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A kutatás-fejlesztési projekt célja 
 

A TÁMOP 3.1.15 -14 – 2014 – 0001 kiemelt projekt keretében „A testi és lelki egészség 

fejlesztését célzó jó gyakorlatok rendszerezése és közzététele, valamint komplex program 

kidolgozása” A kutatás-fejlesztés projektben meghatározott céljai: 

- Feltárni a testi és lelki egészség fejlesztése területén létrejött és kipróbált jó 

gyakorlatokat és innovációkat a 6-18 éves korosztályra vonatkozóan, megállapítani a 

hiányterületeket életkor és iskolatípus szerinti bontásban. 

- A jó gyakorlatok adaptációjához szükséges „know-how” megteremtése, a 

tapasztalatcsere kialakítása a területen dolgozó pedagógusok és a szakemberek 

körében. 

- A 14-18 éves korosztály számára a testi és lelki egészség megalapozását célzó 

komplex tananyagmodul kidolgozása, ennek kipróbálása és disszeminációja. 

 

A kutatás elsődleges célja a testi és lelki egészségre nevelés, mint komplex terület 

fejlesztésének elősegítése volt. Ennek érdekében fő feladat volt feltárni és rendszerezett 

formában elérhetővé tenni a köznevelés különböző szereplői számára a testi és lelki 

egészségre nevelés témakörében eddig létrejött fejlesztéseket, szakmai anyagokat, jó 

gyakorlatokat, különös tekintettel a komplex programokra. 

 

A feltáró-előkészítő kutatásnak elsődlegesen a következő kérdésekre kellett választ adnia:  

- melyek a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatási eredmények és tapasztalatok a testi-

lelki egészségre történő nevelés területén? 

-  milyen külföldi gyakorlatok vannak, amelyek adaptálása ajánlott a magyarországi 

intézmények számára?  
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-  milyen magyarországi fejlesztések, jó gyakorlatok vannak a hazai kutatás-

fejlesztésben és ismeretterjesztésben? 

- melyek azok a hazai jó gyakorlatok, amelyek adaptálhatók, továbbfejleszthetők? 

- vannak-e olyan területek a testi-lelki egészségneveléssel kapcsolatosan, amelyek 

hiányterületnek minősíthetők 

- van-e olyan korosztály, amely testi-lelki egészségnevelése a jelenlegi modellek, a 

jelenleg feldolgozott kérdések alapján hiányosnak minősíthető 

 

A kutatás célja volt, hogy átfogó képet adjon a testi-lelki egészségre nevelés terén megvalósult 

hazai és nemzetközi fejlesztésekről, különös tekintettel azokról, melyekben az egészségnevelés 

a mentálhigiénére épül és az alábbi részterületeket tartalmazza: 

- személyiségfejlesztés 

- stresszkezelés, szabadidő gazdálkodás 

- tudatos táplálkozás 

- mozgásfejlesztés, mozgáskultúra 

- kiegyensúlyozott társas kapcsolatok 

- felkészítés a nemi életre 

- erőszakmentes kommunikáció, konfliktuskezelés 

- döntésképesség, döntési felelősség 

- testi és lelki betegségek megelőzése, kezelése 

- tolerancia, empátia, másság elfogadása 

 

A kutatás-fejlesztési projekt elvárt eredményei, produktumai 
 

1. Hazai és nemzetközi szakirodalom- és jó gyakorlat-feltárás. A testi és lelki egészségre 

nevelés területén történt eddigi fejlesztések áttekintése az említett részterületeken. 

Szakértői anyagok, már meglévő nemzetközi és hazai jó gyakorlatok feltérképezése, 

rendszerezése. 
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2. Szakértői interjúk tartalomelemzése. Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szakemberek; 

általános egészségneveléssel foglalkozó (iskolai vagy iskolán kívüli 

egészségprogramok tervezésében, végrehajtásában részt vevő) szakemberek; 

szociálpedagógusok, illetve a szociálpedagógusok szakirányú felsőfokú képzésében 

részt vevő szakemberek; szociálpolitikai-egészségpolitikai, illetve ezekhez kötődő 

oktatásfejlesztési projektek tervezésében, végrehajtásában részt vevő szakemberek 

körében felvett interjúk alapján. 

3. A fenti résztanulmányokra épülő összegző tanulmány a hazai és nemzetközi 

fejlesztések főbb irányairól, és a mutatkozó hiányterületekről. 

4. Szakmai workshop a kutatás-fejlesztési folyamat során készített iskolai modul 

megvitatására és validálására. A szakmai műhely elsődleges helyszíne volt a 

köznevelésben fellelhető jó gyakorlatok gyűjtésének, ezért a meghívotti körben 

kiemelkedő szerepet szántunk a köznevelési intézményekből érkező szakembereknek, 

a korcsoporttal foglalkozó szociális szakembereknek, pszichológusoknak, 

egészségügyi szakembereknek. 

5. Az egészségneveléshez kötődő jó gyakorlatok strukturált bemutatása. 

6. A feltárt hazai és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálását elősegítő ajánlásgyűjtemény. 

7. A kutatás-fejlesztési folyamat fő produktuma: A testi és lelki egészségre nevelés 

fejlesztését célzó komplex modul 14-18 évesek számára középiskolának megfelelő 

korcsoportok szerinti bontásban. 

 

A kutatás-fejlesztési folyamat bemutatása 
 

Tevékenységek, dátumok 
 

 Tevékenység Tevékenység kezdete Tevékenység vége 

1. Előkészítés, kutatási 

terv készítése 

2015. június 5. 2015. június 15. 

2. Hazai és nemzetközi 2015. június 15. 2015. július 31. 



 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 

6 
 

6 

helyzetfeltárás 

3.  Szakmai workshop 

szervezése és 

megrendezése 

2015. június 30. 2015. augusztus 26. 

4.  Jó gyakorlatok 

összegyűjtése és 

rendszerezése 

2015. június 15. 2015. szeptember 18. 

5. Egészségnevelési 

tantárgymodul 

kidolgozása 

 2015. szeptember 20. 

