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BEVEZETÉS 

Napjaink általános iskolájának egyik legfontosabb, központi feladata az egészségnevelés. Ezt kell szol-

gálni minden tanórai és tanórán kívüli tevékenységnek, hogy megvalósulhasson a tanulók egészséges testi-

lelki és szociális fejlődése. 

A megvalósításban minden tantárgynak megvan a maga feladata. Legtöbbet a biológia vállal, mivel 

tananyaga minden évfolyamon szorosan kapcsolódik az egészségtan ismereteihez. Jelentős segítséget nyúj-

tanak még az osztályfőnöki órák és a testnevelés foglalkozásai. Ezen tantárgyak által közvetített ismeretek 

azonban szétaprózottak, mozaikszerűek. A készségek, képességek fejlesztése nem folyamatos. 

A szokásrendszerek kialakítása többnyire esetleges. Ezért szükség van az egészségtanra, mint önálló tan-

tárgyra a 6. és a 8. évfolyamon egy-egy félévig, heti l órában. A két évfolyamra tervezett szakaszolás azért 

nagyon fontos, mert a 11-12 éves kiskamaszt egészen más szervezettani, élettani és szociális kérdések fog-

lalkoztatják, mint a 13-14 éves serdülőt. 

Az összességében 2 ´ 18,5 azaz 37 óra lehetőséget nyújt 

 – a tanulók meglévő ismereteinek felelevenítésére, rendszerezésére és bővítésére, készségeik, képességeik 

továbbfejlesztésére, 

 – a tanulók testi és lelki változásainak megértetésére, problémáik megbeszélésére és megoldására, 

 – a reális önismeret és az önnevelés fejlesztésére, 

 – az alapvető erkölcsi normák elfogadtatására, 

 – a kamaszkori kapcsolatok megbeszélésére, a konfliktusok feloldási technikáinak megismertetésére és 

gyakoroltatására, 

 – az egészséges életvitel szokásrendszerének kialakítására, és a harmonikus személyiség kibontakoztatá-

sára. 

Ez azonban csak lehetőség. A tantárgy tanítása csak akkor éri el célját, csak akkor lesz eredményes, ha 

 – olyan tanulói környezetet alakítunk ki ,mely a tanulókat önmaguk megismerésére motiválja, 

 – a megismerési folyamatban biztosítjuk a tanulók aktív részvételét, 

 – az örök emberi értékeket, alapvető erkölcsi normákat a tanulók elfogadják és azonosulnak vele, 

 – érdekeltté válnak saját sorsuk, életpályájuk irányításában. 

Ehhez új szemléletű, a mindennapi élethez szorosan kapcsolódó ismeretanyag, új megismerési módsze-

rek, őszinte, oldott munkatermi hangulatú tanítási óra, érdeklődő, segítőkész tanári irányítás, óravezetés 

szükséges. 

ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK 

A 6. és a 8. osztályos egészségtan a környezetismeret 1-4. évfolyamán elsajátított alapismeretekre, 

készségekre és képességekre épülve bővíti az ember környezetével, kamaszkori szervezetével, lelki életével, 

viselkedésével kapcsolatos ismereteket. Továbbfejleszti az egészséges életvitel és a környezettudatos maga-

tartás szokásrendszerét. Hozzájárul a reális énkép, önismeret egészséges fejlődéséhez. Segíti az alapvető 

erkölcsi normák és az örök emberi értékek /egészség, becsület és a tudás / elfogadását. 

Ennek érdekében az ismeretek feldolgozása során prioritást kap a testi és lelki egészség, a felnőtt lét 

szerepeire való felkészülés, a környezeti nevelés és a kommunikációs kultúra feladatainak megvalósítá-

sa. Központba kerül az énkép, a reális önismeret fejlesztése, mely a harmonikus személyiségfejlesztés 

alapja. 

Ezen feladatok megvalósításához válogatódott ki a tananyag. Tartalmát, mennyiségét és ismereteinek 

egymásra épülését a 11-14 éves tanulók érdeklődése, testi-lelki sajátosságai, problémái, veszélyeztetett-

sége és az ezekkel kapcsolatos tennivalók határozták meg. 

Mindkét évfolyamon három témakörbe rendeződött az ismeretanyag. Az első az emberi szervezet 

felépítésének és működésének elemi ismereteivel, kamaszkori változásaival és a tennivalókkal ismerteti meg 

a tanulókat. A 8. évfolyamon ezekről az ismeretekről áttevődik a hangsúly a betegségmegelőzés, a be-

tegápolás és az elsősegélynyújtás ismereteire. Jelentős szerepet kapnak még a nemiség vállalásával, a női és 
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férfi szereppel, valamint a szexualitással kapcsolatos egyéni és társadalmi kérdések is. Közben elsajátítód-

nak azok az életviteli szokások, szokásrendszerek, melyek segítik az egészség megőrzését, a testi és lelki 

harmónia kialakulását. 

