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1. Bevezetés

Ebben a tanévben az egészségnevelési programot a korábbi években kialakított, sikeresen működő rendszerben szeretnénk folytatni, a „Kollégiumi nevelés országos alapprogramja”-nak szellemiségét tükrözve.
Ennek főbb elemei a következők: 
	az egészséges testi és lelki állapot megőrzése,
az egészséges életvitel és életritmus, valamint a helyes életmód-minta kialakítása és tudatosítása,

a lelki egyensúly megóvása,
a káros függőségek kialakulásának megelőzése,
egészséges, kulturált, otthonos közeg biztosítása a kollégium tanulói számára.

2.	Célok
	Az elmúlt időszak jó eredményeinek, kapcsolatainak megtartása.

Fontosnak tarjuk az önálló életvitelre, önellátásra és családi életre való felkészítést. 
Célunk, hogy a diákokban kialakuljon a felelősségvállalás. Felismerjék, hogy döntéseikért felelősséget kell vállalniuk. 
Diákjainkat fel kell készítenünk azokra a helyzetekre, melyek veszélyt jelentenek számukra. Napjainkban növekszik az agresszivitás, stressz-helyzetek gyakorisága.
Fontos célunk a környezettudatos gondolkodás beépítése a diákok mindennapjaiba. (szelektív hulladékgyűjtés, „ÖKO Kollégium” pályázat kritériumainak történő megfelelés a mindennapokban) 

3.	Feladatok
·	Személyi és környezeti higiénia szokásainak erősítése
·	Káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése, visszaszorítása.
·	Párválasztással, barátsággal és szerelemmel, családtervezéssel és gyermekgondozással kapcsolatos kérdéskörök feldolgozása. 
·	Szexuális neveléssel kapcsolatos feladatok megközelítése.
·	Mozgás- és táplálkozási kultúra beépítése a mindennapi életbe.
·	Az ifjúságvédelem működtetése a hátrányos helyzetű, vagy ideiglenesen bajba jutott fiatalok támogatására. 
·	A környezeti nevelés feladatai: kollégium és környékének tisztasága, szelektív gyűjtés, környezettudatos vásárlás stb.

4.	Tevékenységrendszer
4.1. Szintjei:
       4.1.1. Egyéni szinten: 	Személyi higiénia, személyes környezet
       4.1.2. Szobaközösségek szintje:	Szobarend, szobadekoráció 
       4.1.3. Csoportszint: 	Folyosók társalgók, tanulók mellékhelységek rendben-  tartása, otthonossá tétele.
       4.1.4. Évfolyami szint:	Nevelési foglalkozások /a „Testi és lelki egészségre nevelés” témakörben/:

 (7.) Testi és lelki egészségre nevelés
évf.
(óra)
témakör
tartalmak, tevékenységek
9. évf.
(2 óra)
1. Az egészséges életmód és életvitel

2. Az egészséges életmód 
            és életvitel       
1. Az egészség-tudatos életmód jelentősége. Felelősségünk magunk, társaink és környezetünk egészségéért, testi, lelki és közösségi jólétéért.
2. Káros szenvedélyek, szokások: a dohányzás és az alkohol-fogyasztás veszélyei
10. évf.
(2 óra)
1. Az egészséges életmód és életvitel
2. Az egészséges életmód és életvitel

1. A korszerű táplálkozás. Az elhízás veszélyei.

2. Káros szenvedélyek, szokások: a teljesítmény-növelő szerek és a drog veszélyei
11. évf.
(2 óra)
1. A sport hatása a lelki egyensúly megteremtésében és megőrzésében
2. A sport hatása a lelki egyensúly megteremtésében és megőrzésében
1. A rendszeres fizikai aktivitás és a sport hatása a szervezetre


2. A rendszeres fizikai aktivitás és a sport hatása az egészséges személyiség-fejlődésre
12. évf.
(2 óra)
1. Prevenció, életvezetés, egészség-fejlesztés
2. Prevenció, életvezetés, egészség-fejlesztés
1. A betegségek megelőzése. A betegápolás