 

Az egyes projektszakaszok áttekintése 
 

A rendszerszintű és intézményi szintű fejlesztések áttekintése (előkészítés és helyzetfeltárás) 

projektszakasz pontos tevékenységei és dátumai: 

- 2015. június 5. hivatalos projektindító egyeztetés 

- 2015. június 15. kutatási terv elkészítése, közreműködő szakértők felkérése 

- 2015. június 24. tájékoztató szakmai műhely (az OFI szervezésében) 

- 2015. június 24. hazai jó gyakorlatokat bemutató tanulmány elkészülte 

- 2015. június 26. nemzetközi jó gyakorlatokat bemutató tanulmány elkészülte 

- 2015. július 13. szakértői interjúvázlat véglegesítése 

- 2015. július 14. – 2015. július 24. szakértői interjúk  

- 2015. július 28. szakértői interjúelemzés elkészülte 

- 2015. július 30. hazai és nemzetközi helyzetfeltáró zárótanulmány elkészülte 

- 2015. július 31. első részteljesítés 

 

Az interaktív szakmai műhely megvalósítása projektszakasz pontos tevékenységei és dátumai: 

- 2015. augusztus 5. szakmai koncepció és megvalósítási terv elkészülte 
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- 2015. augusztus 5. rendezvényhelyszín és időpont véglegesítése 

- 2015. augusztus 11. szakértők meghívása a workshopra (hivatalos felkérések 

kiküldése) 

- 2015. augusztus 19. a workshop konkrét programjának véglegesítése 

- 2015. augusztus 26. interaktív szakmai műhely (workshop) megrendezése 

- 2015. augusztus 27. a workshop szakmai dokumentációjának és értékelésének 

elkészülte 

- 2015. augusztus 28. a workshop szakmai beszámolójának elkészülte 

- 2015. szeptember 18. jó gyakorlatok strukturált formában történt véglegesítése 

- 2015. szeptember 18. az adaptációt segítő ajánlásgyűjtemény elkészülte 

 

A modulfejlesztés projektszakasz pontos tevékenységei és dátumai 

- 2015. augusztus 19. a modul szakmai koncepciójának kidolgozása és a modul 

elemeinek részletes tartalmi leírása 

- 2015. augusztus 26. a modul validálását szolgáló interaktív workshop (részletesebben 

lásd az előző projektszakasznál) 

- 2015. szeptember 7–11. a modul gyakorlatban történő kipróbálása, tesztelése három 

helyszínen 

- 2015. szeptember 20. a modul véglegesítése 

 

A próbatanítások helyszínei a következő középiskolák voltak:  

I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 4130 Derecske, 

Lengyel u. 1. 

II. Erkel Ferenc Gimnázium, 5700 Gyula, Kossuth tér 5 

III. Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és 

Szakközépiskola, 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15. 
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A kutatás-fejlesztés során alkalmazott módszerek, eljárások 
 

A rendszerszintű és intézményi szintű fejlesztések áttekintése során dokumentumelemzésre 

támaszkodó hazai és nemzetközi helyzetfeltárást, valamint jó gyakorlat-gyűjtést, és szakértői 

interjús kutatást végeztünk. A feltáró munka mögött az a hipotézis állt, hogy léteznek olyan 

hazai előzmények, jó gyakorlatok, amelyek összegyűjtése, aktualizálása, elő tudja mozdítani a 

testi-lelki egészségre való nevelés jobb beépülését az iskolai nevelési programokba. A hazai 

egészségnevelési, egészségvédelmi, fejlődés- és szociálpszichológiai területek számos olyan 

eredményt tudtak már felmutatni, amelyek jól beépíthetők egy komplex testi-lelki 

egészségnevelési programba, annak kiváló alkotóelemeivé tudnak válni. Ezen eredmények 

összegyűjtése, a jelenlegi viszonyokra való adaptálása előmozdíthatja egy kialakítandó 

komplex program sikerét. A szakirodalmi áttekintés és jó gyakorlat-gyűjtés során a következő 

kérdésekre kívántunk reflektálni: 

 melyek a legfrissebb hazai kutatási eredmények és tapasztalatok a testi-lelki 

egészségre történő nevelés területén? 

  milyen magyarországi fejlesztések, jó gyakorlatok vannak a hazai kutatás-

fejlesztésben és ismeretterjesztésben?  

 melyek a hazai audio-vizuális, egészségneveléshez kapcsolódó legfontosabb 

ismeretterjesztő célú anyagok? 

 melyek azok a jó gyakorlatok, amelyek továbbfejleszthetők? 

 

A kutatási kérdésekhez illeszkedve a következő hipotéziseket állítottuk fel:  

 

- 1. hipotézis: Magyarországon a testi-lelki egészségre történő nevelés 

eszközrendszerének pedagógiai célú felhasználása kevéssé jelenik meg a 

közoktatásban, és nem megfelelően épül be a különböző tantárgyakba. 

A testi-lelki egészségre történő nevelés eszközrendszere, különös tekintettel a 

komplex megközelítésű eszközökre, kevéssé ismertek a pedagógusok körében. A 
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pedagógusképzés során érintett egészségnevelési tartalmú tanelemek nem képezik 

szerves részét a felsőfokú tanulmányi folyamatnak, különösen igaz ez a tanárképzésre.  

 

 

- 2. hipotézis: A külföldi jó gyakorlatok a hazai viszonyokra történő megfelelő 

adaptáció után modellként használhatóak.  

Vannak olyan országok, amelyekben a testi-lelki egészségnevelés komplex programjai 

jól működnek, beépültek az iskolai nevelési programokba. Ezek megismerése és 

magyar viszonyokra adaptálása segíthet a hazai programok kidolgozásában, 

elterjedésük és hatásuk erősítésében. 

 

- 3. hipotézis: Léteznek olyan hazai előzmények, jó gyakorlatok, amelyek 

összegyűjtése, aktualizálása, majd széleskörű disszeminációja általában is elő 

tudja mozdítani a testi-lelki egészségre való nevelés jobb beépülését az iskolai 

nevelési programokba. 