A második téma a serdülőkor lelki, viselkedésbeli változásaival, konfliktusaival, valamint családi és 

társas kapcsolatainak szerepével foglalkozik. Ezt követik mindkét évfolyamon az élvezeti és kábítószerek 

szervezetre gyakorolt hatásával, a szenvedélyekkel, szenvedély-betegségekkel, veszélyhelyzetekkel kapcso-

latos ismeretek. Végül a környezetvédelem tudni-, és tennivalóival zárul a tananyag. 

A felsorolt ismeretek és a hozzá kapcsolódó szokásrendszerek csak akkor válnak a mindennapokban 

használható tudássá, ha beépülnek a tanulók személyiségébe. Ehhez az szükséges, hogy 

 – a tanítás-tanulás folyamatában megteremtődjön a tanulók számára önmaguk megismerésére motiváló 

környezet, 

 – megfelelő érdeklődés, érzékenység alakuljon ki a tanulókban saját szervezetük testi, lelki jellemzői, vál-

tozásai iránt 

 – közvetlen kapcsolat teremtődjön az ismeretek és a tanulók mindennapi problémái között, 

 – korábbi ismereteik, személyes tapasztalataik beépüljenek az új ismeretek rendszerébe, 

 – kérdéseikre, problémáikra kapjanak elfogadható választ, magyarázatot, 

 – a tanulók aktívan vegyenek részt a megismerési és alkalmazási folyamatokban. 

 – az ismeretek feldolgozási módja életszerű legyen, kapjon benne helyet a párbeszéd, a vita, a szituációs 

játék, a kiselőadás éppúgy, mint a megfigyelésekről, gyűjtőmunkáról szóló tanulói beszámoló. 

Az új megismerési módszerek miatt a javasolt óratervben nem különülnek el az új ismeretek a munkál-

tatástól, a gyakorlástól és a helyi feldolgozás lehetőségeitől, mert ezek a tanórán belőli arányokban jelennek 

meg, mindig a konkrét igényeknek megfelelően. 

Az egészségtani ismereteknél az értékelés elvei is eltérnek más tantárgyakétól. Minimálisra csökken 

a szaktudományi ismeretek fontossága. Az az értékelendő, hogy a megszerzett ismeretek, szokásrendszerek 

milyen mértékben váltak a tanulók személyiségének jellemzőivé és miként hasznosítják ezeket a minden-

napokban. 

ÉRTÉKELÉSI ELVEK A 6. ÉS 8. ÉVFOLYAMON 

 Szempontok a tanulók értékeléséhez 

Az értékelés célja a tanuló előrehaladásának, illetve a tanári közvetítés eredményességének vizsgálata. Az 

iskola pedagógiai programjában meghatározott módon értékeljünk. 

A továbbhaladás feltételei című fejezet felsorolja azokat a kiemelt képességeket, amelyekben a tanulóknak 

fejlődést kell elérniük.  

 

A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők:  

Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, megértése, fogalmak felismerése, és  

alkalmazása, szabályok ismerete és reprodukálása. Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése.   

– Ismeretek és képességek alkalmazása ismert vagy új szituációban, szóbeli (egyéni és társas) és 

írásbeli  kommunikációs képességek továbbfejlesztése, lényegkiemelő képesség fejlesztése mindennapos  

élethelyzetekben a verbális és nonverbális közlések összhangja. 

       Évfolyamokra bontva:  

– Önálló véleményalkotás, értékelés jelenségekről, és az ismereteiknek megfelelő szinten legye-

nek képesek az  így szerzett információk kritikus értékelésére. A felelősségvállalás attitűdjének kialakítása, 

magasabb rendű műveletek – analízis, szintézis. 

 

A tanárnak a tanulók évközi munkáját folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. Formái:  

– Folyamatos órai ellenőrzés és értékelés, például ellenőrző kérdések, gondolkodtató kérdések 

formájában vagy egy-egy gyakorlati részfeladat megoldása kapcsán. 
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– Szóbeli és/vagy írásbeli beszámoló egy-egy résztémából. Kiselőadás, írásbeli vagy szóbeli be-

számoló egy-egy témakörben a megadott szempontok, vagy önálló gyűjtés alapján, ennek értékelése. 

– Előre kiadott témák közül tetszés szerint választott kérdéskör feldolgozása (képi, írásbeli, szó-

beli) és ennek értékelése.   

– Vitaszituációkban való részvétel, vitakultúra, argumentációs képesség szintjének írásbeli, szó-

beli értékelése. 

–  Projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése. 

