
Keressük az ország egészséglelkes

pedagógusait!
A Béres Egészség Hungarikum Alapítvány az első Egészségpedagógus Napon
kreatív pályázatot hirdet, amelyben keresi
 azt az általános iskolát, amelyben a legtöbb egészséglelkes pedagógus
 oktatja a diákokat, és
 azt a megyét, ahol a legtöbb egészséglelkes iskola van! 

Hogyan lehet pályázni?
Pályázhat bármely olyan magyarországi általános 
iskola, amely úgy érzi, hogy az ő tanárai a legegész-
séglelkesebbek!

A pályázat tárgya lehet bármilyen kreatív alkotás 
(fotó, �lm, idézetek, újságcikk, rajz, stb.), amely 
kifejezi, hogy miért egészséglelkes az Önök 
tantestülete!

Néhány ötlet:
- Évente együtt biciklizik a tantestülete?
  Küldjön róla egy fotót!
- Sikerült a gyermekeket az egészséges életmód felé  
  terelni? Kérjenek tőlük idézeteket!
- Jól sikerült a legutóbbi egészségnap?
  Készült róla videó? 
Használja a fantáziáját! A felsorolt példákon 
kívül bármilyen kreatív ötletet várunk!

Nyerni duplán is lehet!
Az a három iskola, amelyben a legtöbb egészséglel-
kes pedagógus található, pénzjutalomban részesül.
  I. díj: 150.000 Ft
II. díj: 100.000 Ft 
III. díj: 50.000 Ft 

A nyertes iskolák tantestületei az összeget a diákok 
egészséggel kapcsolatos programjaira vagy tárgyakra 
költhetik (pl. sportversenyek szervezése, iskolai büfé 
megreformálása, sportszerek). 

Annak a három megyének a pedagógusai pedig, ame-
lyek a legtöbb egészséglelkes iskolával rendelkeznek, 
részt vehetnek egy új, ingyenes, 10 tanórás pedagó-
gusképzésen, ahol projektmenedzseri alapképes-
ségeket tanulhatnak a hatékonyabb általános iskolai 
egészségfejlesztés érdekében.

A kreatív anyagokat az info@beh.hu e-mail címre vagy a Béres Egészség Hungarikum Alapítvány,
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4. postacímre várjuk 2011. október 31-ig.

A pályázati levélhez kérjük, töltsék ki a csatolt jelentkezési lapot.

Elbírálás módja
A beérkező pályaműveket négytagú zsűri bírálja el.

Zsűritagok:
dr. Béres József, a Béres Egészség Hungarikum 
Alapítvány életre hívója
Gábor Edina, az Országos Egészségfejlesztési Intézet 
főigazgatója
dr. Mészner Zsó�a, az Országos Gyermekegészség-
ügyi Intézet főigazgatója
Török Ildikó, az Osztályfőnökök Országos Szakmai 
Egyesületének tagja, gyakorló pedagógus 

A zsűritagok bírálata alapján kerül ki az a három tantestület, 
amelyeket a zsűri legegészséglelkesebbnek ítél.

LEGYEN AZ EGÉSZSÉG HUNGARIKUM!

További információ: www.beh.hu