A hazai egészségnevelési, egészségvédelmi, fejlődés- és szociálpszichológiai területek 

számos olyan eredményt tudtak már felmutatni, amelyek jól beépíthetők egy komplex 

testi-lelki egészségnevelési programba, annak kiváló alkotóelemeivé tudnak válni. A 

konkrét szakirodalmi anyagokon, a célzott (ám sok esetben vélhetően elszigetelt, 

szegmentált) fejlesztési programokon túl az ismeretterjesztés, ezen belül az 

audiovizuális ismeretterjesztés területe is sok eredményt tudott már felmutatni. Ezen 

eredmények összegyűjtése, a jelenlegi viszonyokra való adaptálása előmozdíthatja egy 

kialakítandó komplex program sikerét. 

 

 

- 4. hipotézis: A kutatás-fejlesztés eredményeként a hazai óvodák és iskolák 

számára kialakíthatók adaptív modellek, jó gyakorlatok, interaktív módszerek. 

A kutatás-fejlesztés eredményeként létrejött adaptív modellek egy-egy intézmény 

esetében, a helyi specialitások, viszonyok alapján alkalmazhatóak. 
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Az interjús vizsgálatot félig-strukturált szakértői interjúk felvételével valósítottuk meg. A 

módszer indoklása: az információgyűjtés folyamatában lehetővé tette a kérdések tematizált, 

logikus sorrendjét, ugyanakkor az interjúalany válaszai alapján egyes kérdések részben vagy 

egészben történő újrafogalmazását, esetleg elhagyását, vagy más kérdéshez való illesztését, a 

kérdések értelmezésének az interjúalanyok részéről megnyilvánuló jelentős eltérései pedig, 

akár kiegészítő kérdések megfogalmazását is. 

A „szakértő” fogalmának, a lehetséges interjúalany-kör kijelölésének során nem a testi-lelki 

egészségnevelés egyes részterületeiből (táplálkozás, mozgáskultúra, személyiségfejlesztés) 

indultunk ki, hanem a program céljának, tehát a komplex megközelítésű nevelési-oktatási 

modul kidolgozásának megfelelően olyan szakembereket kerestünk, akik a fiatalok (ezen 

belül kiemelten a 14-18 éves korcsoport) egészségnevelésére, specifikus élethelyzetének 

szélesebb spektrumára is rálátással bírtak, így olyan ismeretekkel rendelkeznek, olyan 

összefüggésekre tudták felhívni a figyelmet, amelyek a modul kialakítása során 

létfontosságúak lehetnek. Az előzetes feltáró munkák során (hazai és nemzetközi gyakorlatok 

feltérképezése) hiányterületként azonosítottuk a mentálhigiénés oktatás-nevelést a 

középiskolákban, ezen részterület szakértőjét/szakértőit tehát a koncepcionális elképzelés 

kiegészítéseként célzottan is szerepeltetni kívántuk a kutatási mintában. 

 

Az előkészítési szakasz legfontosabb szakmai megállapításai 
 

A WHO 1948-as alkotmánya rögzítette, hogy az egészség nem egyenlő a betegség 

hiányával, hanem a testi, a lelki és a szociális jóllét állapota. Az egészség egy olyan tevékeny 

folyamat, amely eszközt jelent a célok eléréséhez. Kiteljesedéséről azonban csak abban az 

esetben beszélhetünk, ha az egyén családhoz, különböző közösségekhez tartozik, 

társadalmilag integrálódik, képes alkalmazkodni a folyamatosan változó terhelésekhez, vagyis 

összhangban van a biológiai, fizikai, lelki és társadalmi lehetőségeivel. Az egészségfejlesztés 

nem gyógyító jellegű tevékenységeket jelent, hanem úgynevezett egészségjavító módszereket, 

mint például az egészségnevelést, az elsődleges prevenciót, a mentálhigiénét, az 

egészségfejlesztő szervezetfejlesztést és az önsegítés feladatait, módszereit.  
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Az egészség hosszú távú megőrzésének kiindulópontja az egészségtudatos magatartás 

kialakítása. Az egyént már a gyermekkortól kezdve segíteni kell az egészséget hosszú távon 

befolyásoló döntések meghozatalára. Ugyanakkor a család – mint elsődleges szocializációs 

közeg – nevelő hatásainak gyengülése figyelhető meg. A család funkcionális gyengüléséből, a 

szociális bizonytalanságból és a szülői minták hiányából adódóan válságba kerültek a 

hagyományos szülői szerepek, minták, ami az értékátadás, a testi és lelki egészség 

gyengüléséhez vezetett. Egyre inkább felértékelődött az iskolák szerepe, hiszen a gyermekek, 

a fiatalok egyre hosszabb időt töltenek ott. A tankötelezettségi korhatár betöltéséig az iskola 

nagy hatást gyakorolhat a tanulók személyiségfejlődésére – meghatározva szokásaikat, 

életvitelüket, életmódjukat. Napjainkban az egészségfejlesztés legfontosabb színterét az iskola 

jelenti. Míg az iskola korábban az oktatásra fókuszált, manapság társadalmi elvárásként 

jelenik meg, hogy az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektessen a nevelési tevékenységre, mely 

az egészségnevelést is magában foglalja. 

A köznevelési intézmények a törvényi előírásoknak megfelelően, valamint a gyermekek 

egészségmagatartásának és egészségi állapotának negatív irányú változásaira reagálva, a 

2004/2005-ös tanévtől kezdődően készítenek a pedagógiai programjuk részeként az iskola 

teljes közösségére vonatkozó, az egész tanéven átívelő és az iskola célkitűzéseivel, 

hitvallásával koherens egészségnevelési programot. A köznevelésen belüli egészségfejlesztési 

feladatokat egyértelműen komplexen, holisztikus módon kell megközelíteni. Az egyes 

részterületek (a mentális egészségtől a bűnmegelőzésig) csak együttesen, egységben kezelve 

közelíthetők meg, csak ettől a megközelítéstől lehet sikereket várni. A család belső 

funkcióváltozásaival párhuzamosan az iskola immár az egyik, ha nem „a” legfontosabb 

intézményes szocializációs színtérként van jelen a gyermekek életében. Mindez hatással van a 

tanulók egészséggel kapcsolatos értékfelfogására és az egészségmagatartására is.  