 

CÉLOK, FELADATOK 

A Nemzeti alaptanterv értelmében az egészségnevelés a közoktatás egyik kiemelt fejlesztési feladata, mely-

nek az iskolai oktatás valamennyi elemét át kell hatnia, elő kell segítenie a tantárgyközi kapcsolatok erősí-

tését, a tanítás-tanulás szemléleti egységét, a tanulók személyiségének fejlődését. Ennek a szemléletnek kü-

lönösen az egészségtan tantárgyban is meg kell jelennie, így a tantárgyi célok megfogalmazásakor, a jártas-

ságok, készségek  szintjének meghatározásakor ennek az alapgondolatnak határozottan jelen kell lennie. 

Az egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges 

készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük védelme érdekében. Ismerjék fel azt, hogy mi-

lyen összefüggés van az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot között. 

Az egészségtan oktatása ösztönözze a diákokat arra, hogy kialakuljon bennük az önmagukkal szembeni fe-

lelősségérzet. Ismerjék fel, miért szükséges a jövő tervezése, az életút tudatos építése, s lássák be, hogy eb-

ben meghatározó szerepet játszanak az egyéni döntések, helyzetmegoldási, megküzdési technikák. Nyújtson  

segítséget abban, hogy a tanulók helyesen értelmezzék azt a tényt, hogy az egészség megőrzése egyéni tet-

teken, választásokon, személyközi kapcsolataik minőségén is múlik. 

Ismertesse meg a tanulókkal az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, szokások kialaku-

lását,  feltételeit, valamint az ezeket befolyásoló tényezőket. Adjon támpontokat, értelmezési kereteket az 

életmódbeli döntések meghozatalához, ezzel is segítve, hogy az egészséget támogató magatartásformák, 

megoldási módok  alternatívaként jelenjenek meg mindennapi életükben. 

Nyújtson segítséget a tanulóknak abban, hogy készségszinten alkalmazzák azokat a megküzdési stratégiá-

kat, amelyek alkalmazásával megőrizhetik, illetve újrateremthetik életük egyensúlyát. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Az egészségtan oktatásában a tanulók már meglévő ismereteire támaszkodunk. Az egészségre vonatkozó 

fogalomkészletüket bővítjük, egyre differenciáltabbá tesszük, folyamatosan értelmezzük az egészségfejlesz-

tés fogalmát. 

Az egészség megőrzéséhez, a betegségek megelőzéséhez szükséges készségeket a tanulói aktivitásra épülő 

módszerekkel, a pozitív példák, minták megerősítésével fejlesztjük. 

Az egészségtan témakörei átfogják az egészség-magatartás szempontjából leginkább kritikusnak tekinthető 

területeket: a táplálkozást, a biztonságot, az alkohol- és kábítószer-fogyasztást, a dohányzást, a családi és 

kortárs  kapcsolatokat, a környezetvédelmet, testmozgásban gazdag életmódot, a személyes higiénét és a 

szexuális  fejlődést. Ezeket azonban nem egymástól elszigetelt, összefüggéseikből kiragadott módon, hanem 

kölcsönös  kapcsolataikba ágyazottan tárgyalja. 

Az oktatás során a tanulók jussanak közvetlen tapasztalatok birtokába lényeges fogalmak értelmezése te-

rén, váljon érthetővé és élményszerűvé számukra az „egészséges” – „kevésbé egészséges” tevékenységfor-

mák, anyagok közötti megkülönböztetés, a pozitív életszemlélet. Értsék meg, hogy az egészség – a kiegyen-

súlyozott  életvitel – eszköz a boldog és sikeres élet folytatásához. 
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BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK 

 

Megismerkedés az egészséges életvitel szempontjából kulcsfontosságú viselkedéselemekkel azok kontextu-

sával  és befolyásolási módjaikkal. 

A tanulók megismerkednek a személyes biztonság megőrzésének fontosságával, és tapasztalatokra tesznek 

szert  ezzel kapcsolatban. 

Szerep- és szituációs játékok során megtanulják, hogy a kiegyensúlyozott lelkiállapot, a jó közérzet fontos  

szerepet játszik a lehetséges veszélyek és kockázatos helyzetek felismerésében és kezelésében. 

Mindennapi életükből vett példák alapján azonosítják és megkülönböztetik a mindennapi és az ünnepi étke-

zés, italfogyasztás formáit, az ezek hátterében húzódó kulturális és társadalmi szokásokat 
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6. ÉVFOLYAM 

Időkeret: 18,5 óra / év 

 egy félévig 1 óra / hét 

Javasolt óraterv 

Témák Óraszámok 

száma neve  

1. A kiskamasz szervezete és a tennivalók 8 

2. A kiskamasz személyisége, kapcsolatai és konfliktusai 5 

3. Környezeti hatások, veszélyhelyzetek 4 

4. Az elsajátított ismeretek, készségek, képességek és szokásrendszerek ösz-
szegzése 

1 

1. téma: A kiskamasz szervezete és a tennivalók 

Cél: 

 – Felkelteni a tanulók érdeklődését szervezetük felépítése, működése és változásai iránt. Megláttatni 

a szervezetében zajló változások okát és következményeit. 

