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Vezetői összefoglaló 

Jelen tanulmányunk célja a komplex iskolai testi-lelki egészségnevelés nemzetközi 

szakirodalomban fellelhető programjainak, modelljeinek felkutatása, bemutatása és 

elemzése. Munkánk során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy léteznek-e külföldön 

olyan oktatás- és egészségpolitikai, vagy iskolai szinten alkalmazott jó gyakorlatok, amelyek 

modellként szolgálhatnak az átfogó egészségfejlesztési és egészségnevelési programok 

Magyarországon történő meghonosításához. A kérdések megválaszolásához a Schools for 

Health in Europe hálózat egészségfejlesztő iskola koncepcióját, valamint a skót 

kerettantervbe foglalt Health and Wellbeing programot vizsgáltuk meg. Ennek során 

tanulmányunk célkitűzéseivel kapcsolatban az alábbi eredményekre jutottunk: 

– A Schools for Health in Europe egészségfejlesztő iskola programja alkalmazható a 

komplex iskolai egészségnevelés intézményi megvalósításának modelljeként. 

– Ehhez a program széles nemzetközi szakirodalmi bázisra és friss kutatási 

eredményekre épülő koncepciót és módszertanokat tartalmaz, emellett több 

praktikus útmutatót, valamint megvalósítási terveket bemutató tanulmányt kínál. 

– Ezenkívül a szervezet az egészségfejlesztő iskola program elemeinek alkalmazásához 

számos jó gyakorlatot leíró esettanulmánnyal rendelkezik, amelyek felhasználhatók 

a modell intézményi bevezetése során. (Bujis et al. 2009; 2013)  

– A skóciai – Curriculum for Excellence elnevezésű – országos kerettantervben 

szereplő Health and Wellbeing program létrehozása és annak elemei a komplex 

egészségneveléssel kapcsolatos kutatási eredmények és létező gyakorlatok országos 

szakpolitikákba integrálásának a példája.  

– A program tanulási lépcsőfokokra és részterületekre bontott (élményalapú állítások 

formájában megfogalmazott) célkitűzései mintaként szolgálhatnak a hasonló 

kerettantervek kialakításához. 

– Ezenkívül a Health and Wellbeing program tananyaggá fejlesztésével és alkalmazásával 

kapcsolatban is számos esettanulmány érhető el. (2. link) 
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Bevezetés 

Jelen munka során olyan – intézményi és szakpolitikai szintű – jó gyakorlatok után kutattunk, 

amelyek a gyermekek testi-lelki egészségre nevelését nem különálló részterületekre (például 

egészséges táplálkozásra, megfelelő mennyiségű testmozgásra, drogprevencióra) bontva, 

elszigetelt intervenciós kampányok során kezelik, hanem átfogó, holisztikus szemléletmódú, 

a testi és lelki egészséget, valamint a szociális jólétet azonos súllyal szem előtt tartó iskolai 

programok segítségével kívánják megvalósítani, és amelyek modellként szolgálhatnak 

hasonló programok Magyarországon történő bevezetéséhez. 

 Az egyik ilyen lehetséges modell a Schools for Health in Europe (SHE) hálózat 

egészségfejlesztő vagy egészséges iskola koncepciója. Az ebben szereplő alapelvek, 

célkitűzések és gyakorlatok a testi-lelki egészségnevelés intézményi szintű adaptálását 

segíthetik elő. Az ezekkel foglalkozó fejezetben bemutatjuk az egészségfejlesztő iskola 

koncepcióját alkotó alappilléreket, a program elemeinek alkalmazása mellett szóló kutatási 

eredményeket, az egyes egészségneveléssel kapcsolatos részterületek oktatásának 

célkitűzéseit, hatékony módszereit, illetve a program bevezetésének lépéseit, intézményi 

feltételeit. Végezetül ismertetünk két esettanulmányt, amelyek az egészségfejlesztő iskola 

megközelítés elemeinek innovatív, hatékony alkalmazását mutatják be. 

 A tanulmányunkban vizsgált másik modell a skót nemzeti kerettantervben szereplő 

Health and Wellbeing program, amely a modern szemléletmódú testi-lelki egészségnevelés 

országos szakpolitikákba történő beágyazásának példája. Az ezzel kapcsolatos fejezetben 

bemutatjuk a program (a SHE hálózat koncepciójához nagyon hasonló) alapelemeit, általános 

célkitűzéseit és a megvalósításával kapcsolatos, iskolákra háruló feladatköröket, 

felelősségeket. A fejezet végén ismertetjük a Health and Wellbeing programnak az 

egészségnevelés részterületeit érintő, konkrét, országos kerettantervbe foglalt célkitűzéseit. 
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Komplex egészségnevelési programok – nemzetközi példák 

A nemzetközi szakirodalomban a testi-lelki egészségneveléssel kapcsolatban talán a 

leggyakrabban előforduló összefoglaló fogalmak: az „egészségfejlesztés” (Health Promotion), 

illetve az „egészségfejlesztő iskola” (Health Promoting School). Az Egészségügyi 

Világszervezet (WHO) definíciója szerint az egészségfejlesztés: 

„[…] az a folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek egészségük 

fokozott kézben tartására és tökéletesítésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét 

állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, 

hogy megfogalmazza és megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és 

környezetével változzék vagy alkalmazkodjon ahhoz. Az egészséget tehát, mint a 

mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az egészség 

pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi 

képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az 

egészségügyi ágazat kötelezettsége.” (Dr. Kishegyi és Dr. Makara 2004:9) 

Annak érdekében, hogy e komplex folyamat előremozdításának színterévé váljon, egy 

iskolának bizonyos meghatározott tulajdonságokkal kell rendelkeznie, működési 

folyamataiba és infrastrukturális kereteibe pedig integrálnia kell az egészségfejlesztés 

feltételeit. A WHO meghatározása szerint azok az intézmények tekinthetők egészségfejlesztő 

iskolának, amelyek: 

– minden lehetséges eszközükkel a dolgozók és a tanulók egészségének fejlesztésén, 

és az eredményes tanulás előmozdításán dolgoznak, 

– együttműködést alakítanak ki az egészségügyi és pedagógiai szakemberekkel, a helyi 

vezetéssel, valamint a tanárokkal, a szülőkkel és a diákokkal az iskola környezetének 

egészségesebbé tétele érdekében, 

– egészséges környezetet, egészségügyi oktatást és szolgáltatásokat, valamint 

intézményi szociális támogatást biztosítanak, iskolai és közösségi projekteket, 

munkavállalói egészségfejlesztési, egészséges táplálkozással kapcsolatos 
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tanácsadási programokat szerveznek, valamint megteremtik a testmozgás, az aktív 

kikapcsolódás és az egészséges szellemi fejlődés lehetőségeit, 

– olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytatnak, és közben olyan irányelveket 

követnek, amelyek figyelembe veszik az egyének méltóságát és jóllétét, többféle 

lehetőséget kínálnak a siker elérésére, továbbá értékelik az erőfeszítéseket, a 

törekvést, valamint az egyéni eredményeket, 

– végezetül pedig arra törekednek, hogy segítsék az iskola dolgozóit, diákjait, a 

családokat és a helyi közösségeket egészségük megőrzésében, ennek érdekében 

együtt dolgoznak a helyi vezetéssel, hogy tagjai megértsék, hogyan járulhat hozzá 

(vagy éppen hogyan hátráltathatja) a közösség az egészségfejlesztést és a tanulást. 

(6. link)  

A fentiekből jól látható, hogy a komplex testi-lelki egészségfejlesztés beépítése az iskolák 

oktatási-nevelési tevékenységébe összetett, komoly, interdiszciplináris szakmai hátteret 

igénylő, s az iskola intézményi, szociális és tárgyi környezetét is alapjaiban érintő feladat. A 

fejezet további részében két olyan átfogó nemzetközi programot mutatunk be, amelyek e 

feladat megoldását tűzték ki célul.  
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1. SHE: Schools for Health in Europe 

A Schools for Health in Europe elnevezésű szervezet egyrészt rendelkezik egy, a nemzetközi 

szakirodalomra támaszkodó részletes iskolai egészségfejlesztési koncepcióval, másrészt 

részletes iránymutatásokat, számos segédanyagot és megvalósított programelemet kínál 

mintaként azoknak az iskoláknak, amelyek komplex, az egész iskolát érintő testi-lelki 

egészségnevelési program bevezetését tervezik. Jelen fejezetben ezek bemutatása, valamint 

a SHE koncepciójába illeszkedő, a szervezet által kiválasztott jó gyakorlatok ismertetése a 

célunk. 