A középiskolák egészségnevelési gyakorlata jelenleg meglehetősen heterogén, szétszórt 

tartalomelemekből áll. Az egészségnevelési feladatot a legtöbb esetben valamely tantárgy 

(tipikusan a biológia) keretébe illesztve, vagy az osztályfőnöki órák során végzik a 

pedagógusok, a feladat jellemzően nem delegált valamely pedagógushoz, hanem ad-hoc 

módon kerül elvégzésre. Számos iskola az oktatás elsődlegessége mellett az 

egészségfejlesztést többlettehernek, többletfeladatnak érzi. Még azok az iskolák is, amelyek a 

nevelési funkcióik sorában fontosnak tartják az egészségnevelést, a kutatási eredmények 
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szerint elsősorban „egészséges akcióprogramok” sorozatának tekintik azt, s az aktuális 

trendeknek és társadalmi kihívásoknak megfelelve (drogprevenció, AIDS prevenció, 

egészséges táplálkozás, stb.), az iskola klasszikus időkereteiben gondolkodva (tanóra, 

szakkör) változatlanul az ismeretátadásra, figyelemfelkeltésre fókuszálnak. Egyértelmű 

hiányterületnek tekinthető a mentális egészségnevelés, a mentálhigiéné. Szakértői 

vélemények szerint ennek legfőbb oka az egészségneveléssel foglalkozó pedagógusok 

mentálhigiéné-felfogása (nem tekintik az egészségnevelés részének), illetve a 

mentálhigiénével kapcsolatos ismereteik hiánya. A mentálhigiénés ismeretek elsajátítását 

vagy elmélyítését célzott pedagógus-továbbképzési programmal kell(ene) megtámogatni, 

ennek elvégzését pedig széles körben javasolni kellene, a jelenlegi gyakorlat szerint ugyanis 

elsősorban a reál tárgyakat tanító pedagógusok érdeklődnek hasonló továbbképzési 

programok iránt.  

A mentálhigiénés továbbképzések fontos hozadéka lehetne a pedagógus burnout-szindróma 

elleni védő hatás is. Szakmai vélemények szerint a burnout-szindróma ellen hatékony 

védekezést jelent a pedagógusok saját mentálhigiénés fejlesztése, az iskolán belüli pedagógus 

közösségek (szervezet)fejlesztése; egy ilyen irányú kezdeményezésnek a pedagógusok pályán 

maradása, illetve hatékonyságnövelése szempontjából is komoly hozadéka lehetne. 

A fiatalok mentálhigiénés nevelése, támogatása gyakorlatilag a teljes egészségnevelési 

feladat-spektrum alapját képezi. Szorosan összefügg a rizikómagatartásokkal (alkohol- és 

drogfogyasztás, addíció, erőszak), a kortárs kapcsolatok és párkapcsolatok rendszerével, a 

szabadidő eltöltéssel, az egészséges életmóddal is. A rizikómagatartások közül a hazai 

egészségnevelési gyakorlatban a drog- és alkoholfogyasztással kapcsolatos programok, 

valamint az áldozattá válást megelőző programok a legelterjedtebbek. Ezen (gyakran 

elszigetelt) programok hatékonyságával kapcsolatban szakértőink komoly kritikákat 

fogalmaztak meg. Ami biztosnak tűnik, hogy a rizikómagatartásokkal kapcsolatos 

egészségnevelési feladatok ellátására a jelenlegi iskolai szakszemélyzet nem képes - külső 

szakemberek bevonására van szükség, ezen külső szakember-kör megválasztása azonban 

komoly felelősség. A leghatékonyabb megoldásnak egyértelműen a szociális szakemberek 

tűnnek - a szociális munkások, szociálpedagógusok kiemelkedően magas szintű ismeretekkel 

rendelkeznek a rizikómagatartások terén, szerepük egyértelműen segítő, jelenlétük a 

köznevelési intézményekben növeli a programokkal kapcsolatos tanulói bizalmat - szemben 
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például az akarva-akaratlanul a hatóságot képviselő rendőrségi szakemberek jelenlétével és az 

egyes programokba történő bekapcsolódásával.  

A drog- és alkoholfogyasztással kapcsolatos egészségnevelés kapcsán számolni kell a komoly 

társadalmi ellenállással, a témát rengeteg előítélet és fél- vagy tévismeret övezi. A szociális 

szakemberek bevonásának további előnye, hogy ők tisztában vannak a társadalmi előítéletek, 

társadalmi szintű tévismeretek kezelésével, az ellenállások áttörésének, leküzdésének finom 

módszereivel, így hatékonyabban tudnak az előítélettel terhelt témához nyúlni, mint a 

szociális ismeret-háttérrel nem rendelkező egyéb szakmai csoportok.  

A köznevelési intézmények jelenlegi szakemberei számára ugyancsak neheze kezelhető 

témának számít a fiatalok nemi szerepekkel kapcsolatos támogatása, szexuális nevelésének 

támogatása. A feladat elsődlegesen a kortárs csoportra, illetve a családra hárul, ez azonban a 

szakértők szerint nagyon sok esetben komoly problémák forrása. Ahogy az alkohol- és 

drogfogyasztás, úgy a szexualitás is a legkomolyabb társadalmi tabutémák közé tartozik. A 

pedagógusok ennek megfelelően ugyancsak előítéletekkel „felvértezve”, alkalmasint többé-

kevésbé jogos félelmekkel közelítenek a témához, ráadásul a szülői attitűd sem feltétlenül 

támogató. A feladat ellátására „mentálhigiénésen” is megfelelő szakemberek alkalmazására 

van szükség, a saját problémák feldolgozatlansága ugyanis ezen a területen (mint ahogy 

egyébként az alkohol- és drogprevenció területén is) kontraproduktív hatású lehet.  

