szamok.pdf 
Dr. Sohár Pálné és Dr. Domoki János: Az élelmiszer adalékanyagok E-számrendszere 
 
Játékos baktérium képek: (nagyítható / másolható innen a kiskártyákhoz) 
 

                                   
 

       
 
 

http://www.klimakor.lapunk.hu
http://www.klimakor.atw.hu/
http://www.negyoselem.szunyi.com/
http://www.babimed.hu/e-szamok.pdf
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10. ÖSSZEGZÉS 
 
„EGÉSZSÉGHÓNAP A KŐRÖSIBEN” – ÚJSÁGCIKK MELLÉKLET / 24ÓRA 

 
 
      A Kertvárosi ÁMK Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolája új, kompetencia alapú 
tanítási módszereket próbál ki az idei tanévben. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyen37lő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben” című pályázatának egyik nyerteseként lehetőség nyílik a hagyományos 
oktatási formák mellett újszerű programok bevezetésére is. Az első nagyszabású rendezvény 
az „egészséges életmód” köré szervezett 3 hetes projekt volt, amely a gyerekek számára 
lehetővé tette, hogy ne csak a korábban megszokott tanórai keretek között bővíthessék 
egészséggel kapcsolatos ismereteiket.  
 
      A tanítási folyamat novemberi szakaszában minden nap megjelent az egészség témaköre, 
legalább egy első tanítási órát megelőzően felírt és megbeszélt idézet formájában. Néhányat 
kiragadva, szó esett például arról, hogy már az ősi Egyiptomban mekkora hangsúlyt 
fordítottak az egészség megőrzésére, hiszen innen származott az első idézet: „Az egészség a 
korona az ember fején, de csak a beteg láthatja azt.” Megjelent még az „Azzá leszel, amit 
eszel”, a „Több mozgás, jobb egészség” szlogen, de egy napjaink dilemmáját idéző indián 
mondás sem maradhatott el, miszerint: „Ha majd kivágtál minden fát és megmérgeztél 
minden folyót, rájössz, a pénzt nem lehet megenni!” Az idézetek jól mutatják, hogy az iskola 
az egészség fogalmát a Világ Egészségügyi Szervezet által ajánlott módon próbálta meg 
közvetíteni, hiszen felhívta a tanulók figyelmét arra, hogy csak a teljes testi, lelki és 
környezeti egészség megóvásával tudják egységes egésznek és igazán jól érezni magukat.  
 
      A projekthez kapcsolódott egy 8. évfolyamon végzett egészségi állapotfelmérés is, 
amelyet a védőnői hálózattal együttműködve bonyolított le az intézmény, önkéntes alapon 
kiválogatva a résztvevőket. Az iskola aulájában hatalmas paravánokra kihelyezett plakátok 
hirdetik minden látogató felé, hogy ne feledkezzenek meg a napi 7 pohár folyadék 
elfogyasztásáról, a heti 5x 30 perc testmozgásról, az orvosi – fogorvosi szűrővizsgálatok 
rendszeres látogatásáról és az energiatakarékosságról, hogy a környezetvédelem és a 
klímaváltozás témája is helyet kapjon. Egy óriási papírtekercsen bárki utánanézhet azoknak a 
mesterséges - sokszor veszélyes - adalékanyagoknak, amelyeket az élelmiszerek 
csomagolóanyagán csak E-számokkal szokás jelölni. Egy csomagolópapírra szünetekben 
felkerülhettek a „kedvenc”, illetve párhuzamosan az „utált” ételek. A következtetések egy 
délutáni egészség-színházi előadás során fogalmazódtak meg, ahol sor került a gyermekek 
számára káros –csontrabló hatásáról ismert- kóla temetésére is. Az érdeklődők 
megtekinthették a délelőtti tanítás alatt kólába helyezett táblakréta és tojáshéj sorsát. Egy 
másik alkalommal városi rekordkísérlet felállítására tettek kísérletet, az egész iskolát közös 
vonatozásra szólították fel, közben bizonyítva a mozgás és a kellemes együttlét fontosságát. A 
rossz idő ellenére 10 perc erejéig együtt szaladt az iskola apraja – nagyja, s jutalmul a szünet 
mini – discová alakult, melyhez ráadásul saját készítésű nóták szolgáltatták a talp alá valót.  
 