 A Schools for Health in Europe (SHE) a WHO Európai Regionális Iroda, az Európa Tanács 

és az Európai Bizottság támogatásával működő, 45 európai ország szakembereit tömörítő 

hálózat, melynek fő célkitűzése, hogy az iskolai egészségnevelést az európai oktatás- és 

egészségpolitikai fejlesztések szerves részévé tegye.  

 A SHE hálózat egyrészt az iskolai egészségfejlesztés jó gyakorlatainak, az ezzel 

kapcsolatos szakmai tapasztalatok és tudás megosztásának platformja. (Jelen fejezet célja 

többek között ez utóbbiak bemutatása.) Másrészt a SHE az átfogó iskolai egészségfejlesztés 

népszerűsítésével foglalkozik, támogatja az iskolákat az átfogó testi-lelki egészségnevelési 

programok elindításában, továbbfejlesztésében és fenntartásában. A saját kutatócsoporttal 

is rendelkező szervezet ezenkívül az egészségfejlesztéshez kapcsolódó területeken dolgozó 

kutatók támogató hálózataként is működik. (SHE 2015, valamint 3. link)  

 A fejezet további részében bemutatjuk, hogy – a Schools for Health in Europe hálózat 

meghatározása szerint – melyek a komplex iskolai egészségfejlesztés és egészségnevelés 

konceptuális alapjai, milyen célkitűzéseket fogalmaz meg a szervezet, s ezek elérése 

érdekében milyen feladatok hárulnak az oktatási intézményekre és a (tágabb értelemben 

vett) környezetükre, milyen módszerekkel teljesíthetők ezek a feladatok, és milyen 

eredmények igazolják az alkalmazott gyakorlatokat. Végezetül részletesen ismertetünk 

néhány – a SHE hálózat által elismert, már megvalósult – iskolai egészségnevelési jó 

gyakorlatot. 
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1.1. A SHE hálózat egészségnevelési programjának konceptuális háttere, 

alapelvei 

A SHE definíciója szerint az „egészségfejlesztő iskola” (vagy „egészséges iskola”) „olyan 

iskola, amely egy strukturált, szisztematikus terv megvalósításával segíti a diákokat, a 

tanárokat, valamint az intézmény egyéb dolgozóit egészségük és jóllétük előremozdításában, 

társadalmi tőkéjük gyarapításában. Ez egy jellemzően ’egész iskolás’ (az egész iskolára 

kiterjedő) megközelítés […]” (Young et. al 2013:3) 

 A szervezet egészségnevelési koncepciójának alappillérei közül az egyik ez az átfogó, az 

egész iskolát érintő megközelítés, mely tulajdonképpen az osztálytermi egészségnevelésnek, 

az iskolai stratégiák kidolgozásának, valamint az iskolai környezet és az életvezetési 

kompetenciák egész iskolaközösséget érintő fejlesztésének kombinációja.  

 Hasonlóan fontos alapelem, hogy az iskolai egészségfejlesztés részvétel alapú legyen, 

azaz a diákok, az iskolai személyzet és a szülők magukénak érezzék az ezzel kapcsolatos 

feladatokat, tevékenységeket, és aktívan közreműködjenek a program megvalósításában.  

 A SHE hálózat koncepciójának alappillérei közé tartozik továbbá az a célkitűzés, hogy az 

iskolai munka minőségét a lehető legmagasabb szintre emeljék a komplex 

egészségfejlesztési program alkalmazása során. A SHE hálózat (a témával kapcsolatos 

kutatási eredményeken alapuló) nézete szerint ugyanis az egészségfejlesztő iskola képes 

hatékonyabbá tenni az oktatási és a tanulási folyamatot, egyúttal javítani annak 

eredményességén azáltal, hogy segít előremozdítani a tanárok és a diákok testi-lelki 

egészségét és jóllétét, hiszen ez jobb egyéni teljesítményhez is vezet.  

 Ezenkívül kiemelten fontosnak tartják, hogy az alkalmazott új koncepciók és technikák 

bizonyítékokon, azaz létező kutatási eredményeken alapuljanak, az érintettek ennek 

megfelelően dolgozzák ki és alkalmazzák azokat. 

 Végezetül – a szervezet szerint – az átfogó iskolai egészségfejlesztés alapja az is, hogy 

az iskolák szoros kapcsolatot alakítsanak ki és tartsanak fenn a helyi közösség tagjaival, 

emellett a közösség fejlődésének aktív közegeként működjenek. (Young et al 2013:4) 

 

A SHE hálózat koncepciója alapján az egész iskolára kiterjedő megközelítést alkalmazó, 



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

 

10 
 

részvételen alapuló, programjában a kutatási eredmények által igazolt koncepciókat és 

technikákat felhasználó, valamint a helyi közösséggel is szoros kapcsolatokat ápoló 

egészségfejlesztő vagy egészséges iskola hat komponenst foglal magában: 

1. A tanterv részét képező, az egészség és a jólét előmozdítása érdekében megalkotott 

egészséges iskolai stratégiát, mely írott dokumentumokból és/vagy bevett 

gyakorlatok egészéből áll. Ezek szabályozhatják többek között, hogy milyen ételek 

készülhetnek az iskolai étkeztetés keretein belül, vagy leírhatják, hogyan előzhető 

meg, illetve kezelhető az iskolai erőszak és zaklatás. 

2. Az iskola fizikai környezetét, beleértve az iskola épületét, a külső területét és 

szűkebb környékét. Az iskola fizikai környezetének egészségesebbé tétele magában 

foglalja az arra irányuló törekvést, hogy az iskola terei a kikapcsolódás és a 

testmozgás szempontjából egyre vonzóbbá váljanak. 

3. Az iskola szociális környezetét, amely összefüggésben áll az iskolaközösség 

tagjainak egymáshoz való viszonyával, ezek minőségével, és amelyet a szülőkkel, 

valamint a szélesebb helyi közösséggel való kapcsolatok szintén alapjaiban 

befolyásolnak. 

4. Az egészséggel kapcsolatos egyéni készségek és cselekvési kompetenciák 

fejlesztése érdekében olyan egészségügyi oktatási tananyag, valamint tudás- és 

készségfejlesztő foglalkozások beépítését a tantervbe, amelyek alkalmasak az 

egészség, a jóllét és az iskolai előmenetel szempontjából fontos kompetenciák 

(ki)fejlesztésére. 

5. Közösségi kapcsolatokat az iskola és a diákok családjai, valamint az iskola és a helyi 

közösségek kulcsszereplői és ezek csoportjai között. A szakmai konzultáció és az 

érintettekkel való együttműködés előremozdíthatja az iskola egészségfejlesztésre 

irányuló törekvéseit, és segítheti az ezzel kapcsolatos tevékenységét.  

 

6. Regionális és helyi, vagy közvetlenül az iskolákhoz kapcsolódó iskolai egészségügyi 

szolgáltatásokat, amelyek kiterjednek – az akár speciális igényű – diákok 

egészségügyi ellátására, egészségfejlesztésére. Az iskolával együttműködő 
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egészségügyi dolgozók a pedagógusokkal közösen konkrét mentális, emocionális és 

egészséggel kapcsolatos témákon (például higiénia, szexuális felvilágosítás és 

oktatás) dolgozhatnak (5. link). 

1.1.1. Egészséges iskola = egészségfejlesztés + egészségnevelés 

A SHE hálózat fentebb összefoglalt, „egészségfejlesztő vagy egészséges iskolával” 

kapcsolatos koncepciója jól látható összhangban áll az Egészségügyi Világszervezet 

vonatkozó definícióival (lásd a fejezet bevezetőjét). E komplex program elemeinek hasznát a 

szervezet az egészségfejlesztés és az egészségnevelés létező gyakorlatainak 

modernizálásában és integrált alkalmazásában látja. 

 A SHE meghatározása szerint az iskolai keretek között végzett egészségfejlesztés 

tulajdonképpen minden olyan tevékenységet magában foglal, amelyek célja a teljes 

iskolaközösség egészségének javítása és/vagy megőrzése. Az iskolai egészségoktatás, 

egészségnevelés is ilyen feladat, de – az egészségfejlesztés gyakorlatával szemben – ennek 

középpontjában a kommunikáció áll, mely az egészséggel kapcsolatos tudásanyag, értékek, 

attitűdök és kompetenciák tanulására és oktatására irányul, s mely gyakran (csak) egy 

bizonyos, egészséggel kapcsolatos témakörre fókuszál (például dohányzás, alkohol, 

egészséges táplálkozás, higiénia, lelki egészség). 