Mint hogy az egészségnevelés holisztikus felfogásából indultunk ki, nem célunk a lehetséges 

összes érintendő, bevonandó résztéma érintése; összegzésünk során csak egyes frekventált 

tématerületek kiemelkedően fontos problémáival kívánunk foglalkozni. Mindenképpen 

kiemelésre érdemes részterület az erőszakmentes konfliktuskezelés, a kortárs erőszak 

prevenciójának kérdésköre. A jelenlegi tapasztalatok szerint a köznevelési intézmények 

eszköztelenek ezen a téren, a társadalmi és a családi háttér sok esetben az erőszakos 

magatartásminták alkalmazásának irányába hat. A konfliktuskezelés terén ismét a szociális 

szféra ismereteit kell megemlítenünk - számos olyan eszközzel, olyan módszerrel 

rendelkeznek, amelyek bevonása a komplexen kezelt iskolai egészségnevelésbe feltétlenül 

pozitív hatású lehet. Rendkívül fontos kiemelni az áldozattá válás megelőzését célzó speciális 

szociális gyakorlatot, ennek iskolai egészségnevelésbe történő bevonását az elmúlt években 

számos pozitív tapasztalat övezte. Az áldozattá válás, erőszak terén relatíve új, viszont 

kiemelendő jelenség, egyre fokozódó rizikófaktor az internetes erőszak kérdésköre. Az 
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internetes veszélyek elleni védekezés kiemelten fontos eleme kell, hogy legyen a komplex 

egészségnevelési programnak. 

Nagy és szerteágazó terület, viszont csaknem az összes eddig érintett témával összefüggésben 

van az egészséges életmódra nevelés feladatköre. Számos kisebb terület tartozik ide: az 

egészséges táplálkozásra nevelés (összefüggésben többek között olyan rizikómagatartásokkal, 

mint az alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás vagy a különböző mentálhigiénés alapú 

táplálkozási zavarok), a testmozgás propagálása (összefüggésben a szabadidő-eltöltéssel, a 

kortárs kapcsolatok rendszerével, de a különböző addíciókkal - így a kifejezetten 

mozgásszegény életmódot előidéző internet-  vagy játékfüggőséggel, illetve a másik oldalon a 

túlzásba vitt sportolással -, illetve az ugyancsak mentálhigiénés alapon kialakuló 

problémákkal is). A jelenlegi ágazati szintű fejlesztések (mind a táplálkozás, mind a 

testnevelés, sportolás terén) hatásai egyelőre még nem látszódnak, a szakemberek azonban 

már most számos területen komoly hiányosságokat, illetve sikertelen, nem jó irányba haladó 

megoldási kísérleteket észlelnek.  

Az iskolai egészségnevelés feladatát a bevonandó szakember-kör tekintetében is komplexen 

kell felfogni. A fentiekben említett pedagógusokon és szociális szakembereken túl 

egészségügyi ismeretekkel rendelkező szereplőket (praktikusan védőnőket, dietetikusokat), 

valamint pszichológusokat is be kell vonni a megvalósításba. Az eddigi hazai programok, 

programkísérletek kiemelkedő tapasztalata, hogy megfelelő központi támogatás (mind anyagi, 

mind immateriális formában) hiányában a programok életképtelenek; a szakmai programok 

megvalósításához szükséges továbbképzések, az eszközök pénzigényesek - a mindenkinek 

megfelelő megoldás, modell kialakítása nélkül a programok nem fognak működni.  

A jelenlegi, nagyrészt frontális oktatás keretében zajló egészségnevelési tevékenység értéke 

csekély; a hatékony egészségnevelés más oktatási formák (bontott óra, csoportfoglalkozás, 

stb.) bevonását teszi szükségessé, ezek iskolai programba történő beépítésének lehetőségét 

ugyancsak megfelelő módon ki kell dolgozni, és a módszerek alkalmazására ki kell képezni a 

résztvevőket, illetve megfelelő szakemberi kört kell bevonni ezen speciális foglalkozások 

megtartására.  



 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 

15 
 

15 

Rendkívül fontos feladat lesz a program(ok) hatékonyságának mérése, a monitorozás. Ehhez 

megfelelő háttérinformációkat, modelleket tartalmaznak a WHO vonatkozó dokumentumai, 

de a nemzetközi gyakorlatból is számos monitorozási eljárás adaptálható a hazai viszonyokra.  

 

Az interaktív szakmai workshop tapasztalatai 
 

A szakmai nap vagy workshop előkészítése, szervezése időigényes feladat volt és több 

szereplő bevonását, folyamatos egyeztetését és együttműködését tette szükségessé. A 

workshop helyszíne Budapesten a Falk1 EDUTUS Rendezvényház lett (1055 Budapest, Falk 

Miksa u. 1.), amely tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető volt a meghívottak 

számára, továbbá az épületben kialakított termek a kiscsoportos, szakértői kerekasztal-

beszélgetést, diskurzust is lehetővé tették. 

A résztvevők kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a köznevelésben dolgozó 

szakértők közül kerüljenek ki. A téma komplexitásából adódóan célszerűnek bizonyult több 

területről bevonni szakértőket, annak érdekében, hogy egyrészt minél több információt 

kapjunk a már feltárt és az egyéb, saját körben / intézményben alkalmazott jó gyakorlatokról; 

másrészt megteremtsük a lehetőséget a különböző szakmák, szakmacsoportok körében 

megfogalmazódó álláspontok megismerésére, közvetítésére, megvitatására; harmadrészt 

minél több területről gyűjtsünk további jó gyakorlatokat. A meghívottak körének 

kialakításánál fontos volt, hogy a köznevelési intézményekből érkező szakemberek, a 

korcsoporttal foglalkozó szociális szakemberek, pszichológusok, egészségügyi szakemberek 

is képviseltethessék magukat. 