 – Segítséget nyújtani a változások kellemetlenségeinek csökkentésében. 

 – Tudatosítani a környezet, az életmód, és az egészség ok-okozati összefüggéseit. 

 – Kialakítani az egészséges életvitel igényét, és szokásrendszerét. 

 – Elsajátíttatni és gyakoroltatni a segítőkész emberi magatartás, valamint az elsősegélynyújtás elemi is-

mereteit. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A testkép és a testarányok változása az 
életszakaszokban. 
 
A bőr felépítése, működése és szerepe az 
emberi kapcsolatokban. 
Bőrelváltozások és okaik. 
Bőrápolás és a személyi higiéné. 
A helyes öltözködés. 
 
 
A kiskamasz mozgásszervei, testképe. A 
mozgásszervek fejlődése. 
Mozgáskultúra. Sport. Napirend. 
 
 
A kiskamasz táplálkozási szerv-
rendszerének felépítése és működése. 
A magyar konyha jellemzői. 
Az egészséges táplálkozás, és szokás-
rendszere. 
 
A nemi szervek testbeni helye, és műkö-
désváltozása. 
 
A nemi szervek egészsége, személyi hi-
giéniája és az öltözködés. 

Megértetni a fejlődésbeli különbségek okait és következményeit 
 
Feltárni a bőr felépítése és működése közötti ok-okozati össze-
függéseket. 
Megértetni a bőrelváltozások okát. 
Megismertetni a bőrápolás anyagait, eszközeit és módjait. 
Beláttatni a bőrápolás és az öltözködés szerepét az emberi kap-
csolatokban. 
 
Tudatosítani a terhelés és a mozgásszervek fejlődése közti ösz-
szefüggést. 
Mozgásterv összeállítása. 
Napirend készítése. 
 
Táplálkozási szokások gyűjtése, megvitatása. 
Étlap készítése hétköznapra, ünnepnapra. 
 
 
 
 
Tudatosítani a nemi szervek működésváltozása, a testalkat és 
a lelki tulajdonságok közti összefüggéseket 
 
Megismertetni a nemi szervek tisztántartásának anyagait, esz-
közeit, módjait. 
Tapasztalatok gyűjtése az alsóruházat anyagairól, használatáról 
és tisztántartásáról. 
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2. téma: A kiskamasz személyisége, kapcsolatai és konfliktusai 

Cél: 

 – Felkelteni a tanulók érdeklődését saját személyiségük iránt. 

 – Tudatosítani az önismeret és az önnevelés fontosságát. 

 – Segíteni a reális ön-, és társismeret kialakulását. 

 – Megismertetni a fiúk és lányok eltérő lelki sajátosságait. 

 – Tudatosítani a kamaszkori konfliktusok okát, megismertetni feloldásuk módjait. 

 – Kifejleszteni az empátia és a másság elfogadásának képességét. 

 – Megláttatni a család és a jól választott baráti kör szerepét a személyiség harmonikus fejlődésében. 

 – Felkelteni érdeklődésüket és kialakítani érzékenységüket az erkölcsi normák elfogadása és gyakorlása 

iránt. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A kiskamasz személyiségváltozásai, vi-

selkedésformái. 

 

A reális önismeret, a türelem és az önfe-

gyelem, mint az önnevelés eszköze. 

 

Mások megismerése, megítélése és 

a kommunikáció. 

 

A barátság, mint a kapcsolati rendszer 

alapja. A baráti kör szerepe a személyi-

ségfejlődésben. 

A család szerepe, és főbb funkciói. 

A kiskamasz helye a családban. 

 

Konfliktusok a kapcsolati rend-

szerekben. 

Megláttatni a fiúk és lányok személyiségjegyeinek hasonlósága-

it, különbségeit. 

 

Éntérkép készítése. 

 

 

Tudatosítani a reális ön-, és társismeret fontosságát, valamint 

a kommunikáció szerepét a megismerésben. 

 

Megláttatni a család és a jól választott baráti kör fontosságát. 

 

 

 

 

 

Megismertetni a konfliktusok okát, veszélyét és feloldásuk 

módjait. 

3. téma: Környezeti hatások, veszélyhelyzetek 

Cél: 

 – Felismertetni a környezet szerepét az egészségmegőrzésben. 

 – Kialakítani az esztétikus és egészséges környezet igényét. 

