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KEZDETEK         SZÜKSÉGLET 

 
Intézményeinkben sok a magatartási és beilleszkedési 
zavaros, szorongó, hátrányos helyzetű gyermek, számukra 

a lelki egészségvédelem a kulcs a zökkenőmentes 
mindennapokhoz. 

 

 Megváltozott létszám,szociokulturális körülmények- 
Gyermekek megtartása korszerű programmal 

 

„A LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM A KULCS A ZÖKKENŐMENTES 
MINDENNAPOKHOZ” 



 
LÉTRA 

 

• Comenius Többoldalú Iskolai együttműködések  

 
 KÉZENFOGVA EGYÜTT /2010 

 
    EMAIL       / 2013 

• Erasmus+ stratégiai partnerségek 

 

• Újabb szükséglet : 
 

 

•  LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM 
 

 

HELP /2016- NÍVÓDÍJ 
 

EU oktatási program Socrates - Veronika zeneprojekt 



 
MOTÍVÁCIÓ 

A gyermekek legteljesebb egészségi potenciájának elérése 

 Egészségtudatos magatartás kialakítása  

 Természeti környezet értékeinek tisztelete, védelme 

 Harmonikus személyiségfejlesztés (tolerancia, elfogadás kialakítása) 

 Művészeti elemek óvodai tevékenységekbe építése  

 Hátránykompenzáció/Tehetséggondozás/Esélyegyenlőség 

 Pedagógus kompetenciák bővítése 

 Nemzetközi gyakorlat megszerzése 

 Szülőkkel való megvalósítás 

 Fenntarthatóság 

Játékos egészségfejlesztő program összeállítása  



HELP 
 

 HATÁRTALAN EGÉSZSÉGNEVELÉS LEHETŐSÉGEI PROGRAM 
 

(2016/2018) 



Lelki egészségvédelem 

Egészségfejlesztés 

MEGVALÓSÍTÁS  

 

Környezettudatosság 

HELP 
 

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV 

MÓDSZERTANI ÖTLETEK/PROJEKTTERVEK GYŰJTEMÉNY 



 
HELP 

 
   Módszertani SEGÉDANYAG 

 Közvetett célcsoport: 3-7 éves gyermekek- 

kiterjeszthető/alkalmazható kisiskoláskorban 

 KOMPLEX EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM 
alkalmas a mindennapi élet szervezéséhez, módszertani 

ötletekkel, jó gyakorlatokkal  segíti az ismeretek nyújtását, az 

egyes témák feldolgozását. 

 A kézikönyv témákhoz kapcsolódó TERVEZETEKET/havi 

bontásban-, kész ÖTLETEKET, kidolgozott 

PROJEKTTERVEKET tartalmaz, kész 

FORGATÓKÖNYVEK találhatóak meg benne rendezvények 

lebonyolításához/oklevél-, meghívó-, plakát minták 

Projektmódszert alkalmaz 



 

Játékos környezetünk- Városi Kavalkád 

Cél: A környezettudatos városi életmód megismerése- lakóhelyünk társadalmi értékeinek felfedezése- Biztonságos közlekedés 

elsajátítása- A közlekedési eszközök felismerése, megismerése- A környezettudatos városi életvitel alakítása- Hulladékok 

keletkezésének megelőzése- szelektív hulladékgyűjtés szabályainak megismerése 

Feladat: Városi séták szervezésével lakóhelyünk megismertetése, társadalmi- és kulturális értékeinek bemutatása (képek, 

kisfilm, séták) A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ismeretek közvetítése, újrahasznosítás gyakorlatban való megvalósítása- 

Közlekedési eszközök bemutatása, baleset megelőzéssel kapcsolatos ismeretek nyújtása 

Városunk, mint életterünk- Lakókörnyezetünk társadalmi és természeti környezete, közlekedése, hulladékkezelése- Élményjáték: 

Városmodell építés 

Október 

03-tól-07-ig 10-től-14-ig 

– Városunkkal való ismerkedés.  

– Beszélgetés, fotók, képeslapok nézegetése, album 

készítése.  

– Városi séták során ismerkedés a természeti és 

társadalmi környezetünkkel, óvodánk környékével, 

városunk néhány nevezetes épületével, létesítményével, 

csomópontjával. 

– Játszószőnyegen való városépítés előkészítése: Kórház, 

Mentőállomás, Rendőrség, Tűzoltóság, Árkád, néhány nevezetes épület 

barkácsolása  

– Városi és falun hallható különböző hangok megkülönböztetése 

játékosan. 

„Fussunk együtt”– Előző projekt eredményeinek 

fenntartása/Zöld Program  családi sportnap (06) 

Előző projekt eredményeinek fenntartása 

 Zöld Program: Kézmosás világnapja (14) 

17-től-21-ig 17-től-21-ig 

 – Városunk közlekedése. 

Közlekedési lehetőségek Pécsen, annak szabályai.  

– Közlekedési járművek barkácsolása papírdobozokból 

(autóbusz, mentőautó, rendőrautó, KRESZ táblák stb.). 

– Városi közlekedési járművek színezése, festése.  

– Környezettudatos közlekedés.  

– Közlekedési szabályok gyakorlása séták során és 

óvodánk KRESZ parkjában. 

– Környezettudatos városi életmód bemutatása 

– Hulladékok keletkezésének megelőzése 

– Újra hasznosítás, újra használat 

– Szelektív hulladékgyűjtés szabályai, veszélyes hulladékok 

Eredmény:  

Projektindító találkozó- két éves projekt prezentációja, bemutatkozó kisfilm, közös weboldal, sajtóban, médiában való 

megjelenés- Közlekedjünk okosan!” Közlekedési szabályok, környezetbarát közlekedés (mese, képvetítés, mozgásos feladatok)- 

Zöld- Híd Alapítvány 





ÚJÍTÓK-LEGEK-SIKEREK 
2010-től az első óvodák között pályázók- Kézen fogva, EMAIL nívódíjra 

jelölések 

Rövidtávú képzés beépítése- EMAIL 

Civil szervezetek bevonása- programcsomag/Zsályaliget, Bóbita 

Előadássorozatok 

Városi Oviolimpia- Fussunk Együtt 

Mesés Egészség program 

Veronika zeneprojekt 

Europe Direct/Kerner Barbara- Európa az Óvodában 

ÚJSÁG CIKKEK – ELŐADÁSOK – TKA  webes felületén 

 GYERMEK MOBILITÁS 

 minden dolgozó részt vett 

 KAPCSOLÓDÁS ERASMUS+ PROJEKTEKBE - Csepp, Európa 

polgárokért- 

Veronika zeneprojekt elterjedt képzés lett nyári egyetemeken 

SIKER 
Áttörés az Óvodák számára 

2017. ERASMUS+30 TANÁRI ARCA CÍM 
HELP PROJEKT NÍVÓDÍJ 



DISSZEMINÁCIÓ/EREDMÉNYEK 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 

 

EMAIL: szaboevi.rozalia@gmail.com 

HELP- Módszertani Kézikönyv 

 http://www.kertvarosiovi.hu/userfiles/fajlok/Erasmus/HELP 

 
https://www.facebook.com/Erasmus-Help 
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