A szakmai tanácskozás résztvevő szakértői, szakemberei megerősítették, hogy a középiskolás 

korosztály testi-lelki egészség tekintetében nagyon sajátos. Ebben a korban (14-18 évesek) a 

fiatalok leválnak a szülőkről, keresik önmagukat, próbálják identitásukat kialakítani, 

felkészülnek a felnőtté válásra. Sokszor meg sem tudják fogalmazni problémáikat, nem 

tudnak könnyen kommunikálni az idősebb generációk tagjaival. A szakemberek tapasztalatai 

szerint sokszor nehezen fejezik ki érzelmeiket, kommunikációjukban nem törekszenek a 

kompromisszumok megkötésére, kevésbé mutatnak empátiát. A pedagógusok, szakemberek 
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feladata, hogy megtalálják a középiskolásokat érintő problémacsoportokat és segítsék ezek 

helyes feldolgozását minőségi információk nyújtásával. A szakemberek szerint a pubertáskori 

testi-lelki változások feldolgozására irányuló egészségnevelés a szaktanárok és az őket segítő 

iskolapszichológusok, illetve kortárs segítő csoportok feladata, de nagyon fontos ebben a 

folyamatban a szülők bevonása is, adott esetben a szülők tudásának, kompetenciáinak a 

fejlesztése. 

A mentálhigiénés nevelésnek nem megfelelő eszköze egy frontális osztályfőnöki óra, amelyen 

óránként tematizálnak egy területet. A szakemberek véleménye szerint a jelenlegi 

középiskolás generáció ingerküszöbének eléréséhez nagyobb energia befektetésre van 

szükség. Olyan információmennyiséggel és csak olyan komplexen lehet célt érni, amihez ők 

nap, mint nap hozzá vannak szokva. Az átadás terepe lehet csoportos – feltétlenül interaktív - 

foglakozás, kiscsoportos játékokkal, beszélgetésekkel, feloldható helyzetekkel, kortárs segítők 

bevonásával, ahol a diákok átélt történetekben sajátítják el az ismereteket. Fontos, hogy ezek 

az események az iskolai élet mindennapos részeivé váljanak. 

 

A középiskolások testi-lelki egészségnevelésének legfontosabb szereplői:  

 pedagógusok 

 szülők 

 mentálhigiénés team – iskolapszichológus, szociális munkás, egészségtan tanár, 

szabadidő szervező 

 társadalmi, karitatív szervezetek 

 helyi közösség 

 

Összegzésképpen a szakértők megállapították: fontos, hogy élményközpontú legyen az 

oktatás, a diákok olyan tevékenységeket, projekteket, olyan feladatokat kell, hogy kapjanak, 

hogy megszűnjön a félig-meddig egyoldalú / kétoldalú, vagy jelentkezés alapján működő 

kommunikáció, akár a részterületeket, akár a program egészét tekintve. A szakértők fontosnak 

tartották annak a hosszú távú módszernek az alkalmazását, amelyet „felmérés–tervezés–

akció–eredmény” módszerként lehet leírni. Ezt több iskolában már sikeresen alkalmazták. 
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Elkerülhetetlen, hogy megjelenjen a projektszerűség, a kampányszerűség, de annak 

érdekében, hogy az egészségnevelés elérje a hosszú távú célját, folyamatosnak kell lennie, ezt 

elősegíti, ha a tantervnek a részét képezi. 

A szakértők jelezték, hogy a továbbiakban is nagy szükség lenne a témában workshopok / 

szakmai rendezvények, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések szervezésére, amely 

lehetőséget biztosítana a legújabb kutatási eredmények, jó gyakorlatok megismertetésére, a 

tapasztalatcserére, szakmai vitára, a nemzetközi adaptációra, vagy akár újabb jó gyakorlatok 

kifejlesztésére. Egymás szakmai támogatása, az ágazatok és szektorok összefogása nélkül az 

egyes programok továbbra is csak egy viszonylag szűk körben és ad hoc módon valósulhatnak 

meg, nem pedig programszerűen országos kiterjesztésben. 

 

 

 

A kutatás-fejlesztési folyamat termékeként létrejött tantárgymodul 
 

A projekt keretében létrehozott modul egészségnevelési tématervei, felismerve a korosztályi 

igényeket, helyet kaphatnak az iskolai egészségnevelési programok tanórai, tanórán kívüli 

foglalkozásain, alapul szolgálhatnak témanapok, témahetek programterveihez, vagy a 

módszertani gyakorlatban elfogadott projekttervekhez. A foglalkozások ismeretfeldolgozása 

során célként fogalmazódik meg a cselekvésorientált tevékenység és ily módon az aktív 

részvételt igénylő egészségfejlesztés. Az egészségi állapot megőrzése, erősítése és fejlesztése; 

a személyiségfejlesztő életmód; a kialakuló szokások formálása; elfogadható, megvalósítható 

életmódmodellek formálása mind olyan célok, melyek meghatározó szerepet kapnak az 

egészségre nevelés folyamatában. 

Az egészségmodul módszerválasztásában meghatározó szempont, hogy a már részben ismert, 

tanórai metodikai fogások alkalmazásával könnyítsük a témák feldolgozását. Célként 

fogalmazódott meg, hogy a foglalkozások ismeretanyaga, a választott munkaformák 

életszerűek, motiválók, tevékenység- és élményközpontúak legyenek; a tanulók életkorának 
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megfelelően pozitív életszemléletet adjanak; együttműködésre épülve sok játékos elemet 

tartalmazzanak. Így valósulhat meg az elvárás, miszerint az ismeretek átadása, a készségek 

fejlesztése támogassa a pozitív egészségmagatartás kialakítását, megerősítését. 

 

A tantárgymodul témakörei 
 

1. A test és lélek harmóniája 

2. Társas kapcsolatok 

3. Családi életre nevelés 

4. Önismeret – személyiségfejlesztés 

5. Szenvedélybetegségek 

6. Empátia és tolerancia 

 

 

A tantárgymodul felépítésének szerkezeti elemei 

 

 a modul tartalma, tematikája, időigénye 

 a modul tematikájának megvalósított oktatási, nevelési és képzési cél 

 ismeretanyag, tartalmi információ / modul óravázlatai 

 a modul feldolgozását segítő források gyűjteménye / ajánlott irodalom 

 

A tantárgymodul egyes altémái  

 

A test és lélek harmóniája 

 

A modul tartalma, tematikája, időigénye 

• Az egészség és az egészséget meghatározó tényezők (1 óra) 

• A helyes táplálkozás alapelvei (1 óra) 

• A fiatalok sajátos táplálkozási szokásai, zavarai (2 óra) 

• Életmód sportok – a testmozgás egészségóvó szerepe (1 óra) 
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A modul tematikájának megvalósított oktatási, nevelési és képzési cél 

• az egészséges életmód fontosságának tudatosítása, az egyéni felelősségtudat 

kialakítása, erősítése. 