2. Az önvizsgálat és a szűrővizsgálatok fontossága
13.-14. évf.
(2 óra)
1. A sport hatása a lelki egyensúly megteremtésében és megőrzésében
2. Egészséges életmód és életvitel
1. Érzelem- és feszültség-szabályozás. Az agresszió megelőzése a sport és a mozgással járó tevékenységek révén

2. Az egyéni felelősség és döntés jelentősége az egészséges életvitel és a szabadidős tevékenységek megvalósításában

              4.1.5. Kollégiumi szint:	
·	Szakkörök: sport szakkörök, túra, gasztronómia, kommunikáció, kertbarát, sporthorgász, filmkultúra, színjátszó, rejtvényfejtő, városismereti, rajz, ének-zene, dekoráció szakkör
·	Kollégiumi programok
·	Egészségügyi vetélkedő (felkészülés interaktív foglalkozásokon orvos-egyetemistákkal a Magyar Orvostanhallgatók Pécsi Helyi Bizottsága tagjai szervezésében)
·	Kollégiumi pszichológus tevékenysége
·	Gyermek- és ifjúságvédelem
·	Környezeti nevelés
             4.1.6. ANK szint - együttműködés más tagintézményekkel: 
·	Komplex egészségügyi vetélkedő - ANK 1. és 2. általános iskola, a Gimnázium és a Kollégium csapatai számára
·	Véradás - szervezés és hely biztosítása
·	Sportegység által szervezett programok:	
           - ANK – futás

           4.1.7 Városi szint:
Törekszünk a minél szorosabb együttműködésre szakmai partnereinkkel:
	HUMSIRC – Magyar Orvostanhallgatók Egyesülete – Pécs 

	Vöröskereszt – Pécs 

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – Pécs 
Változóház – Pécsvárad 
	Családvédelmi Szolgálat – Pécs és a kistérségi központok

4.2. Tevékenységek
4.2.1. Személyi higiénia: 
Ennek a tevékenységi szintnek a kialakítására, beépülésére a kollégium életében a mindennapok szintjén törekszünk.
Sajnos, egyre több diáknak van gondja a személyi higiénia alapvető szabályainak betartásával. Ez egy ilyen nagy létszámú közösségben komoly problémát okozhat, és további konfliktusok forrását is jelenti. Ezzel a témával állandóan kell foglalkozni, főleg az egyéni beszélgetések kapcsán, sőt ezt az aktuális nevelési foglalkozások keretében is kiemelten kell kezelni.

4.2.2 Környezeti higiénia
Személyes környezet: ágy polc szekrények rendje. Erre, a házirendben is szereplő szobarend napi szintű ellenőrzésével és értékelésével próbáljuk diákjainkat rászoktatni. Emellett a heti, csütörtöki nagytakarítás is e célt szolgálja.
Az utóbbi években egyre nagyobb problémát jelent az, hogy a diákok nem tartják be az ételtárolás alapvető higiéniai szabályait (pl. romlandó ételnek a hűtőben), ami komoly fertőzések, betegségek forrása lehet. Törekszünk ezek teljes elkerülésére, ugyanis ez a személyes és csoportos beszélgetések kapcsán mindig egy visszatérő téma.
A hagyományoknak megfelelően napi szintű a diákügyelet megszervezése és értékelése. Ezzel szeretnénk a maximálisra növelni kollégiumunkban a rend és a fegyelem fenntartását.
Szobadekorációs verseny. A verseny fő célja, hogy a tanulók vidám, ízléses díszítéssel, tiszta, rendezett körülményekkel varázsolják otthonossá közvetlen környezetüket. (bővebben a kollégiumi diák-önkormányzati munkatervben olvasható)
„Legvirágosabb szint” elnevezésű megmérettetéssel szeretnénk a tanulókat arra ösztönözni, hogy virágokat hozzanak a szobájukba, illetve a későbbiekben gondozzák őket. (bővebben a kollégiumi környezet-nevelési munkatervben olvasható) 
Az ANK területén végzett felújítási munkákat követően a növényzet megújult, sok új növény beültetése történt meg. A tanév során a kertbarát szakkör tagjai is gondoskodnak arról, hogy a kollégium környékére beültetett növényeket a megfelelő időben ápolják, gondozzák. A szakkör tagjai így hozzájárulnak a szebb, igényesebb környezethez, valamint megtanulják a növények gondozásának módszereit. 
Ebben a tevékenységben minden csoportból részt vesz néhány tanuló is a rendszeres kertgondozás keretében, melynek során a csoportok a "saját" kertrészüket tartják rendben. 
Kollégiumunkban évek óta működik a szelektív hulladékgyűjtés. 
A 9. évfolyam számára továbbra is szervezzük a BIOKOM látogatást, ahol diákjaink megismerkedhetnek a szelektív gyűjtés és feldolgozás városi szintű munkájával. 