 – Megismertetni a veszélyes anyagok (nikotin, alkohol, drogok) szervezetre gyakorolt hatását. Tudatosí-

tani kipróbálásuk veszélyét, és használatuk egészségromboló hatását. Megmutatni a csábítás visszauta-

sításának formáit és lehetőségeit. 

 – Megismertetni a szenvedélybetegségek jellemzőit, segíteni hasznos szenvedélyek kialakulását. 

 – Bemutatni a kockázatos és veszélyes viselkedés módjait és következményeit. 

 – Helyes szokások kialakításával biztosítani az érzékszervek egészséges működését, védelmét. 

 – Fejleszteni és formálni a tanulók környezetvédő szemléletét, és környezettudatos magatartását. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Az alkoholfogyasztás, a dohányzás és 

a drogfogyasztás egészségkárosító anya-

gai, és hatása a fejlődő szervezetre. 

 

Hasznos és káros szenvedélyek. 

A szenvedélybetegség jellemzői, szemé-

lyiségromboló hatása. 

 

Tudatosítani az élvezeti szerek és a drogok szervezetre gyako-

rolt káros hatását, és kipróbálásuk veszélyét. 

Visszautasítási stratégiák kidolgozása. 

 

Hasznos és káros szenvedélyek viselkedésbeli jellemzőinek 

megfigyelése, tanári segítséggel kiselőadás összeállítása. 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Veszélyforrások és veszélyhelyzetek 

környezetünkben. 

Kockázatos és veszélyes viselkedési mó-

dok és következményeik. 

Az érzékszervek szerepe a tájékozódás-

ban, a veszélyhelyzetek felismerésében 

és a balesetek elkerülésében. 

 

Az elsősegélynyújtás elemi ismeretei. 

 

Környezetszennyező tényezők és hatásuk 

a fejlődő szervezetre. 

Az egészséges és esztétikus környezet 

jellemzői. 

Megláttatni a viselkedés és a következmény közti oksági össze-

függést. 

A veszélyhelyzetek elkerülésének gyakorlása. 

 

Feltárni az érzékszervek szerepét a veszélyhelyzetek felismeré-

sében és elkerülésében. 

Tudatosítani az érzékszervek védelmének és segédeszközeik he-

lyes használatának fontosságát. 

Sebellátási, vérzéscsillapítási gyakorlatok. 

 

Felismertetni a környezetszennyezés egészségkárosító hatását. 

Kialakítani a környezet és egészségvédelemben való aktív rész-

vétel igényét. 

Környezetvédő program tervezése, kivitelezése, eredményeinek 

értékelése. 

Továbbhaladás feltételei 

A diákok az egészségfejlesztés terén szerzett ismereteik, készségeik és jártasságaik birtokában felismerik a  

kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségét saját egészségük szempontjából. Ismerjék az  egészségfej-

lesztéssel összefüggő alapfogalmakat, különös tekintettel az egyéni felelősség jelentőségére. 

A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szellemi 

és szociális jóllét állapota, valamint a mindennapi életvezetés, az életmódbéli szokások fogják döntő mér-

tékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat. 

Tudjanak különbséget tenni a „kockázatos” és „veszélyes” dolgok, tevékenységek között. Ismerjék fel az 

egészséget veszélyeztető magatartásformákat, valamint azokat az élethelyzeteket, amelyek választások elé 

állíthatják őket.  

Legyenek tisztában a dohányzás, az alkohol- és a kábítószer-fogyasztás egészségi, jogi és társadalmi  kö-

vetkezményeivel. 

Ismerjék a szexualitás társadalmi vonatkozásait, a nemi és családi szerepek jellegzetességeit, legyenek tisz-

tában  a szexuális élet alapvető higiénéjével, fogamzásgátlás egészségre legkevésbé káros, biztonságos és 

hatékony módjával. 

Rendelkezzenek olyan kommunikációs készségekkel, amelyek segítik őket az egészségüket támogató dönté-

sek meghozatalában, valamint társas kapcsolataik „karbantartásában”, konfliktusaik kezelésében. 

Ismerjék fel a kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető jelentőségét az egészségi állapot fenntartásában.  

Legyenek tudatában a testmozgásban gazdag életmód által kínált előnyöknek, elsősorban a mindennapi 

mozgás kedvező élettani hatásának, valamint saját fizikai képességeik megőrzésében játszott fontosságá-

nak. Ugyancsak  lássák be az aktív életvitel szerepét a személyközi kapcsolatokban és az önbecsülésben.  

Éljék át a szűkebb és tágabb környezetért vállalt felelősség érzését, ismerjék fel egyéni lehetőségeiket a 

természetvédelem területén.  