• a betegség és az egészség, mint állapot közötti különbség felismerése  

• tudni, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének 

• betegségtünetek szerepének értelmezése a betegségek felismerésében 

• védőoltások szerepének megismerése az egészségmegőrzésben. 

• a táplálkozással kapcsolatos alapvető tudnivalók megismerése 

• az étkezés-ételek és az egészség közötti összefüggéseket megértése  

• megismerni, hogy a különböző élelmiszer-összetevők, tápanyagok milyen hatással 

vannak szervezetükre, 

• a változatos táplálkozás igényének kialakítása, hogy elkerülhető legyen a mennyiségi, 

a minőségi éhezés, valamint a plusz energia-bevitel 

• az evés pszichológiai mozgatórugóinak megismerése 

• a mozgás egészségmegőrző szerepének felismerése 

• a rendszeres mozgás szeretetének, igényének beépítése a személyiségébe 

 

Társas kapcsolatok 

 

A modul tartalma, tematikája, időigénye 

• Segítő beszélgetés a tanulásról (1) 

• Kommunikáció és testbeszéd (2) 

• Konfliktuskezelési technikák serdülőkorban (2) 

• Emberi kapcsolatok a mindennapi életben (2) 

 

A modul tematikájának megvalósított oktatási, nevelési és képzési cél 

• kialakítani a tanulókban az önkéntesség és a másokért vállalt felelősségvállalás érzését 

• a tanuló ismerje meg és betartsa be a kapcsolatteremtés elfogadott formáit  

• legyen képes az adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas 

élet különféle színterein.  
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• ismerje meg a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában 

alakítsa tevékenységét  

• legyen tisztában azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak  

• szerezzen tapasztalatot arról, hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad 

választása alapján is segíthet környezetének 

 

 

Családi életre nevelés 

 

A modul tartalma, tematikája, időigénye 

• A férfi és női szerepek (2) 

• Beszélgetés a barátságról és a szerelemről (2) 

• Családtervezés (1) 

• A gyógyszer, a dohányzás és az alkohol hatása a magzat fejlődésére (1) 

  

A modul tematikájának megvalósított oktatási, nevelési és képzési cél 

• segíteni a fiatalokat önmaguk nemiségének megismerésében, elfogadásában, 

önértékelésük, önbecsülésük erősítésében, közös értékrend megalkotásában  

• megismerni, mit gondol rólunk a másik nem, melyek azok a tulajdonságok, amelyek 

szimpátiát váltanak ki, segítik az ismerkedést, s melyek azok, amivel nem nyerhetjük 

el a másik tetszését 

•  segítséget nyújtani abban, hogy a fiatalok gondolják végig milyen szerepet is szánnak 

maguknak, válasszák ki a nekik megfelelőt, amely boldoggá, elégedetté teszi őket  

• felismertetni, hogy a család semmi mással nem helyettesíthető emberi értékeket 

képvisel 

• tudatos családtervezés fontosságának hangsúlyozása 

 

Önismeret – személyiségfejlesztés 

 

A modul tartalma, tematikája, időigénye 

• Énképünk – Milyen a harmonikus személyiség? (1) 
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• A stressz (2) 

• A depresszió és a kábítószer-fogyasztás jelei és tünetei serdülőkorú fiatalok körében (2) 

• Társas támogatás – egy közösség tagjának lenni (2) 

 

A modul tematikájának megvalósított oktatási, nevelési és képzési cél 

• az egészséges emberek önismeretének a fokozása, segítése az önmegértésben, az egyén 

érzelmi, és kommunikációs készségeinek, képességeinek fokozása 

• megvizsgálni azt, hogy viselkedésük milyen hatást gyakorol másokra  

• gyakorolni az egymással kapcsolatos érzések megfogalmazását, annak megosztását 

• segítséget nyújtani az ellentmondásos világban történő eligazodásban 

• képessé válni a másik ember személyiségének tiszteletére és megértésére 

• a helyes önismeret kialakításával mások bírálatának segítésként való fogadására 

• megvizsgálni a szenvedélybetegségek biopszichoszociális hátterét 

• az addikció kialakulása  

• az alkohol, a drog, a dohányzás stb., szervezetre, gyakorolt hatása, magatartásbeli 

változások megfigyeltetése 

 

 

Empátia és tolerancia  

 

A modul tartalma, tematikája, időigénye 

• Etnikai és vallási különbségek (1) 

• Tetoválás és az önmegvalósítás (1) 

• Másság elfogadása (1) 

• „Szeretetnyelv” - Az ajándék és az ajándékozás (2)  

 

A modul tematikájának megvalósított oktatási, nevelési és képzési cél 

• az emberek közötti különbözőségek tudatosítása, a különbözőségből fakadó sajátos 

előnyök beláttatása, a másság elfogadásának megalapozása 

• a tolerancia, az empátia és az agresszivitás fogalmának értelmezései  
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• nyitottá tenni a diákokat a többi ember iránt  

• tisztázni a sztereotípia, az előítélet és a diszkrimináció fogalmát  

• tudatosítani a tanulókban élő előítéleteket, felkelteni bennük a tolerancia igényét, 

megalapozni a mások iránti elfogadó attitűdöt, gyakoroltatni a szempontváltást, 

megalapozni, fejleszteni az empátiát 

• tudatosítani, hogy mindannyian lehetünk bizonyos helyzetben előítéletek tárgyai, 

áldozatai  

• ráébreszteni a diákokat, hogy a sok „másság” következtében lesz színesebb, gazdagabb a 

világ 

 

A serdülőkorúak rizikómagatartása  

 

A modul tartalma, tematikája, időigénye 

• A dohányzás egészségkárosító hatása (2) 

• A kábítószer és alkoholfogyasztás (1) 

• Nemi úton terjedő betegségek – AIDS veszély (2) 

• Viselkedésfüggőség (2)  

 

 