 A két terület összekapcsolása és együttes beépítése egy integrált egészségfejlesztési 

koncepcióba, az iskolák tananyagába és működési folyamataiba a SHE hálózat szerint számos 

kihívást rejt magában. Egyfelől a fenti törekvéshez elengedhetetlen az egészségügyi és 

pedagógiai szakemberek, tanárok együttműködése. Ennek kialakítása során talán azt a 

legfontosabb észben tartani, hogy az egészségfejlesztés koncepcióját az egészségügyi szakma 

tagjai általában jobban átlátják (nyilvánvalóan többek között azért, mert maga a fogalom is a 

saját szakterületükről származik). Ezenkívül a fogalomhasználatukban jellemzően képesek az 

egészségfejlesztés és az egészségnevelés közti különbségtételre, míg a pedagógusok a két 

terület kapcsán kevésbé árnyalt definíciókkal rendelkeznek, és általában ezek együttesére 

tulajdonképpen a tananyag (lehetséges) kiegészítéseként tekintenek (Young et al 2013). 

Ezzel szemben az egészségfejlesztés és az egészségnevelés iskolai megvalósításához 

kapcsolódó terminusok között (például egész iskolás megközelítés, demokratikus iskola, 
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fenntartható iskola) jellemzően a pedagógiai szakemberek igazodnak el könnyebben. A fenti 

szempontok figyelembevétele elengedhetetlen a két szektor közötti kommunikáció és 

együttműködés kialakításában. 

 További kihívást jelent a két terület integrálása kapcsán, hogy az egészségnevelés 

hagyományos gyakorlata általában egy-egy konkrét, egészséggel és kockázatviselkedéssel 

kapcsolatos témára fókuszál (például egészséges táplálkozás, dohányzás, fizikai aktivitás, 

mentális egészség), holott a valóságban ezek nem különülnek el egymástól élesen a fiatalok 

életében és viselkedésében. Erre kiváló példa a tizenévesek szexuális aktivitása és az alkohol-, 

illetve a droghasználat, valamint a mentális, emocionális problémák és a kockázatviselkedések 

közötti összefüggés. Azon kívül, hogy a különálló témakörökre fókuszáló egészségnevelési 

gyakorlat általában nem veszi figyelembe a különböző egészséggel kapcsolatos témák 

egymásra hatását, a vizsgált kérdéskörrel összefüggő viselkedések társadalmi 

meghatározottságát is elhanyagolja. Holott például a serdülőkori terhesség, vagy az elhízással 

kapcsolatos kutatási eredmények arra utalnak, hogy ezekre a problémákra a státusnak és más 

társadalmi tényezőknek legalább akkora hatásuk van, mint az egyén döntéseinek. 

 A fenti nehézségre reflektálva és a különböző kutatási eredményekre támaszkodva a 

SHE hálózat „egészségfejlesztő iskola” koncepciójának kidolgozói amellett érvelnek, hogy az 

egyes részterületekhez kapcsolódó tudásanyag és készségek átadása az egész iskolás 

megközelítésen kell, hogy alapuljon. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy az 

egészségfejlesztés és az egészségnevelés témakörei a tantervekben integrálva (egymáshoz és 

a többi tárgyhoz szorosan kapcsolódva) kell, hogy megjelenjenek, illetve az iskolában zajló 

különböző tevékenységekbe és foglalkozásokba is szükséges beépülniük. Ezt a megközelítést 

a szerzők szerint egyrészt az indokolja, hogy az egyes, egészséggel kapcsolatos témakörök 

között működik a tudástranszfer, azaz a bennük rejlő közös elemek miatt a diákok képesek 

egy bizonyos területen megszerzett tudásukat és készségeiket más kontextusban is 

felhasználni, más, egészséggel kapcsolatos témakörökkel összefüggésben.1 Másrészről ezt a 

                                                            
1 A szerzők két holland kutatásra hivatkoznak, amelyek arra fókuszáltak, hogy milyen tudástranszfer érhető el a 
dohányzással és a biztonságos szexszel kapcsolatos oktatás, valamint a szorosan kapcsolódó alkoholfogyasztás 
és a kevésbé kapcsolódó egészséges étrend között. (Peters, L. 2012 Searching for Similarities: Transfer-oriented 
learning in health education at secondary schools. University of Amsterdam és Singh, A et al (2012). Physical 
Activity and performance at school: A systematic review of the literature including a Methodological Quality 
Assessment. Arch Pediatr Adolesc Med. 66: 49–54.) 
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megközelítést támasztja alá az is, hogy a kutatási eredmények alapján az egyes tantárgyak 

anyagai között sokkal szorosabb kapcsolat van, mint azt a tantervek kidolgozói korábban 

gondolták. A szerzők erre példaként hozzák fel a fizikai aktivitás és az egyetemi teljesítmény 

között feltárt összefüggéseket,2 valamint a modern neurofiziológiának a testmozgás és a 

kognitív funkciók közti kapcsolatra vonatkozó eredményeit.3 (Young et al 2013) 

1.2. Az egészségfejlesztő iskola program elemei és megvalósítása 

Annak érdekében, hogy egy iskola a korábban ismertetett alapelveknek és koncepcióknak 

megfelelő „egészségfejlesztő iskolává” váljon, számos lépést kell megtennie. Ezek közül az 

egyik a különböző egészségfejlesztéssel és egészségneveléssel kapcsolatos részterületek 

beépítése a tananyagba azon alapelvek mentén, illetve módszerekkel, amelyeket az előző 

alfejezetben bemutattunk. Ezenkívül az iskolákra igen komplex feladat hárul egy saját 

igényeikre és szükségleteikre szabott egészségfejlesztési program előkészítésével, 

létrehozásával és megvalósításával kapcsolatban. 

  E lépések támogatásához a SHE hálózat számos iránymutatást tartalmazó 

segédanyagot és részletesen kidolgozott programleírást ajánl. Munkánk soron következő 

fejezetében ezek mentén haladva mutatjuk be az egészségfejlesztő iskola programjának 

elemeit és megvalósítását. 

1.2.1. Az egészségfejlesztéssel és egészségneveléssel kapcsolatos témakörök 

Elsőként bemutatjuk, hogy az egészségfejlesztő iskola létrehozására irányuló program 

hatékony működése érdekében – a vonatkozó kutatási eredmények alapján – hogyan 

illeszthetők be sikeresen az iskolák működésébe és tantervébe az egészségfejlesztéssel és az 

egészségneveléssel kapcsolatos témakörök. 

                                                            
2 Cotman, C. W. and Berchtold N. C. (2002). Exercise: a behavioural intervention to enhance brain health and 
plasticity. Trends in Neurosciences. Vol 25:6. 
3 Akshoomoff, N. and Courchesne, E. (1992). A new role for the cerebellum in cognitive operations. Behavioral 
Neuroscience, 106 (5), 731–738. és Jensen, B. B. (1995). Concepts and models in democratic health education. 
In Jensen, B. B. (ed.). Research in Environmental and Health Education. Research Centre for Environmental and 
Health Education. The Royal Danish School of Education.  
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1. Mentális egészség 

A SHE egészséges iskola koncepciója azokon a mentális egészséget fejlesztő 

kezdeményezéseken alapul, amelyek a gyermekek szociális, érzelmi és lelki jóllétének 

fejlesztését tűzik ki célul annak érdekében, hogy képesek legyenek a tanulással és az 

egészséggel kapcsolatos törekvéseiket megvalósítani, s megfelelő kapcsolatokat kialakítani a 

kortársaikkal, tanáraikkal, családjukkal és a tágabb közösségükkel. Ezek célja többek között: 

– az iskola, a diákok családja és a helyi közösségek közötti kapcsolat kialakítása, 

– a viselkedésminták következetes változtatása e kapcsolatok segítségével, 

– az iskola környezetének fejlesztése, 

– tiszteletteljes és támogató kapcsolatok kialakítása a diákok, tanárok és a szülők között, 

– interaktív tanulási és tanítási megközelítések alkalmazása, 

– minden egyes diák kapcsolatrendszerének bővítése, 

– valamint a teszteredmények, a szociális és érzelmi készségek fejlesztése, a magaviselet 

javítása, a szorongás és a depresszió visszaszorítása.4 

  

                                                            
4 A fenti célok eléréséhez a SHE hálózat a PROMINDS: Study on the development of a whole school mental 
health framework (Bujis et al 2014) című segédletet ajánlja, melyben a szerzők összefoglalják egy sor, mentális 
egészség kérdésköréhez tartozó téma oktatásának lehetséges módszereit. 
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2. Szerhasználat 

A SHE hálózat koncepcióját összefoglaló tanulmány5 által felhasznált kutatási eredmények 

szerint a dohányzással, az alkohol- és drogfogyasztással kapcsolatos iskolai kezdeményezések 

sikeresebbek, ha nem oktató-centrikus tanórák, hanem interaktív foglalkozások keretében 

valósulnak meg, a diákok életvezetési készségeire (például szerhasználat elutasításának 

képessége), magabiztosságának fejlesztésére fókuszálnak, valamint alkalmazzák az egész 

iskolára kiterjedő megközelítést. 