      Jelenleg „A négy őselem” című rész kivitelezése zajlik, melynek kapcsán a délutáni 
napközi alakul át egyszer laboratóriummá, másszor csillagvizsgálóvá, hogy a gyerekek 
betekinthessenek a víz, a levegő, a föld és a Nap csodálatos világába. Még egy ember 
belsejébe is bekukkanthatnak „Igor”, az iskolai műbaba segítségével. Horváth Csongor, a 
program lebonyolításáért felelős tanár elmondta, hogy nagy kihívás elé állította a feladat az 
iskolát, hiszen az ilyen jellegű foglalkozások megszervezése, a tanárok felkészülése, a 
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munkaformák megválasztása több időt és energiát igényel, mint egy hagyományos rendszerű 
tanítási nap megvalósítása. Mégis pozitívan szólt a tapasztalatokról, hiszen elmondása szerint, 
amíg a szükséges eszköz-feltételek rendelkezésre állnak, sokkal több eredmény érhető el az új 
módszerekkel. Bensőségesebbé válik a megszerzett ismeretanyag, élménygazdagabb a 
tanulás, ha az nem kizárólag tankönyvből történő ismeretszerzés, hanem egyéni 
tapasztalatszerzés, saját készítésű produktumok létrehozásának kiegészítésével zajlik.  
 
      Zárásként az  „egészséghónaphoz” kapcsolódik majd egy klímaváltozásról szóló 
filmvetítés, ahol „A hülyeség kora” című mozifilmet tekinthetik meg mindhárom kertvárosi 
iskola tanulói, sőt bemutatásra kerül egy saját kisfilm is, amelyet maguk a kőrösis diákok 
„bioszféra csoportja” készített a témáról. Az iskola eredményeit, eddigi erőfeszítéseit és 
jövőbeli terveit a múlt héten zajló klímabarát konferencián ismerhették meg a megyéből 
érkező és a program iránt érdeklődő pedagógusok.       
 
 
Tatabánya, 2009. 11. 16.                                                                             Horváth Csongor 
 
 
 
 
 
 

 
„okos kukák” az iskola energiaőreinek gondozásában 
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11. ÉRTÉKELÉS, TAPASZTALATOK, NEHÉZSÉGEK 
 