 

 

 

8. ÉVFOLYAM 

Időkeret: 18,5 óra / év 

 egy félévig 1 óra / hét 
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Javasolt óraterv 

Témák Óraszámok 

száma neve  

1. Kamaszkori változások, nemi szerepek, viselkedésformák 8 

2. Kapcsolatok, konfliktusok és a kamaszkor 5 

3. Környezeti hatások, veszélyhelyzetek 4 

4. Az elsajátított ismeretek, készségek, képességek és szokásrendszerek ösz-

szegzése 
1 

1. téma: Kamaszkori változások, nemi szerepek, viselkedésformák 

Cél: 

 – Tudatosítani a korszerű szervezettani és egészségtani ismeretek elsajátításának fontosságát az egész-

ségmegőrzésben. 

 – Bemutatni a szervek, szervrendszerek működésének összefüggéseit. 

 – Megismertetni a leggyakoribb kockázati tényezőket, a betegségek megelőzési lehetőségeit, beláttatni az 

időben történő orvoshoz fordulás jelentőségét. 

 – Feltárni az életmód, a viselkedés és az egészségi állapot közti összefüggéseket. 

 – Megértetni a tanulókkal, hogy egészségük megőrzése rajtuk múlik. 

 – Tudatosítani a nemiséggel összefüggő női és férfi szerepvállalás, valamint az ennek megfelelő viselke-

dési formák elsajátításának fontosságát. 

 – Megismertetni és elsajátíttatni a legjellemzőbb férfias és nőies mintákat. 

 – Megláttatni a korán kezdett nemi élet veszélyeit. 

 – Felkészíteni a tanulókat az örömteli párkapcsolatra és az egymás iránti felelősségvállalásra. 

 – Kialakítani a sérült és beteg emberek iránti segítségnyújtás igényét, bemutatni lehetőségeit, elsajátíttatni 

formáit. 

 – Segíteni az egészségmegőrzést szolgáló szokásrendszerek elsajátítását és gyakorlását. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A kamaszkori bőr, és a tennivalók. 

Bőrelváltozások, bőrbetegségek. 

Test-, és szépségápolás a kamaszkorban. 

 

Mozgás, pihenés, egészség. 

Mozgásszervi elváltozások. 

 

 

Az egészséges táplálkozás tudni-, és ten-

nivalói: mit?, mikor?, hogyan? 

 

A magyar konyha és más népek étrendje. 

 

A kultúrált étkezés ismérvei. 

Vendégvárás, vendéglátás, és a szépen 

terített asztal. 

 

A nemi szervek fejlődése, és működésé-

nek kamaszkori változásai. Nőies, férfias 

testalkat. 

A fogamzásgátlás és a terhesség-

megszakítás egészségi, erkölcsi és társa-

Megismertetni a test és szépségápolás legfontosabb anyagait, 

eszközeit és módjait. 

Kozmetikai bemutató: anyagok, receptek, kezelési módok. 

 

Felismertetni a mozgás egészségmegőrző szerepét. 

Kialakítani a rendszeres és intenzív napi mozgás igényét. 

Mozgásterv készítése. 

 

Tudatosítani a tápanyagtartalom, és az egészségügyi előírások 

ismeretének fontosságát az élelmiszerek, ételek vásárlásánál, tá-

rolásánál. 

Összehasonlítani a magyar, és más népek étrendjét, étkezési 

kultúráját. Helytelen táplálkozási szokások gyűjtése, megvitatá-

sa. 

Egészséges táplálkozási szokások kialakítása. 

Normál és diétás étrendek összeállítása. 

A tálalás, és a terítés ismereteinek gyakorlása. (munka-, és ün-

nepnapokon) 

Tudatosítani az egymás iránti felelősségvállalás fontosságát 

a párkapcsolatban. 

 

Felhívni a tanulók figyelmét a biológiai és a társadalmi érettség 
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Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

dalmi kérdései. 

Nemi úton terjedő betegségek és követ-

kezményeik. 

Nemi szervek higiénéje. 

 

Női és férfi szerepek, tulajdonságok, vi-

selkedésminták. 

különbözőségeire. 

 

Megismertetni a korán kezdett nemi élet veszélyeit, a nemi be-

tegségek és az AIDS megelőzésének lehetőségeit. 

Megláttatni a nemi szervek egészsége, a személyi higiéné, 

az alsó- és felsőruházat összefüggéseit. 

Összehasonlítani a férfi és a nő testalkatát, tulajdonságait, 

és lelki életét. 

Tudatosítani, hogy ezen különbözőségekhez más-más viselke-

dési formák tartoznak. 

Összegyűjteni és gyakoroltatni a nőies és férfias viselkedési 

mintákat. 

2. téma: Kapcsolatok, konfliktusok a kamaszkorban 

Cél: 

 – Megláttatni, hogy a kamaszkor testi és lelki változásai az ember egyedfejlődésének természetes velejá-

rói. 