3. Szexuális egészség és emberi kapcsolatok 

Az egészségfejlesztő iskola program szexuális egészséggel és emberi kapcsolatokkal foglalkozó 

oktatási tevékenységének elsődleges célja, hogy a diákok bővítsék a szexualitással és a 

biztonságos szexszel kapcsolatos tudásukat, továbbá a fiatalok lehetőleg időben kitolják az első 

szexuális együttlétet. A kutatási eredmények alapján a gyermekek egészséges szexuális 

fejlődésével kapcsolatos – iskolai programokban foglalt – célkitűzések legeredményesebben jól 

képzett, empatikus tanárok segítségével valósíthatók meg.  

4. Egészséges táplálkozás 

A kutatási adatok szerint a diákok ételekkel és egészséges étrenddel kapcsolatos ismereteit és 

készségeit az egészséges táplálkozással kapcsolatos, egész iskolás megközelítésű és bizonyíték-

alapú oktatási gyakorlatok képesek fejleszteni. Ennek ellenére a módszerek csak korlátozottan 

képesek változást elérni a gyermekek étkezési szokásaiban. A lányok fogékonyabbnak tűnnek 

az ilyen kezdeményezésekre, mint a fiúk, ugyanakkor a zöldségfogyasztást a sikeresebb 

programok is csak kismértékben képesek növelni.  

 Azok a kezdeményezések viszont, amelyek képesek voltak elérni bizonyos szintű 

változást, osztoznak némely tulajdonságban. Ezek egyrészt igyekeznek bevonni a szülőket az 

egészséges étkezéssel kapcsolatos foglalkozásokba, mely kihatással lehet így az otthoni 

ételkészítésre és a családok étrendjére. Másrészt az iskolában csak olyan élelmiszereket tettek 

elérhetővé, amelyek konzisztensek az egészséges étrenddel kapcsolatos tananyaggal. Ezenkívül 

azok a kezdeményezések tudtak sikereket elérni, amelyek egy hosszú távú (legalább három 

éves) oktatási folyamatot terveztek meg az egészséges táplálkozással kapcsolatos tudás és 

                                                            
5 SHE Factsheet_2 (Young et al 2013) 
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kompetenciák fejlesztésére, ezekbe pedig számos különböző tevékenységet beépítettek, 

beleértve a diákok és a tanárok programmal kapcsolatos visszajelzéseit is. 

 A hasonló programok bevezetéséhez a SHE hálózat szintén több segédanyagot ajánl, 

többek között a Healthy Eating and Physical Activity in Schools (HEPS) keretrendszert (3. link). 

Az ebben szereplő tanulmányok az egészséges táplálkozással és a fizikai aktivitással 

kapcsolatos, egészségfejlesztő iskola megközelítésű programok országos és iskolaszintű 

bevezetéséhez, valamint ezek elemeinek élményközpontú tananyaggá fejlesztéséhez 

nyújtanak elméleti és módszertani útmutatókat, jó gyakorlatokat. 

1.2.2. Az egészségfejlesztő iskola megvalósításával kapcsolatos intézményi feladatok 

Azoknak az iskoláknak, amelyek szeretnének megvalósítani egy komplex – a korábban 

bemutatott koncepcionális alapelemeket és az egyes részterületek oktatását magában 

foglaló – testi-lelki egészséget fejlesztő iskolai programot, a SHE útmutatói szerint a 

következő lépésekben érdemes ezt végrehajtaniuk: 

1. fázis: Előkészítés 

1. Motivációk és elköteleződés 

Az intézmény motivációi alapvető fontosságúak a program prioritásainak meghatározásában, a 

későbbi egyeztetések, a kommunikáció és a döntéshozatal során, éppen ezért ezeket fontos 

számba venni, mielőtt az iskola belekezd egy átfogó egészségfejlesztési koncepció 

megvalósításába. A döntés, hogy az intézmény egészségfejlesztő iskolává váljon, számos 

szituációból eredhet és különböző – iskolán belüli, vagy azon kívüli – kezdeményező aktoroktól 

származhat: 

– Lehet olyan központi vagy helyi kormányzati döntések eredménye, amelyek célul tűzik ki 

az intézmények támogatását a program megvalósításában, esetleg törvényileg előírják az 

egészségfejlesztő iskola elemeinek beépítését a tananyagba (lásd a skót példát a következő 

fejezetben). 

– Az iskola vezetése, személyzete, a szülők, vagy a diákok észlelhetnek egészséggel 

kapcsolatos problémákat (például szerhasználat, iskolai erőszak, túlsúly, életvezetéssel 

kapcsolatos készségek hiányosságai, iskolai étkeztetés nem megfelelő minősége), melyeket 

az egészségfejlesztő iskola program bevezetésével kíván orvosolni az intézmény (lásd az 
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1.3.1 fejezetben bemutatott esettanulmányt). 

– Más, a programot alkalmazó környező iskolák eredményei felkelthetik az iskolai 

személyzet figyelmét, akik az előnyök láttán szintén elkötelezik magukat a program 

alkalmazása mellett. 

– Előfordulhat az is, hogy egy iskola szervezettebbé akarja tenni, fejleszteni akarja a már 

alkalmazott gyakorlatokat. 

2. Iskolai vezetők támogatásának megnyerése 

Az iskolai vezetés és az igazgató kezdeti támogatása és hosszú távú elköteleződése alapvető 

fontosságú az „egészségfejlesztő iskola” létrehozásához és fennmaradásához, hiszen a 

program egy hosszú távú fejlődési folyamat, amely tervezést, következetes végrehajtást, 

kiértékelést és továbbfejlesztést igényel. A folyamatban a pedagógiai és egészségügyi 

szakemberek szerepe rendkívül fontos, de a vezető szerep mindenképpen az iskolavezetésé 

kell, hogy legyen a program végrehajtása során, ezért e szereplők támogatásának elnyerése 

kulcsfontosságú a program előkészítésének fázisában. 

3. Az iskolaközösség támogatásának megnyerése 

Az, hogy az iskolai közösség egésze támogassa az „egészségfejlesztő iskolává” válás folyamatát, és 

ennek mibenlétével kapcsolatban konszenzus alakuljon ki az érintettek között, szintén fontos eleme a 

hatékony előkészítő munkának és a program sikerességének. Az erre irányuló intézményi törekvések 

ráadásul abban is segítenek, hogy az egész iskolaközösség magának érezze a programot, biztosítva a 

tagjait arról, hogy fontos részei a döntéshozatalnak. Ennek érdekében érdemes:  

– megbeszélést szervezni (szülőknek, diákoknak, illetve a tanári karnak), vagy összehívni az 

iskolatanácsot, ahol párbeszéd kezdeményezhető a programról, továbbá bemutathatók 

annak előnyei, 

– tanárok, szülők és gyerekek egy csoportjával meglátogatni olyan iskolákat, amelyek már 

működő iskolai egészségfejlesztő programmal rendelkeznek. 

4. Kulcsszereplők azonosítása és bevonása a program megvalósításába 

Az iskola egészségfejlesztési programmal kapcsolatos prioritásainak megfelelő kulcsszereplők 

olyan egyének vagy szervezetek a helyi közösségben, akik/amelyek nagyban segíthetik a 

program végrehajtását. Ezeket a szereplőket – akik lehetnek a helyi politikai vezetés tagjai, 
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egészségügyi szakemberek vagy szervezetek – érdemes, illetve adott esetben szükséges6 is 

bevonni a program megvalósításába. Ennek érdekében, ha már létrejött egy intézményi 

megvalósítási tervezet, érdemes ezt bemutatni az érintett szereplőknek. 

