Összefoglalás
A PROGRAM HONLAPJÁN A CSOPORT OLDALÁRA KÉSZÜLŐ ÖSSZEFOGLALÁS A
BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK LEGFONTOSABB EREDMÉNYEIRŐL (MAX. 2500 KARAKTER)
1. A pályázati periódus első felében kidolgozott kézhigiéné- és folyadékfogyasztási
programok lezárása, az eredmények értékelése és hazai valamint nemzetközi
publikálása több szinten (ismeretterjesztési, pedagógiai módszertani és
szaktudományos fórumokon).
2. A társadalmilag is rendkívül fontos, az emberi segíteniakarás és felelősségtudat
fejlesztésében kiemelt jelentőségű újraélesztési (BLS) program eddigi
tapasztalatainak összegzése és az eredmények tükrében új pedagógiai kutatási
irányok kidolgozása a hatékonyság és a motiváció fejlesztése érdekében.
3. A munkacsoport által vállalt negyedik egészségnevelési témakör bevezetése:
Internet biztonság-internetvilág, a pozitív felhasználási opciók bemutatása és a
negatív hatások felismerése különös tekintettel a Z és alfa generációk mai és jövőbeli
kommunikációs szokásaira.
4. Egy, a teljes hazai szakértői kör bevonásával készült kézikönyv összeállítása.
A könyv címe: EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS. A KORTÁRSOKTATÁS PEDAGÓGIAI
MÓDSZERE ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN (szerk.: Feith HJ - Falus A) Akadémiai
Könyvkiadó (megjelenés 2019 október-november, 36 szerző, kb 23 nyomdai ív, 363 oldal)

Megvalósítjuk a könyv széleskörű terjesztését a hazai és a határon túli magyar
pedagógus közösségekben nyomtatott és digitális formában egyaránt.
5. Munkacsoportunk szervezte 2019. május 15-én a nagy nyilvánosságot kapott
XXV. Primer Prevenciós Fórum tudományos programját, melyen részünkről az alábbi
előadások hangzottak el:
- Életmód és egészségnevelés az eduvital gyakorlatában; tudatos epigenetika
- Multidiszciplinaritás és kooperáció: egy kortársoktatáson alapuló egészségnevelési
program bemutatása.
- Hatékonyságmérés a TANTUdSZ Ifjúsági Egészségnevelési Programban.
- Az önreflexió szerepe az egészségnevelés gyakorlatában
- Kézhigiéné élményközpontú tanítása a nevelési és oktatási intézményekben
- Egy biológiatanár lehetőségei az egészségnevelésben
6. Marosvásárhelyen az ottani orvosegyetem és a Sapientia keretében újraélesztési
programot tartottunk, ennek keretében helyi instruktorok képeztünk ki, ami a
tevékenység fenntarthatóságát biztosítja határon túl is.
7. Fiatal résztvevőink nyertes pályázatai
- Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP)
- 1 OTDK továbbjutás
8. - 1 mestertanári jelentkezés, TDK előadások, 10 ETK és 2 ELTE TÓK diák végez
tudományos diákköri munkát a TANTUdSZ program keretében és számos

kortársoktató tutorrá/instruktorrá képzése az egészségnevelési programok
fenntarthatósága érdekében.