 – Beláttatni, hogy a kamaszkori sérelmek, és konfliktusok megfelelő intelligenciával és önuralommal mi-

nimumra csökkenthetők. 

 – Felismertetni a reális ön- és társismeret fontosságát és elsajátíttatni az önnevelés technikáit. 

 – Megláttatni a kommunikáció szerepét és jelentőségét egymás megismerésében és megértésében. 

 – Tudatosítani az emberi kapcsolatokban az egymás iránt érzett szeretet, empátia és felelősségvállalás 

fontosságát. 

 – Megismertetni a férfi és nő eltérő testi és lelki tulajdonságait, valamint ezek ismeretének fontosságát 

a kamaszkori kapcsolatokban. 

 – Elsajátíttatni a legjellemzőbb férfias és nőies viselkedésformákat. 

 – Gyakoroltatni a konfliktusok feloldásának technikáit. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

Milyennek látom magam, és hogyan lát-

juk egymást? 

 

Kamaszkori kapcsolatok: rokoni, baráti, 

munkatársi, szerelmi. 

 

A kommunikáció szerepe a megismerés-

ben és a kapcsolatokban. 

 

Kamaszkori problémák, konfliktusok, és 

feloldásuk technikái. 

Ön-, és társismereti teszt megoldása, értékelése. 

Önnevelési tréning. 

 

Megláttatni az emberi kapcsolatok szerepét a kamasz személyi-

ségének fejlődésében. 

 

Kommunikációs szerepjátékok gyakorlása különböző élethely-

zetekben. 

 

Konfliktus feloldó gyakorlatok tervezése, megvalósítása. Konf-

liktusok, feloldási módok gyűjtése, megbeszélése. 

3. téma: Környezeti hatások, veszélyhelyzetek 

Cél: 

 – Rádöbbenteni a tanulókat a legális és illegális “szerek” használatának veszélyeire. 

 – Megismertetni az illegális szerek használatával kapcsolatos jogi szabályozást, és következményeit. 

 – Megláttatni a hozzászokás és a függőség veszélyének egyéni és társadalmi következményeit. 

 – Megismertetni a környezet veszélyforrásait, veszélyhelyzeteit és elhárításának lehetőségeit. 

 – Tudatosítani a személyes biztonság megőrzésben az egyén és a csoport szerepét, felelősségét, lehetősé-

geit. 

 – Elsajátíttatni a betegápolás és elsősegélynyújtás legfontosabb ismereteit. 

 – Kialakítani az egészséges környezet megőrzésének igényét. 
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 – Továbbfejleszteni a környezettudatos magatartás szokásrendszerét. 

Tartalom Fejlesztési feladatok, tevékenységek 

A szenvedélyek (dohányzás, alkoholizá-

lás) károsító hatása a fejlődő szervezet-

re. 

Mondj nemet a drogokra! 

A függőség fokozatai és társadalmi meg-

ítélése. 

 

Környezetünk veszélyforrásai és elhárí-

tásuk lehetőségei. 

Kockázatos, veszélyes viselkedési mó-

dok és következményeik. 

 

Az egyén és a csoport szerepe a veszély-

helyzetek, kockázatok felismerésében, és 

a felelősségvállalásban. 

 

Balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás. 

 

Mikrokörnyezeti problémák, veszélyfor-

rások, veszélyhelyzetek. 

 

A mikrokörnyezet és a bioszféra veszé-

lyeztetettsége és védelme. 

Összegyűjteni és megvitatni a káros szenvedélyek kialakulásá-

nak okait. 

Megismertetni a függőség fokozatait, egyéni és társadalmi kö-

vetkezményeit. 

Megismertetni kipróbálásuk és használatuk visszautasításának 

módjait szerepjátékok segítségével. 

 

Szituációs játékokkal bemutatni a kockázatos, veszélyes visel-

kedési módok elkerülésének lehetőségeit. 

 

 

 

Megláttatni a jól választott baráti kör fontosságát. 

 

 

 

Elsősegélynyújtó gyakorlatok. 

 

Reális helyi környezetvédő programok tervezése, megvalósítá-

sa, értékelése. 

 

A “gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” szlogen jelenté-

se, értelmezése, megvitatása. 