5. Az erőforrások számbavétele 

Az egészségfejlesztési program megtervezése előtt számba kell venni az iskola rendelkezésre 

álló anyagi (beleértve a támogatási programokból származó) és emberi erőforrásait (beleértve 

az iskolai személyzetet, az iskola tevékenységében részt vevő szülőket és a külső szakértőket), 

melyek a program elindításához és fenntartásához szükségesek. Ezek alapján az intézmény 

juthat arra a megállapításra, hogy  

– az erőforrások részben vagy teljes egészében elegendőek a program megvalósítására, 

– nem áll rendelkezésre elegendő forrás, így az iskola a humántőkéjének mobilizálására 

és/vagy külső támogatás igénylésére szorul, 

– létezik országos vagy helyi szintű finanszírozási és támogatási rendszer, amely segítséget 

nyújt a programhoz szükséges emberi és anyagi erőforrások biztosításában,  

– a rendelkezésre álló források csak a program korlátozott működtetésére elegendők. 

6. Munkacsoport felállítása 

Az egészségfejlesztési program bevezetéséhez egy munkacsoport felállítása szükséges az 

iskolai személyzet egyes tagjainak és az esetleges külső kulcsszereplők bevonásával. (Egy ilyen 

munkacsoport alapjául szolgálhat az esetleg már létező iskolai tanács is.) Ez a munkacsoport 

lesz a program megtervezésének, megvalósításának és kiértékelésének, valamint az – iskolán 

belüli és kívüli tagokkal folytatott – kommunikációnak a felelőse, irányítója. A tagok között 

szerepelhetnek az intézményvezetők/igazgatók, (volt és jelenlegi) diákok, szülők, 

egészségoktatással foglalkozó tanárok, iskolaorvosok, iskolai szociális munkások és 

pszichológusok, testneveléstanárok, valamint külső egészségügyi és pedagógiai szakemberek. 

A létrehozott munkacsoportnak egy koordinátorra is szüksége van, akinek elsődleges feladata 

a csoport tevékenységének megszervezése.  

7. Kommunikációs terv kidolgozásának elkezdése 

Az iskolai egészségfejlesztési program előkészítésének szinte minden lépésében alapvető 

                                                            
6 Például a közlekedés biztonságosabbá tétele az iskolák környezetében (például forgalomlassítás) egy olyan 
célkitűzése lehet az iskolai programnak, amely szükségessé teszi a helyi önkormányzat bevonását. 
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fontosságú a kommunikáció. A vezetés és az iskolaközösség támogatásának megnyerése és a 

külső kulcsszereplők bevonása során is szükség van a program ismertetésére, előnyeinek 

bemutatására, a célkitűzések megfogalmazására. Ennek érdekében a program előkészítésének 

fázisában érdemes elkezdeni egy terv felállítását, amelyben a felelősök rögzítik, hogy az egyes 

célcsoportok esetében melyek a kommunikációs célok, a legfontosabb közölni kívánt üzenetek 

és a használni kívánt kommunikációs csatornák. 

8. Az eredményesség mérésének megtervezése 

Az egészségfejlesztési program akciótervének részét kell, hogy képezze az eredményesség 

mérésének elemeit és módszereit meghatározó kiértékelési terv, az előkészítő munkálatok 

során tehát az erre vonatkozó dokumentum kidolgozását is el kell kezdeni. Már a 

munkacsoport felállításával egy időben (6. lépés) érdemes eldönteni, hogy  

– kik fogják koordinálni és végrehajtani a program kiértékelését,  

– szükséges-e ehhez külső tagok bevonása (például egészségügyi szervezetek, helyi 

egyetemek társadalomtudományi, egészségügyi vagy pedagógiai tanszékei),  

– az iskola programjában megfogalmazott prioritásoknak megfelelően mire fókuszál majd 

a kiértékelés, és milyen módszereket alkalmaznak ennek során. 

2. fázis: Kiindulópontok rögzítése, prioritások meghatározása 

Az iskolai egészségfejlesztési program bevezetésének második lépése a kiindulópontok 

rögzítése és a prioritások meghatározása. Először is fel kell mérni, hogy milyen az intézmény 

általános egészségi állapota, milyen létező egészségfejlesztő stratégiák és gyakorlatok 

léteznek, és melyek azok a fizikai és emberi tényezők, amelyek támogathatják, esetleg 

gátolhatják ezek továbbfejlesztését. 

 

 Ezek alapján már meghatározhatók azok a területek, amelyekre az iskolai 

egészségfejlesztési program kidolgozásakor nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A prioritások 

kijelölésének színtere és irányítója lehet a korábban felállított munkacsoport; érdemes 3–4 

egészséggel kapcsolatos témakört kijelölni, és ez alapján úgy felépíteni a programot, hogy az 

évente egy ilyen prioritásként kezelt célkitűzésre összpontosítson. 

 A prioritások kijelölése egy, a munkacsoport által szervezett (nagyjából 1,5–2 órás) 

workshopon is történhet, ahol az iskolai személyzet, a szülők és a diákok közül választott 
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néhány fős csoportok egy-egy témavezető segítségével kiválasztják a csoport tagjai szerint 

legfontosabb 3–4 témakört. Ezután bemutatják a döntésüket és annak indoklását, végül a 

munkacsoport segítségével egy vita keretében megállapodnak abban a néhány végső 

témakörben, amelyek az iskola egészségfejlesztési programjának első számú célkitűzései 

lesznek. 

 A másik lehetőség egy kérdőíves felmérés készítése, amelyben megvizsgálják, hogy az 

iskola és a szülők közössége szerint az intézmény vonatkozásában melyek a legfontosabb 

egészséghez kapcsolódó problémák, illetve fejlesztésre szoruló területek. Az eredmények (a 

témakörök összesített fontossági sorrendje) alapján végül kijelölhetők a program prioritásai. 

3. fázis: Akcióterv létrehozása 

Az iskolai egészségfejlesztő program következő állomása a konkrét tervek elkészítése a kijelölt 

prioritások alapján. A tervet – a korábban leírtakkal összhangban – érdemes úgy felépíteni, 

hogy egy évre egy célkitűzés jusson. A második évtől fogva a már bevezetett intézkedések, 

programelemek karbantartása és finomítása az egyik, az adott évre eső prioritáshoz 

kapcsolódó tevékenységek megvalósítása a másik megtervezendő feladatkör. 

 Az akcióterv első eleme a célkitűzések meghatározása. Ezek segítenek tisztázni, hogy mit 

kíván elérni az iskola az egészségfejlesztési program elindításával, és a kiértékelés fókuszpontjait 

is kijelölik. A célkitűzéseknek azt is tartalmazniuk kell, hogy milyen átfogó eredményeket vár el az 

iskola a program megvalósításától, ezek milyen konkrét részeredményekből állnak össze, s ez 

utóbbiakat milyen részfeladatok segítségével kívánja elérni. 

 A programtervben szintén fontos szerep jut az olyan indikátorok kidolgozásának, 

amelyek segítik az előrehaladás és a kijelölt célok megvalósulásának monitorozását, 

folyamatos értékelését.  

 Ezenkívül folytatni kell az egészségfejlesztő program bevezető stádiumában elkezdett 

kommunikációs terv kidolgozását, ugyanis ez nem csak az iskolaközösség és a külső 

kulcsszereplők támogatásának megnyerését szolgálja, hanem fontos szerepe van a feladatok 

felelőseinek megválasztásában és irányításában is. A kommunikációs terv elkészítésénél fontos 

szem előtt tartani, hogy az egyes kommunikációs lépéseknek kik a célcsoportjai,7 és esetükben 

melyek a főbb célkitűzések. Ennek megfelelően kell megválasztani az – ismeretekre, 

                                                            
7 A diákok, az iskolavezetés, a tanári kar, a szülők, az iskola egészségügyi és szociális szakemberei, a helyi 
egészségügyi szervezetek, a helyi média, vagy a helyi vezetők.  
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attitűdökre és viselkedésekre fókuszáló – főbb üzeneteket és a kommunikációs csatornákat.8 

 A program kiértékelésére vonatkozó tervek első fázisban elkezdett kidolgozását szintén 

folytatni kell a programterv megalkotásakor. Miután korábban kijelöltük, hogy kik, illetve 

milyen szervezetek végzik majd az iskola egészségfejlesztő programjának értékelését, fontos 

meghatározni az eredményesség mérésének időkeretét, erőforrásigényét, valamint a 

vonatkozó feladatköröket és azok felelőseit. Ezenkívül szükséges – a rendelkezésre álló 

erőforrások és időkeret, valamint a mérések konkrét tárgya alapján – megtervezni, hogy a 

program kiértékelése milyen módszerrel – megfigyeléses vizsgálattal, interjúk készítésével, 

vagy kérdőíves felméréssel – történjen. Az iskolai egészségfejlesztő program bevezetésének 

ötödik fázisában, a kiértékelés végrehajtása után az eredmények felhasználhatók a program 

finomhangolására. 