A modul tematikájának megvalósított oktatási, nevelési és képzési cél 

• megismertetni a szenvedélybetegségek fajtáinak szervezetre gyakorolt hatásait   

• átgondolása annak, milyen módjai vannak s szenvedélykeltő szerek visszautasításának  

• véleményformáló élmények segítségével elérni, hogy a diákok minél kevesebben 

próbálják ki a cigarettázást, illetve szokjanak rá a dohányzásra 

• megismertetni a nemi betegségek terjedésének formáit, megelőzésük módját 

• feltárni a viselkedésfüggőség kialakulásának okait 

 

A kutatás-fejlesztési projekt eredményeire alapozott további 

fejlesztési javaslatok 
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A komplex testi-lelki egészségfejlesztés projekt eredményeinek az 

egészségügy-fejlesztési stratégia irányvonalának megfelelő 

továbbfejlesztése, adaptálás a stratégia céljaihoz 
 

Az Egészséges Magyarország egészségügy-fejlesztési stratégia egyik fontos célkitűzése a 

kormány gyermek- és ifjúságpolitikájával összhangban az egészséges életmód, az egészséges 

testi és lelki fejlődés elősegítése. A szaktárca, társ tárcák, valamint számos szakmai és 

társadalmi szervezet bevonásával jelenleg is zajlik a Lelki egészség stratégia programjának 

megalkotása. Magyarország ország-specifikus lelki egészség céljai összhangban vannak a 

WHO Európai Lelki Egészség Cselekvési Terv célkitűzéseivel is. A komplex testi-lelki 

egészségfejlesztést célzó középiskolai program jól összhangba hozható az egészségstratégiai 

célokkal, javasolt a kapcsolódási pontok, adaptációs lehetőségek keresése, illetve kidolgozása.  

 

Az egyes önálló egészségnevelés programok hatékonyságának vizsgálata 
 

A szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a testi-lelki egészséggel kapcsolatos 

programoknak nem csupán a létezése bír fontossággal, hanem a programok minőségét is 

vizsgálni kell. A WHO 2010-ben a hasonló projekteket különböző minőségi kategóriákba 

sorolta. Ezek a kategóriák nagyjából a „bizonyítottan hatékony programok, a jó eséllyel több 

adat van arra, hogy hatékony programok, nem ártalmas programok, hatástalan programok és 

nagy valószínűséggel ártalmas programok ”. Az önállóan, gyakran egymástól függetlenül 

kidolgozott magyarországi egészségfejlesztési programok kapcsán eddig nem került sor 

átfogó, egységes elvek szerint lezajlott hatékonyság-vizsgálatra. A programok egységes 

minősítési rendszerének, egységes monitoring-szempontjainak kidolgozása, majd a 

hatékonyság-vizsgálat, a központilag szervezett monitoring végrehajtása nélkülözhetetlen az 

egészségfejlesztés holisztikus szempontjainak érvényre juttatásához.  

 

A köznevelési intézmények egészségfejlesztési tevékenységének célzott 

monitorozása, a hatékony egészségfejlesztést elősegítő szakmai 

támogatórendszer kialakítása 
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Az egyes projekteken túl a köznevelési intézmények egészségfejlesztési programjait, 

egészségfejlesztési tevékenységét is célzottan meg kell vizsgálni. Jelenleg nincs átfogó 

képünk a köznevelési intézmények egészségfejlesztési tevékenységéről, csak sejtjük, hogy 

nagyfokú heterogenitás uralkodik ezen a területen. A monitoringnak a konkrét programok és 

szabályozások vizsgálatán túl a személyi állomány kérdéseire, valamint az egészségfejlesztési 

tevékenységhez kapcsolódó financiális kérdésekre is ki kell térnie. Csak egy egységes 

monitoring révén valósítható meg egy olyan általános helyzetfeltárás, amelyre alapozva meg 

lehet kezdeni az egészségfejlesztés rendszerének intézményi szintű támogatását, az egyes 

köznevelési intézmények közötti, valamint a köznevelési intézmények más ágazatokhoz 

(elsősorban a szociális és az egészségügyi ágazathoz) tartozó intézmények közötti komplex 

egészségfejlesztési célú együttműködési rendszer kialakítását.  

 

A komplex testi-lelki egészségfejlesztés projekt eredményeinek 

disszeminálása 
 

Szakértőink szerint rendkívül fontos, hogy egy ilyen horderejű köznevelési program 

megfelelő csatornák révén és a megfelelő eszközök alkalmazásával széles körben ismertté 

váljon. A sikeres disszeminációs stratégia egyrészt megkönnyíti az intézmények számára a 

program elemeinek megismerését, majd átvételét, alkalmazását, másrészt a közvélemény felé 

is propagálja a programban történő részvételt, ami áttételesen ugyancsak ösztönzőként hathat 

az intézmények számára is. Egy jól megtervezett és irányított disszeminációs kampány 

ráirányíthatja a figyelmet az egészségnevelés, illetve maga a testi-lelki egészség fontosságára; 

új szempontokat hozhat be a testi-lelki egészségről való közgondolkodásba, illetve a 

szakmai/iskolai gondolkodásba. A nyilvánosság, a kommunikáció segíthet az egyes 

részterületekkel, résztémákkal kapcsolatos egyéni, illetve társadalmi előítéletek, félelmek 

leküzdésében, illetve az egyes jelenségekhez kapcsolódó téves vagy részigazságokat 

tartalmazó képzettársítások lebontásában-pontosításában. 
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További támogató és értékelő workshopok, szakértői megbeszélések 

szervezése 
 

Mint azt a szakmai workshop eredményeinek bemutatásánál is jeleztük, a szakértők szerint a 

továbbiakban is nagy szükség lenne a testi-lelki egészségfejlesztés komplex moduljának 

bemutatását, további fejlesztését, bővítését célzó szakmai rendezvények, konferenciák, 

kerekasztal-beszélgetések szervezésére, amely lehetőséget biztosítana a legújabb kutatási 

eredmények, jó gyakorlatok megismertetésére, a tapasztalatcserére, szakmai vitára, a 

nemzetközi adaptációra, vagy akár újabb jó gyakorlatok kifejlesztésére.  

 