      A projekt eseményeit külön-külön is értékeltük minden program, ill. programokat 
tartalmazó nap végén. Ez vagy hangulatfotó, vagy egyszerűbb formájában smile rajzolós 
hangulatszonda segítségével történt. Bizonyos esetekben (lásd lépésről-lépésre tanboxok) 
beszélgető kört, zárókört alkalmaztunk. Minden esemény után lehetőség volt ötleteket, 
gondolatokat megfogalmazni, ez történhetett a kihelyezett „ötletládában” is, névtelenül. Ha az 
idő engedte, a vállalkozó kedvűek befejezhették a felkínált gondolatokat: „Azért tetszett a mai 
téma, mert…”, „Számomra unalmas volt ma a…”, „Szerintem a legjobb rész a …volt.”, stb.      
      A december 14-én megrendezett záró értekezleten a kollégák, szülők is elmondhatták 
kiegészítéseiket, de az ő véleménycseréjük is folyamatosan zajlott, tervezett és spontán 
beszélgetések formájában. A konkrét értékelés az IMIP véleményláda segítségével történt, 
hiszen az iskola egészére alkalmazott, már jól bevált és mindenki számára ismert, kiértékelő 
táblázatokkal is rendelkező rendszer kiváló alkalmatosság volt a projekt hónap értékeléséhez.    
      A tudásszint mérése a projektzáró gyakorlatain keresztül és a kitöltött egészségtotó 
segítségével zajlott. Összességében jól sikerültek a munkák, de mivel a projekt főleg délutáni, 
tanórán kívüli eseményeket érintett, nem a tantárgyi tudás bővítése, hanem egy komplex 
szemléletformálás volt a cél, így a tudásszint bővítés elemzése helyett a közösen és 
kellemesen eltöltött idő minősége adta a mércét, amit nem lehet tesztekkel ellenőrizni, az 
eseményeken készült fotók, a projekt produktumai beszédesebbek. Természetesen 
mindemellett a projekt tantárgyi tudásbővítése, pedagógiai hasznossága sem kérdőjelezhető 
meg, hiszen temérdek biológiát, egészségtant, kémiát, fizikát, szövegértést, matematikai 
alapismereteket igénylő témát dolgoztunk fel.  
      Az értékelő lap egy SWOT analízishez hasonló, A4-es formátumú, 4 részre osztott és 
egy 1 – 5-ig számozott skálát tartalmazó dokumentum volt. A projekt során végig célunk 
volt a példaadás, példamutatás, így ezeket az információkat újra felhasznált, korábban 
rontott fénymásolatok hátoldalára kértük leadni, a kisebbek osztályfőnöki órán, tanítói 
segítséggel végezhették az értékelést. Az értékelőket kizárólag a projekt zárása utáni héten 
lehetett kitölteni, diákok és tanárok is leadhatták névtelen véleményeiket, ötleteiket. Utóbbiak 
kevésbé aktívak voltak…        
      Az analízis 4 részre osztott szegmensei a következők voltak: 1. Nagyon tetszettek 2. 
Jövőre kihagynám 3. Javasolt új ötlet, téma 4. Másként csinálnám ,és a számskála 
1,2,3,4,5 ,az értékelésnek megfelelően a választott szám bekarikázandó, „Melyik 
osztályzatot adnád az egészségprojektre?” (Az 1-es a leggyengébb, az 5-ös a legjobb). 
      Az értékelést összesen 118 fő töltötte ki. A diákok 95%-a nem írt semmit a másként 
csinálnám rovatba, a maradék 5 vélemény új témát jelölt meg, tehát nem a megfelelő rovatba 
írta véleményét. A legjobban 106 fő (90%) a mozifilm tetszett, hasonlóan jó eredményt kapott 
a kólatemetés és az egészség óriáskígyó is 92 fő (78%), a záró projektnap a véleményalkotók 
79 fő / (67%)-ának tetszett. Jó helyen szerepelt még a diákok által készített kisfilm 
bemutatója, a klímaváltozásról szóló rész és a kézmosásról szóló projektnyitó, és a 
rendszeresen táblára felírt idézetek és rövid elemzésük (legutóbbinál korrekcióra szorul, hogy 
többen a tanórai idő eltöltésével magyarázták a bekerülését kedvenceik közé). Az egészségi 
állapotfelmérésre érkezett szavazatoknál figyelembe kellett venni, hogy ez a program csak a 
8. évfolyamon futott.  
     A kihagynám rovatba jóval kevesebb véleményt kaptunk (össz. 32 fő írt ide (27%)), de ez 
alapján elmondható, hogy a napenergiával kapcsolatos rész volt a gyerekeknek legszárazabb, 
ami nem csoda, hiszen ezen az alkalmon kevesebb kooperatív technikát alkalmaztunk és sok 
volt a kapcsolódó új ismeretanyag is. A fenti eredmény a résztvevők számán is 
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megmutatkozott, így ezt a témát jövőre két részre szedve, más elgondolás alapján fogjuk 
feldolgozni. A véleményalkotók nagyobb része írta még a vízről szóló részt és a 
táplálkozásról szóló egységet (utóbbinál megjelölve, hogy tanórákról már sokan ismerték az 
információkat).  
     Az értékelő skálát 7 kivételtől eltekintve mindenki kitöltötte (94%-os értékelés), az 
átlageredmény 4, 12, tehát a projekt számszerű értékelés alapján „jónak” mondható, 
ami szép eredmény számunkra, főleg ahhoz képest, hogy első alkalommal próbáltunk ilyen 
módszert alkalmazni az iskolánkban. 
      A tantestületi értékelés során, legnagyobb hangsúllyal, a projekt finanszírozásának 
kérdése merült fel. Hiába a legjobb tervezés – szervezés, hiába tudta mindenki, mikor, kinek, 
hol van dolga, hiába szerepelt az eredeti tervek között több előadó meghívása, több 
kapcsolódó tevékenység, amikhez költségigényes eszközök szükségeltettek volna, a későn 
érkező pénzeszközök, az anyagi támogatás –nevezett időszakban jelentkező– teljes hiánya 
miatt, szinte végig csak a saját – belső erőforrásainkra és közvetlen partneri kapcsolaton 
alapuló segítőkre, saját pályázati pénzeszközök átcsoportosítására számíthattunk. 
     Fentiek ellenére a projekt során elmondható, hogy a résztvevők többsége jól érezte 
magát, a kihívásként értelmezett szakmai probléma megoldása önbizalmat adott a 
tantestületnek, így a jövő tanévben is tervezzük az egészségprojekt megvalósítását. Az 
elhangzott vélemények alapján teret biztosítanánk más témáknak, témaköröknek is, így a 
TÁMOP pályázat keretein belül zajló tevékenységeket a záró tantestületi értekezleten 
együtt is értékelni fogjuk, ám már most körvonalazódik az igény a tömbrendszer és a 
projektek átcsoportosítására, így a projektfelelős javaslata, hogy a jövő tanévben az 
egészségprojekt az egyhetes projektek között jelenjen meg, teret biztosítva más kollégák 
témáinak és ötleteinek sikeres kipróbálásához. 
      Külön jóleső érzés volt, hogy a 24óra megyei hírlapba beküldött cikk elnyerte „A hét 
legjobb tudósítója” díjat, így egy jutalomkönyv átvételén túl, még egyszer 
megjelenhetett a munkánkról szóló beszámoló az érdeklődők számára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatabánya, 2010. 05. 16.                                                                        Horváth Csongor 
                                                                                                                      projektfelel ős 