4. fázis: Programtervezet végrehajtása 

Az iskolai egészségfejlesztő program bevezetésének következő fázisa az akcióterv elemeinek 

beépítése az iskola mindennapi működésébe, azaz a program megvalósítása. A tervezetben 

leírtakon túl néhány további elem segítheti az eredményes munkát.  

 Egyrészt érdemes a folyamattal kapcsolatban „mérföldköveket” felállítani, amelyek 

segítik nyomon követni a program előrehaladását, és rávilágítanak olyan elemekre, amelyek 

menet közben kiigazításra szorulnak. 

 Másrészt a negyedik fázisban rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni a hatékony 

koordinációra és kommunikációra annak érdekében, hogy a felelősök a program tervezetében 

meghatározott részfeladatokat megfelelően és időben végrehajtsák, illetve a 

munkafolyamatról, a tapasztalatokról és az esetleges kihívásokról diskurzus alakuljon ki az 

intézményben.  

5. fázis: Monitoring és kiértékelés 

Az iskolai egészségfejlesztő program bevezetésének folyamatát végigkíséri a monitorozás és a 

kiértékelés. Az ezzel kapcsolatos, a program első fázisától jelen lévő feladatok megvalósítása 

folyamatosan segít nyomon követni a program bevezetésének előrehaladását, az elért 

                                                            
8 Ezek lehetnek brosúrák, szórólapok, plakátok; iskolai hírlevelek, weboldal; tájékoztató megbeszélések, 
iskolatanács a szülők és a tanárok részvételével; sajtómegjelenés, vagy közösségi média felületek (például 
Twitter, Facebook). 
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sikereket és a megvalósítás során felmerülő kihívásokat, valamint az elvégzett feladatok 

hatékonyságát a konkrét célkitűzések szempontjából. (Safarjan – Goof – de Ruiter 2013(1–3)) 

1.3. Az egészségfejlesztő iskola program jó gyakorlatai, példái 

A soron következő alfejezetben először egy Dániából származó esettanulmányon keresztül 

mutatjuk be az iskolai egészségfejlesztő programok bevezetésének egy sikeres példáját. 

Majd egy, az egészséges táplálkozás kérdéskörére fókuszáló innovatív egészségfejlesztési 

program megvalósítását ismertetjük. 

1.3.1. Káoszból a tanulásba – Dánia 

Munkánk következő alfejezetében egy olyan esettanulmányt mutatunk be, amelynek 

főszereplője a dániai Helsingør külvárosában található Rønnebær Sugárúti Iskola,9 illetve az 

ott 2008-ban bevezetett iskolai egészségfejlesztési program. Mint alább láthatjuk, ez a 

kezdeményezés a SHE hálózat által megfogalmazott koncepció számos elemét magában 

foglalja valamilyen módon. 

  

                                                            
9 Skolen ved Rønnebær Allé 
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1. A program háttere 

Az iskola Helsingør külvárosának társasházas és lakótelepi környékeket is felölelő körzetében 

található, ahol bár nagyon különböző körülmények között élő családok élnek, a szerzők10 

szerint relatíve magas az alacsony társadalmi-gazdasági státusú háztartások aránya. Az iskolába 

a program bevezetésének idején 550 diák járt, akiknek nagyjából kétharmada dán származású 

volt, egyharmada pedig valamilyen más etnikai háttérrel rendelkezett. 

 Az iskolai munkát ebben az időszakban számos probléma nehezítette, elsősorban a 

diákok rossz magaviselete, agressziója, egymás közti konfliktusai és a vandalizmus, melyek 

mind a tanórákon, mind a szünetekben jellemzőek voltak. A diákok ezenkívül – nem meglepő 

módon – gyakorlatilag teljes mértékben érdektelenek voltak az iskolával és a tanulással 

kapcsolatban, az idősebb diákok pedig kezelhetetlenek voltak a pedagógusok számára, ki-be 

járkáltak az órákról és az iskolából. A fenti problémák eredményeképpen számos ígéretes diák 

esett ki az iskolából, de a többiek közül is sokan nem tudták letenni a 9. osztály végi 

vizsgájukat, és csak nagyon kis részük tudott továbbtanulni a 9. osztály után.  

 A fentiekhez társult egyrészt a szülők alacsony részvételi kedve az iskolával kapcsolatos 

tevékenységekben, másrészt egy bizonytalan és frusztrált iskolavezetés és tanári kar. Utóbbi 

számos tanár felmondását és a betegszabadságok magas kihasználáságát eredményezte. 

 Az egész iskolaközösséget érintő problémák gyökereinek felismerését tulajdonképpen a 

2007/2008-as tanév egészségügyi vizsgálatainak eredményei hozták meg. Az iskola 

gyermekorvosa által végzett éves átfogó vizsgálatok ebben a tanévben ugyanis azt mutatták, 

hogy a korábbi évekhez és a város többi iskolájához képest is magas a dohányzó diákok aránya, 

s azoké, akik legfeljebb heti egyszer végeznek aktív testmozgást, és akik nem reggeliznek. 

Emellett a diákok nagy része komoly társadalmi problémákról számolt be a családjával 

kapcsolatban (például szerhasználó szülők), saját bevallásuk alapján étrendjük 

egészségtelennek vélték, és az egészséges mennyiségű rendszeres alvás szükségességéről is 

hiányos ismereteik voltak. A lesújtó eredményekkel az iskolaorvos felkereste az iskola 

vezetését és a tanári kart, s ezzel megkezdődött a problémák azonosítását, a célkitűzések 

megfogalmazását és egy egészségfejlesztési akcióterv elemeinek kidolgozását magában foglaló 

előkészítő folyamat. 

 Ennek során az iskolai személyzet arra a megállapításra jutott, hogy a magaviselettel és 

tanulással kapcsolatos problémák többek között a diákok egészségtelen életvitelére és szociális 

                                                            
10 Bo Stampe Rasmussen igazgató és Annette Steglich-Petersen gyermekorvos 
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körülményeire vezethetők vissza, ebből adódóan a megoldás egy átfogó iskolai 

egészségfejlesztő program megvalósításával lehetséges. 

2. A kezdeményezés részletei és megvalósítása 

Ennek megfelelően az iskola dolgozói a problémák azonosítását követően azt a célt tűzték ki 

maguk elé, hogy úgy alakítják át az iskola működését, hogy annak eredményeképpen a diákok 

akarjanak tanulni és olyan egészséges szokásokat vegyenek fel, amelyek növelhetik a 

koncentrálóképességüket és motivációjukat. A célkitűzések elérése érdekében a következő, 

2008/2009-es félévtől életbe lépett egy egész iskolás egészségfejlesztési program, amely az 

alábbi elemeket tartalmazta: 

– Egészséges ingyenes reggelit kínáltak minden tanulónak. Ezzel a lehetőséggel az első 

évben nagyjából a diákok 4,5 százaléka élt (átlagosan 25 fő). 

– Minden nap ingyen gyümölcsöt kínáltak az iskolában a diákoknak. (A kezdeményezés 

nagyon népszerű volt és minden gyümölcs elfogyott.) 

– Mivel a diákok nem tudtak hosszabb ideig koncentrálni, az iskolai órák hosszát 45 percről 

30 percre rövidítették. 

– Minden osztályban bevezették a napi egy testnevelés órát. 

– Az egészségtelen ételek vásárlása, a dohányzás és a lógás elkerülése érdekében 

megtiltották az iskola területének elhagyását iskolaidőben. (A program végrehajtása során, 

a terveken túlmenően elérték, hogy egy környékbeli kebab árus máshová helyezze át a 

boltját.) 

– A diákok évszaktól függetlenül minden szünetben kaptak valamilyen, a kert 

rendbetételével, szépítésével kapcsolatos feladatot, ami lehetőséget biztosított a 

rendszeres, friss levegőn történő testmozgásra. 

– Az egészséges étrend betartása érdekében a diákoktól elkobozták az egészségtelen 

ételeket (amit a szülők később átvehettek), és a program bevezetésétől kezdődően az 

iskolában csak egészséges ételhez lehetett hozzájutni. 

