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Óraterv 

MENTŐHÍVÁS 
 

Kérem, győződjön meg arról, hogy 
megfelelő elsősegély-ismeretekkel 
rendelkezik, mielőtt ezt tanítaná! 
Amennyiben tudása hiányos, segítségre 
vagy útmutatásra lenne szüksége, lépjen 
velünk kapcsolatba: 
alapitvany@elsosegely.hu 

 
1. Tanár adatai (Név, dátum, idő, óra) 

Név: Dátum: Óra: Évf.: 

 
2. Célok 
Az óra végén a tanulók képesek lesznek:  

 egy adott vészhelyzetben felismerni a lényeges információkat 

 mentőt hívni 
 

3. Tevékenységek, időbeosztás, szükséges eszközök 

Tevékenység Ajánlott 
idő 

Szükséges 
eszközök 

Kezdő tevékenységek 

Kérdezze meg a tanulókat, hogy szerintük mi az akcióterv és miért 
hasznos? A válaszaikat rögzítse. 

5 perc  

A diákok csoportokban találjanak ki egy balesetet. Ez lehet olyan, amit 
ők maguk éltek át, vagy a filmben láttak. 

5 perc Íróeszköz, 
papír 

Minden csoport készítsen egy táblázatot, amely két oszlopból áll. Az 
első oszlopban sorolják fel az általuk leírt baleset helyszínén szóba 
jövő veszélyeket és problémákat, a második oszlopba pedig írják le, 
hogy ők hogyan oldanák meg ezeket. 

5 perc Tábla, 
interaktív 
tábla, 
íróeszköz, 
papír 

Fejlesztő tevékenységek 

Kérdezze meg a tanulókat, hogy van-e valaki, aki hívott már mentőt. 

 Beszéljék meg, hogyan kell mentőt hívni a 104-es vagy a 112-es 
számon! 

 Az előbbiekben kitalált baleseteket felhasználva beszéljék meg, 
hogy az egyes esetekben szerintük milyen információkat kell 
elmondani a mentőnek. 

 Rögzítse, majd jelenítse meg a diákok válaszait 

5 perc Tábla, 
interaktív 
tábla 

Mutassa be a prezentáció segítségével a mentőhívás folyamatát! 5 perc PowerPoint 
prezentáció 

Válasszon egy megfelelő videót vagy osszon ki néhány szituációt. 
A diákok csoportokban írják le azokat az információkat, amik szerintük 
szükségesek a mentőhíváshoz. Az eredményeket az egész csoport, 
közösen beszélje meg. Ügyeljen rá, hogy semmi ne maradjon ki! 
A csoportok beszéljék meg, hogy az adott szituációban ők mit 
kérdeznének a sérültektől, és hogyan kommunikálnának velük. Ezután 

10 perc Papír, 
íróeszköz 
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az egész osztály együtt beszélje meg az ötleteiket és írják össze a 
legfontosabbakat. 

Gyakorlás 

Osszon ki szituációkat, a diákok párban dolgoznak, az egyikük a 
szituáció alapján mentőt hív, a másik a diszpécser szerepét tölti be. 
Hívjanak a diákok szomszédjukhoz, illetve az iskolához mentőt! 

5 perc Rohamoldó 

Töltsék ki a mentőhívással kapcsolatos feladatlapot, majd beszéljék 
meg a helyes válaszokat! 

5 perc Feladatlapok 

Javasolt további tevékenységek 

A mentőhívást lebonyolíthatják skype-on keresztül is. 
Elemezzenek mentőhívással kapcsolatos hangfelvételeket ld. Ajánlott oldalak. 

 

4. Értékelési módszer  
 

□ Kortárs értékelés 
□ Írásbeli 
□ Szóbeli 

□ Kérdés/válasz 
□ Önértékelés 
□ Csoportos

   
5. Tanár jegyzetei 

Készítsen emlékeztetőt, mely tevékenységek zajlottak gördülékenyen, melyeken kell változtatni stb. 

 
 
 
 
 
 

6. Témakörhöz kapcsolódó fogalmak 

Akció terv, sürgősségi ellátás, mentő, segélykérés, biztonság, rizikó. 
 

 
7. Tananyaghoz kapcsolódó linkek 

http://elsosegely.hu/rovat.12.az_elsosegelynyujtas_alapjai 
http://elsosegely.hu/cikk.708.9_az_elsosegelynyujtas_alapjai_br-_segelyhivas 
http://elsosegely.hu/cikk.433.mentohivas_-_1_teszt 
http://elsosegely.hu/cikk.434.mentohivas_-_2_teszt 
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