4.2.3. Lelki - mentális jólét
A mentálhigiéniás tevékenység célja:
- tudatos gondolkodás erősítése;
- problémamegoldó képesség fejlődése;
- stresszhelyzetek kezelése;
- felelősségteljes döntéshozó képesség fejlesztése;
- nyitottság és empátia megélés.
Az ide kapcsolódó feladatok folyamatosan beépülnek az eddig felsorolt tevékenységekbe. Ezt kiegészíti a kollégiumi pszichológus munkája, valamint a Városi Gyermek Ideggondozóval való alkalmi kapcsolattartás.
A tavaszi egészség-nevelési projekt-délutánunk során mentálhigiénés fogadóórát is szervezünk diákjaink számára a kollégiumi pszichológus és a családsegítő szolgálat szakemberének bevonásával. 

4.2.4 Egészséges táplálkozás
Ezt a területet is érinti a környezeti higiénia mellett a higiénikus ételtárolás kérdése.
Az őszi termény- és gyümölcs-nap megrendezésének célja diákjaink figyelmét felhívni az egészséges táplálkozás fontosságára. 
Az egészség-nevelési projektnap során rendezett ételbemutató – melyet a gasztronómia szakkör állít össze – szintén a fenti célt szolgálja.

4.2.5 Fizikai erőnlét – sport
A diákok által kötelezően választható legalább egy szakkör. Jónéhány, egészséges életmódhoz kapcsolódó szakkör közük választhatnak diákjaink. (A sport-szakkörök listája a kollégiumi sport-munkatervben olvasható.)

4.2.6 Egészségügyi ellátás
A betegellátás helyben történik. Diákjaink számára napi szintű orvosi rendelést biztosítunk.
Elsősegély-nyújtás – a komplex egészségügyi vetélkedőre felkészítő interaktív foglalkozások egyikének témája. 
Újraélesztő tanfolyamot is szervezünk – 2 csoportban, valamint a nevelőknek – Szilágyi Zoltán nevelőtanár szervezésében.
A nevelőtanári szobában a szükséges tartozékokkal feltöltött elsősegélynyújtó dobozok vannak elhelyezve balesetek, sérülések ellátására.  
                                 
4.2.7 Káros szenvedélyek, drog prevenció
A legveszélyesebb, és erős függőséget kiváltó káros szenvedélyek:
	dohányzás,
alkohol-fogyasztás,
kábítószer-élvezet,
teljesítmény-növelő szerek használata.
Káros szenvedélyek tekintetében a kollégiumba bekerülő diákok nagy veszélynek vannak kitéve. Az otthoni környezetből elkerülve, a folyamatos szülői kontroll megszűnésével a hirtelen „szabadabbnak” tűnő élet könnyen tévútra vezetheti az önmagában bizonytalan, könnyen befolyásolható diákokat. 

A kortársak hatása nagyon meghatározó. Környezetükben tapasztalt negatív példa felerősítheti, míg a pozitív példa elgyengítheti a negatív érzéseket, gondolatokat.  
A drog prevenciónak csoportszinten is nagy jelentősége van kollégiumunkban. A személyes példamutatás, a pedagógusok illetve az idősebb diákok részéről, a négyszemközti és kiscsoportos beszélgetésekkel is elérhetőek eredmények.  
Drog - prevenciós interaktív foglalkozást tartanak diákjaink számára orvos-egyetemisták az ANK-szintű egészségügyi vetélkedőre való felkészülés jegyében.
 A foglalkozásokat követően a pécsváradi Változóházból jött vendégekkel való beszélgetéssel szeretnénk a programot lezárni. A korábbi tapasztalatok és a diákok visszajelzéseiből azt a következtetést lehet levonni, hogy a beszélgetések kapcsán hallottak és látottak teszik igazán hitelessé azt, amit a korábbi foglalkozásokon elhangzottak. 

