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„A teljeskörű egészségfejlesztés, a lelki egészség előmozdítását és a függőségek visszaszorítását 
célzó iskolai programok” című integrált programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Egészségügyért Felelős Államtitkársága a Nemzeti Népegészségügyi Központtal és a köznevelési 
szakterülettel közösen dolgozta ki a teljeskörű iskolai egészségfejlesztés (TIE) és az egészséges 
életmód előmozdítása céljából. A program megvalósítója a Magyar Diáksport Szövetség (továbbiakban: 
MDSZ).

• Az iskoláskorú gyermekek teljes körű egészségfejlesztése, különös tekintettel a testi és lelki 
egészség fejlesztésére.

• A pedagógusok mentálhigiénés támogatása, módszertani ismereteinek bővítése.
• Az iskolai agresszió és lemorzsolódás csökkentése, a függőségek megelőzése.

Köznevelési intézmények tanulói és pedagógusai, továbbá a köznevelési intézmények azon dolgozói, 
akik az iskolai konfliktusokban, ill. azok kezelésében érintettek (pl. védőnő, iskolapszichológus, 
iskolaőr stb.).

Kiadványunk célja a „Van kihez fordulnod!” és „A teljeskörű iskolai egészségfejlesztés (TIE) 
támogatása prevenciós programok megvalósításával” elnevezésű alprogramok bemutatása.
Az egyes alprogramokról való részletes információért látogasson el a Magyar Diáksport Szövetség 
weboldalára („Egyéb futó projektek” menüsor)! https://www.mdsz.hu/projektek/

Az egyes alprogramokban való részvétel ingyenes.
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„Van kihez fordulnod!”

Ha Ön pedagógus és…
• szeretne fejlődni, valamint iskolai konfliktusait hatékonyabban megoldani,
• mentálhigiénés támogatásra, tanácsra van szüksége,
• segítene, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá,
• szeretne egy problémára vagy saját pedagógusi tevékenységére más szemszögből rátekinteni, 

és ehhez segítséget vár,
• egy folyamatosan ismétlődő iskolai konfliktushelyzetre keres megoldást,
• konfliktuskezeléssel kapcsolatos tudásra, ötletekre vagy praktikus tanácsokra van szüksége 

tanári munkájához,
…akkor van kihez fordulnia! 

A program célja a köznevelési intézmények pedagógusainak mentálhigiénés támogatása. A „Van 
kihez fordulnod!” program támogatást kíván nyújtani az iskolán belüli konfliktusok és erőszak 
megelőzéséhez, kezelésére, az erőszakos cselekmények következményeinek feldolgozásához, 
továbbá a pedagógusokat érő lelki megterhelés feldolgozásának támogatásához. 
Az online tanácsadás a www.vkf.hu honlapon keresztül elérhető, térítésmentes szolgáltatás. 
Lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődő tanácsért, segítségért forduljon képzett 
szakembereinkhez (pszichológusokhoz, mentálhigiénés szakemberekhez, gyógypedagógusokhoz) 
e-mail, chat vagy videóhívás formájában, kiemelten az iskolai konfliktusok és agresszió 
témakörében. A mentálhigiénés szemléletű tanácsadásban és az iskolai konfliktuskezelésben 
járatos szakembereink a hét minden napján fogadják a megkereséseket. Az anonim regisztrációt 
követően lehetőség van az időpontfoglalásra, így biztosított az egyéni időbeosztáshoz való rugalmas 
alkalmazkodás.

Honlapunkon regisztráció nélkül elérhető minden érdeklődő számára 
egy „Tudástár”, mely az iskolai erőszak témakörében folyamatosan 
bővülő ismeretanyagot tartalmaz. A szakcikkeken kívül jó gyakorlatokat, 
játékgyűjteményeket, óravázlatokat és a tanulóknak szóló videókat is talál 
oldalunkon.

Anonim regisztráló felhasználóink ingyenesen vehetnek részt online 
mentálhigiénés tanácsadásban hétköznap és hétvégén is. Honlapunkon 
szakképzett segítőinknél tudnak időpontot foglalni, vagy szabad időpont 
esetén azonnali tanácsadásban részesülhetnek. A szakértőinkkel 
való kapcsolatfelvétel e-mail, chat vagy videóhívás formájában is 
megvalósulhat. A segítségnyújtás anonim, segítőinket titoktartás kötelezi.

Amennyiben intézményükben komplexebb, több résztvevőt érintő, 
agresszivitással összefüggő eset következett be, vagy hosszabban 
elhúzódó, megoldatlan probléma áll fenn, honlapunkon helyszíni, az adott 
intézményben megvalósuló segítségnyújtás iránti igényt is benyújthatnak 
az intézményvezetők. Az eset bejelentését követően szakembereink 
felveszik a bejelentő intézménnyel a kapcsolatot, és az intézménybe egy 
3-5 fős szakértői csapat érkezik, akik – térítésmentesen – szakszerű 
esetfeltárást követően segítik a probléma megoldását, feldolgozását.

Amennyiben programunk felkeltette az érdeklődését, kérjük, látogasson el a www.vkf.hu oldalra, 
ahol részletes információt nyújtunk a szolgáltatásokra való jelentkezéssel kapcsolatosan!

Keressen minket bizalommal!

„Van kihez fordulnod!”
www.vkf.hu
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