Követelmények a 8. évfolyamon 

 – ismerje saját serdülőkori szervezete felépítését, működését, 

 – értse a bőrelváltozások okát és következményeit, 

 – rendelkezzen a testápolás és a kozmetika természetes anyagainak és használatának ismereteivel, 

 – tudja ruházatát az egészséges öltözködés szabályainak, a helynek és az alkalomnak megfelelően össze-

állítani, 

 – legyen képes sportágat választani, esetleg váltani saját mozgásszerveinek fejlesztése érdekében, 

 – törekedjen közvetlen környezete –barátai, családtagjai- mozgáskultúrájának fejlesztésére, 

 – ismerje fel saját, és családja helytelen és egészségtelen étkezési szokásit, legyen képes ezek tudatosítá-

sára és átformálására, 

 – tudja használni a tápanyagtáblázatokat, 

 – ismerje az ételek, élelmiszerek vásárlásával kapcsolatos egészségügyi és fogyasztóvédelemmel kapcso-

latos alapismereteket, és hasznosítsa vásárlásai során, 

 – ismerje és értse az elsődleges, másodlagos nemi jelleg, valamint a fiúk és a lányok lelki életének külön-

bözőségeit, összefüggéseit, 

 – rendelkezzen a nemi szerepéhez tartozó viselkedési formák ismeretével és gyakorlatával, 

 – fordítson figyelmet szexuális kultúrájának tudatos fejlesztésére, 

 – kezdje meg elméletben a felkészülést a felelős, örömteli párkapcsolatra, családi életre, 

 – ismerje a korán kezdett nemi élet veszélyeit a nemi betegségek és az AIDS megelőzésének lehetőségeit, 

 – alakítsa, formálja tudatosan személyiségét, baráti körét, 

 – tudja önmagát és társait távol tartani az élvezeti szerek, drogok használatától és a veszélyhelyzetektől, 

 – tudjon igényesen és kulturáltan kikapcsolódni, szórakozni, 

 – legyen igényes környezetének állapota iránt, és vegyen részt alakításában, formálásában, 

 – ismerje az örök emberi értékeket és törekedjen életvitelével azok megőrzésére, 

 – tudja az információhordozókból szerzett ismereteit saját megfigyeléseivel, tapasztalataival összekap-

csolni és hasznosítani, 



 

 12 

 – legyen képes megfigyeléseit tapasztalatait, gyűjteményeit rendezni, belőlük kiselőadást, tablót készíteni, 

 – rendelkezzen megfelelő szintű önállósággal, az egészség és környezetmegőrzés szolgáló tervek, prog-

ramok készítésében, szervezésében, megvalósításában. 

Kimeneti követelmények 

A 8. évfolyam végén a tanuló 

 – ismerje a kamaszkori szervezet felépítésének és működésének jellemzőit, változásait, személyiségének 

sajátosságait, 

 – lássa a környezet és az életvitel fontosságát, saját szervezete egészségi állapotának alakulásában, 

 – sajátítsa el a személyi higiéné szokásait, és gyakorolja azokat a mindennapokban, 

 – értse a mindennapi intenzív és rendszeres mozgás kedvező élettani hatását, lássa fizikai teljesítőképes-

ségének megőrzésében betöltött szerepét, 

 – tudatosan tervezze mozgásformáit, napirendjét, és törekedjen betartására, 

 – sajátítsa el, és alkalmazza a mindennapokban az egészséges táplálkozás, a kultúrált étkezés ismereteit 

és szokásrendszerét, 

 – vállalja nemi szerepét, és készüljön fel a felelős, örömteli párkapcsolatra, 

 – lássa a nemi szerepekhez kötődő viselkedésformák betartásának fontosságát az emberi kapcsolatokban, 

 – ismerje a fogamzásgátlás előnyeit, hátrányait és a nemi úton terjedő betegségek megelőzési lehetőségeit, 

 – legyen tisztában a dohányzás, az italozás és a drogfogyasztás egyéni és társadalmi következményeivel, 

 – legyen képes ezek kipróbálásának, használatának elutasítására, és más káros szenvedélyek kialakulásá-

nak elkerülésére, 

 – rendelkezzen a reális ön- és társismeret képességével, 

 – sajátítson el olyan kommunikációs képességeket, melyek segítik harmonikus társas kapcsolatainak ki-

alakulását, fennmaradását, a másság elfogadását és a konfliktushelyzetek feloldását, 

 – fogadja el az alapvető erkölcsi normákat, és gyakorolja azokat mindennapi életében, 

 – alakuljon ki benne megfelelő szintű felelősségérzet egyéni és csoportos tetteiért, 

 – ismerje fel a veszélyhelyzeteket és törekedjen azok elkerülésére, 

 – tudjon helyes döntést hozni egészsége és környezetének védelme érdekében, 

 – tekintse örök emberi értéknek az egészséget, a becsületet és a tudást, 

 – ismerje fel lehetőségeit az egészség- és környezetvédelem területén, 

 – váljon egészsége és környezete aktív védelmezőjévé, 

 – szerezzen megfelelő szintű jártasságot az információszerzésben, és a feldolgozásban, 

 – sajátítsa el, és gyakorolja a mindennapokban az önálló ismeretszerzés egyéni és társas technikáit. 

 