4.2.8 Családi életre nevelés

Ez a téma is szerepel természetesen az egyes évfolyamok számára tartott nevelési foglalkozások tanmenetében.
E tág témakörből két "fejezettel" foglalkoznak a tavaszi egészségügyi vetélkedőre felkészítő interaktív foglalkozások:
- AIDS, fogamzás-gátlás;
- daganatos betegségek prevenciója.
Szülész-nőgyógyász szakorvos előadására kerül sor a 9. évfolyamos lányok számára.
Szintén a családi életre nevelést célozza meg diákjaink egy csoportjának a Szülészeti Klinikán tett, immár hagyományosnak tekinthető látogatása.

5. Programok

program
résztvevők köre
helyszín
időpont
megjegyzés
Koll.-i higiénia előadás

összes diák
Kollégium

 2017. szept. 5.



Véradás
18 éven felüli diákok
+
nevelők
Kollégium, 
1. em. társalgó

2017. október 12.
A Vöröskereszt szervezésében
Egészségnap I. - őszi termény- és gyümölcs-nap
kollégiumi nevelők
+
összes diák
ANK Műv. Ház - Aula

2017. október 10.

Nőgyógyászati előadás és be- szélgetés
szülész-
nőgyógyász
szakorvos
+
9.-es lányok 


Kollégium
 
2017. okt. 16.
szülész – nőgyó-gyász szakorvos ve-zetésével
Változóház vendégeivel való beszélgetés
2 nevelőtanár
+
9.-es diákok
  Kollégium

2017. nov. 08.

Látogatás a 
Szülészeti Klini- kán
Simaráné Kertész Zita nevelőtanár
+
9.-es és érdeklődő diákok
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs
2017. nov. 22.
Kaizer Melinda szülésznő közre-működésével
Családi életre neveléshez kap-
csolódó intézmé-
nyi innováció:
elsősegély,
AIDS-fogamzás-gátlás,
daganat-prev.


orvostanhallgatók
+
9.-es diákok


Kollégium


2018. január 25. és március 8. között


felkészülés az ANK-szintű egész-ségügyi vetélkedőre
Szerfogyasztási problémák ko- rai intervenció- ját célzó progra- mok:
dohányz.-alkohol
drog-prevenció

orvostanhallgatók
+
9.-es diákok


Kollégium

2018. január 25. és március 8. között

felkészülés az ANK-szintű egész-ségügyi vetélkedőre
Újraélesztő tan-folyam
Szilágyi Zoltán  nevelőtanár
+
10.-es diákok

Kollégium,
3. em. keleti tan

2018. február 15.

Újraélesztő tan-folyam
Szilágyi Zoltán  nevelőtanár
+
13.-14.-es diákok

Kollégium,
3. em. keleti tan

2018. február 22.

Újraélesztő tan-folyam
Szilágyi Zoltán  nevelőtanár
+
nevelőtanárok

Kollégium,
3. em. keleti tan

a tanév folyamán

Egészség-nap II.
ANK-szintű egészségügyi ve- télkedő +



Egészs. tápl. –  
ételbemutató
orvostanhallgatók
+
ANK 1. és 2. iskola, Gimnázi-um és Kollégium csapatai

gasztronómia szakkör tagjai


Kollégium




Kollégium,
3. em. társalgó


2018. márc. 21.

Véradás
18 éven felüli diákok
+
nevelők
Kollégium, 
1. em. társalgó

2018. ápr.10.
A Vöröskereszt szervezésében
Diáknapi gya- logtúra
nevelőtanárok
+
összes diák
Malomvölgy
2018. április 25.


								