– Annak érdekében, hogy minimalizálják a diákok közötti konfliktusokat, és hogy elegendő 

teret, valamint nagyobb nyugalmat biztosítsanak a diákoknak a szünetek ideje alatt, az 

órarendet úgy szervezték át, hogy a legfiatalabb, a középső és a végzős korosztálynak 

máskor legyenek az órák közti szünetei. 

– A program a fentieken kívül különös hangsúlyt fektetett az olvasásra. A tanulási folyamat 
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javítása, valamint a nyugodt légkör megalapozása érdekében a program bevezetésétől 

kezdődően a reggeli első órák tizenöt perce olvasással telt. 

– Az iskola úgy határozott, hogy az iskolacsengő csak az első óra kezdetét jelezze reggel 

8:00-kor. 

– Az első óra előtt 7:30 és 8:00 óra között bevezettek egy órát, amelyen a diákokkal 

klasszikus zenét hallgattak. 

– Bevonták a helyi önkormányzat dohányzásról való leszokást segítő tanácsadóját, és 

felajánlották a segítségét azoknak, akik le akartak szokni. 

A fentieken túl létrehoztak egy iskolai menzát, a tanárok tehermentesítése érdekében pedig 

két pedagógiai szakembert11 alkalmaztak, akiknek a konfliktusok kezelése volt a feladata.  

3. A program eredményei 

Bár az iskola (a szerzők állítása szerint erőforrás- és időhiány miatt) nem tervezett és nem 

hajtott végre szisztematikus kiértékelést, a program bevezetését követő évekből rendelkezésre 

áll néhány, eredményességgel kapcsolatos kvalitatív és kvantitatív adat. 

 

Az iskolaközösség tagjainak egészsége javult. A 2009/2010-es tanév egészségügyi felmérése 

alapján a dohányosok aránya csökkent, nőtt viszont – a (program kidolgozását elindító) 

2007/2008-as felméréshez képest – azoknak az aránya, akik „sosem rúgnak be”, és akik 

reggeliznek. A tanári kar összesen 100 kg-ot adott le súlyfeleslegéből az első évben, és a 

diákokon is látható fogyást észleltek. 

 

Fejlődött az iskolaközösség tagjainak egészségtudatossága. A hivatkozott esettanulmányban 

szereplő beszámolók szerint a program eredményeképpen mind a tanárok, mind a diákok 

körében visszaszorult a nassolás, illetve fejlődött az egészséges táplálkozással kapcsolatos 

tudatosság, és az iskolai folyamatokkal párhuzamosan a szülők is felismerték az egészséges 

étrend fontosságát, s elkezdtek egészségesebb ételeket készíteni a gyerekeiknek. 

 Az egészségfejlesztési program bevezetését követően az egészséges testmozgással 

kapcsolatos tudatosság is nőtt a diákokban. Egyre többen kezdtek szabadidejükben sportolni 

(ebben az iskola és a helyi sportklubok együttműködése is segített), és egyre jobb 

                                                            
11 A két pedagógust úgynevezett viselkedési, kapcsolati- és jóléti személyzetként alkalmazták (Adfærd, Kontakt 
og Trivsel personale) 
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eredményeket értek el az iskolai versenyeken. Ezen túlmenően a tanárok tapasztalatai szerint 

a diákok képessé váltak felismerni és megérteni az összefüggést az általános jóllét, az egészség, 

valamint a testmozgás és a jobb tanulmányi eredmények között. 

 

Az iskolai munka minősége javulásnak indult. A program bevezetését követő évben a tanárok 

és az iskola vezetése is arról számolt be, hogy a diákok nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak, 

motiváltabbak, s láthatóan a koncentrációs készségük is fejlődött. Ettől egyrészt megváltozott 

a tanári kar hangulata, (az iskolaorvos beszámolója szerint) csökkent a betegszabadságok 

kihasználtsága, az igazgató szerint pedig megállt a pedagógusok elvándorlása az iskolából. 

 Ezen túlmenően egyrészt visszaszorult az iskolai erőszak, csökkent a konfliktusok 

gyakorisága és a kihágások száma, másrészt a diákok teljesítménye is javulásnak indult. A 

2011/2012-es tanévben Helsingør körzetében a Rønnebær Sugárúti Iskola érte el a legjobb 

eredményt a 9. osztályosok záró vizsgáján, a diákok 45 százaléka pedig gimnáziumban folytatta 

tanulmányait, és csak egy tanulónak nem sikerült a felvételije. 

 

Fejlődött az iskola szociális környezete, a kapcsolatok minősége. Túl azon, hogy program 

bevezetését követő fejleményektől javult az iskolai személyzet általános hangulata, és a diákok 

is motiváltabban, elkötelezettebben kezdtek hozzáállni a tanuláshoz, a konfliktusok módszeres 

kezelésével, valamint a (például szünetekben szervezett) közös tevékenységekkel a tanulók 

egymás közti kapcsolata is javulásnak indult. Emellett sok szülő érdeklődését is felkeltette az 

iskola kezdeményezése, akik emiatt aktívabban vettek részt az iskolához köthető 

tevékenységekben, ezzel is továbbfejlesztve az iskola szociális környezetét, kapcsolathálóját. 

(Rasmussen–Steglich-Petersen 2013) 

4. A Rønnebær Sugárúti Iskola egészségfejlesztési programjának elemzése a SHE 

hálózat egészségfejlesztési koncepciója alapján 

A dániai Rønnebær Sugárúti Iskola közössége által létrehozott és megvalósított iskolai 

egészségfejlesztési program a SHE hálózat egészséges iskola koncepciójának számos elemét 

tartalmazza.  

 Az iskola egyrészt létrehozott egy, a működését és oktatási tevékenységét alapjaiban 

érintő stratégiát, amely azt a célt tűzte ki, hogy a diákok egészséges életmóddal kapcsolatos 

viselkedésmintái pozitív irányba változzanak. Bár ezt a célt az iskola nem modern 
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szemléletmódú egészségnevelési tevékenységgel, hanem a mindennapi működésébe beépített 

fejlesztésekkel és különböző – olykor meglehetősen szigorú – szabályok bevezetésével érte el, 

a tapasztalatokról szóló beszámolók alapján tulajdonképpen az egész iskolaközösségben 

fejlődtek az egészséges életmóddal kapcsolatos készségek és cselekvési kompetenciák. 

 A program ezenkívül reflektált az iskola környezetére, megvalósítása során képes volt ezt 

a diákok aktív részvételével és külső szereplők bevonásával fejleszteni, egészségesebbé tenni 

(lásd kertrendezés és kebab árus).  

 A tapasztalatok alapján az iskola szociális környezete is fejlődött, a tanári közösségben 

mérséklődtek a korábbi feszültségek, a tanulók magatartása javulásnak indult, melynek 

következtében hatékonyabbá vált a közös munka, és a közös tevékenységek során új kapcsolatok 

jöttek létre a diákok között. Ezenkívül néhány szülő érdeklődését is sikerült felkeltenie a 

programnak, akiket sikerült bevonni az iskola egyes tevékenységeibe. Végül az intézmény új, 

egészséggel kapcsolatos szolgáltatásokat vezetett be (menza, ingyen gyümölcs, ingyen reggeli).  

 A Rønnebær Sugárúti Iskola egészségfejlesztési programja (az elsősorban a forráshiány 

és a rövid időkeret miatt kihagyott kommunikációs és kiértékelési tevékenységeken kívül) 

végighalad a SHE hálózat megvalósítási stratégiájának elemein. Különböző, az iskolai munkát 

nehezítő mentális és fizikai egészséggel kapcsolatos problémákat, kockázatviselkedési 

formákat észlelt, és ezek megoldását tűzte ki célul az akciótervének megalkotása során. A 

táplálkozással, szerhasználattal, mentális problémákkal (például agresszió, motiválatlanság) 

kapcsolatos kihívásokat ráadásul képes volt átfogóan értelmezni, felismerte ezek társadalmi 

kontextusát, a kidolgozott program megvalósítása során pedig alkalmazta az egész iskolás 

megközelítést, és a diákok aktív részvételével zajló oktatási és tanórán kívüli tevékenységeket 

folytatott. 

A dán iskola viszont – jóllehet programjának lényegéből fakadóan, de – nem folytatott 

egészségnevelési tevékenységet, az általuk megalkotott stratégia inkább egy átfogó, 

innovatív egészségfejlesztési programnak tekinthető. Ezenkívül érdemes megjegyezni, hogy 

látványos eredményei valószínűleg – legalább részben – annak köszönhetők, hogy tanulóinak 

egy része meglehetősen rossz társadalmi háttérrel rendelkezett, ez pedig némiképp 

csökkenti ezek általánosíthatóságát. 
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1.3.2. Egészséges táplálkozással kapcsolatos egészségnevelési program a diákok 

részvételével – Dánia 

A következő általunk bemutatott példa egy másik dán iskola (a Måløvi Skole) egészséges 

étkezéssel kapcsolatos iskolai egészségnevelési projektje. Ez az iskolánként két harmadikos 

és egy hetedikes osztály részvételével zajló program a Shape Up elnevezésű,12 a gyermekek 

elhízásának megelőzését célzó európai projekt részeként jött létre. 

 A program megvalósítása során az úgynevezett IVAC-modellt alkalmazták.13 Ennek a 

cselekvésközpontú módszernek a négy lépésében a diákok először közösen tanulmányoznak 

egy egészséggel kapcsolatos témakört, ez alapján kialakítanak egy későbbi cselekvésre 

vonatkozó tervet, elképzelést, amelynek megvalósítása valamilyen (pozitív) változást 

eredményez majd a gyerekek egészségével kapcsolatban. 

 Az első, tervezési fázisban a harmadikosok egy brainstormingon vettek részt, ahol a 

tanáraikkal közösen azt vitatták meg, hogy miként lehetne javítani az iskola egészségi 

állapotán. Az egészség kérdését a foglalkozáson több nézőpontból is megvizsgálták, és 

többek között arról folyt a beszélgetés, mit jelent a diákok számára a jó élet, az, ha jól érzik 

magukat, és hogyan tudnak saját egészségükről gondoskodni. A foglalkozás végén a diákok 

eldöntötték, hogy tanáraikkal együtt létrehoznak egy helyet az iskolán belül, ahol a tanulók 

egészséges ételeket és gyümölcsöt tudnak majd vásárolni.14 A brainstorming után a 

harmadikosok egy ilyen ételárusító stand ötletén kezdtek dolgozni, melynek során lerajzolták 

az iskolában található kedvenc helyeiket, és a következő foglalkozás végére eldöntötték, 

hogy a tanárokkal és a többi tanulóval együtt az iskola mely részein fognak ételeket árusítani. 

 Ezzel párhuzamosan a hetedikesek egy másik projekten dolgoztak, melynek során kérdőíves és 

interjús módszerrel vizsgálták az egészséggel kapcsolatos nézeteket az iskolások és a helyi közösség 

tagjainak körében. Ennek a projektnek a végén a tanárok megkérték őket, hogy frissen megszerzett 

készségeikkel és tudásukkal segítsék a harmadikosok projektjének „felmérés stádiumát”. 

 A harmadikos és hetedikes osztály tanulói ezután közösen kidolgoztak egy kérdőívet, 

                                                            
12 Teljes nevén „Shape Up: a School Community Approach to Influencing the Determinants of Childhood 
Overweight and Obesity” (www.shapeupeurope.net) 
13 Investigation-Vision-Action-Change = Felmérés-Tervezés-Akció-Változás 
14 Ezekben az iskolákban nem volt menza vagy büfé. 
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amelynek segítségével felmérhették az egészséges ételeket kínáló standokkal kapcsolatos 

véleményeket a diáktársaik körében. Az eredmények kiértékelése során a hetedikesek 

kiválasztották a tíz (iskolai árusításra) leggyakrabban javasolt ételt, és ezek listáját átadták a 

harmadikos tanulóknak. 

 A cselekvés fázisában a hetedikes és a harmadikos diákok a háztartástan tanáraikkal 

kidolgozták a javasolt ételek egészségesebb változatának receptjeit (például kevés zsírral, 

csirkehúsból készült kolbász, rozslisztből készült pizza), megtervezték a standok kinézetét, 

végül részletesen kidolgozták a bevásárlással, elkészítéssel, reklámozással és az árusítással 

kapcsolatos teendőkre vonatkozó terveket. Ezek megvalósítása egy hetet vett igénybe, majd 

napi két szünetben zajlott az árusítás a standokon. Ezt követően a hetedikesek visszatértek 

az eredeti tananyaghoz, a harmadikosok viszont folytatták a projektet és vállalták, hogy 

otthon minden ételből 25 darabot elkészítenek szüleik segítségével, így a standok továbbra is 

feltöltött „raktárkészletéből” árusíthatnak. 

 A program számos szempontból sikeresen zárult. A diákok étkezési szokásai 

egészségesebbé váltak azáltal, hogy sajátjukként kezelték a projektet, részt vettek a 

feladatokban és a felmérés során adott válaszaikkal hatással lehettek a standok kínálatára. A 

projekt előtt jellemző „junk food” vásárlás visszaszorult a tanulók körében, és a szünetekben 

inkább a standoknál vásároltak ételt. Ezenkívül a harmadikosok a projektek megvalósítása 

során egészségről, egészséges étkezésről tanultak, és az alapanyagokkal kapcsolatos 

tudatosságuk is fejlődött. Végül, de nem utolsósorban az új, más korosztályokból szerzett 

barátokkal gyarapodott a diákok kapcsolathálója. (Jensen et. al. 2009) 

1.3.3. „Lábbusz” program – Olaszország 

Az iskolai egészségfejlesztés következő példája Olaszországból származik. A Public Health 

Unit in Lombardy által kidolgozott és 2006-ban bevezetett „Lábbusz” (Piedibus) fantázianevű 

program egy felnőtt önkéntesek segítségével megvalósított egész iskolás, csoportos 

kezdeményezés, melynek célja arra szoktatni az iskolás gyermekeket, hogy sétáljanak, 

amilyen gyakran csak tehetik. 

 A program létrehozóit az elhízással, túlsúllyal és fizikai aktivitással kapcsolatos adatok 

és a bevezetés előtt végzett kutatásuk kedvezőtlen eredményei sarkallták a kezdeményezés 
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kidolgozására. Ezek szerint a gyermekek között 12 százalék volt az elhízottak és 24 százalék a 

túlsúlyosak aránya. A szervezet kutatási eredményei továbbá azt mutatták, hogy a gyerekek 

22,6 százaléka egyáltalán nem sportolt és 8,9 százalékuk soha nem vett részt tevékeny, 

fizikailag aktív játékokban. Az eredmények a fiúk aktivitásáról még rosszabb képet festettek, 

22,3 százalékuk ugyanis naponta legalább 3 órát töltött tévénézéssel, illetve 

számítógépezéssel (az elhízottak között ez az arány 30%, míg a megfelelő testsúllyal 

rendelkező gyerek esetében 20,4% volt).  

 Az esettanulmány szerzői megemlítik, hogy – a magától értetődő egészségügyi 

kockázatokon túlmenően – a fenti adatok által leírt helyzet azért is változtatásra szorul, mert 

a fizikai aktivitás és a rendszeres testmozgás javítja a tanulmányok során nyújtott 

teljesítményt, erősíti az érzelmi kontrollt és az önbizalmat, valamint a szociális készségeket is 

javítja. Ezzel párhuzamosan megállapítják, hogy a régióban – a korábbiakhoz képest – egyre 

kevesebb diák jár gyalog iskolába, illetve egyre több diák közlekedik a szüleivel, ami 

csökkenti az önállóságot és az aktivitást, s nem utolsósorban az autók számának 

növekedésével a légszennyezettség is nő az iskola környezetében.   

 Az iskolák közreműködésére épülő, a tanárok, a szülők és a nagyszülők aktív 

részvételével megvalósuló „lábbusz-projekt” a fentiekre válaszul azt a célt tűzte ki, hogy 

alternatívát nyújtson az iskolák és a gyermekek otthona közötti közlekedésre, és növelje a 

diákok fizikai aktivitását.15 A 6–10 éves gyermekekre irányuló program elemeinek 

megszervezésével, megvalósításával, valamint a program elterjesztésével kapcsolatos 

feladatokban a helyi közösség számos tagja részt vett: 

1. Az  egészségfejlesztéssel foglalkozó helyi szervezetek16 szakemberei a 

kezdeményezés megvalósítását tervező tanároknak, szülőknek és önkénteseknek 

nyújtott tanácsadással, illetve oktatási anyagok kidolgozásával és terjesztésével 

vettek részt a programban. 

2. Az iskolák feladata volt a tanárok tájékoztatása és ösztönzése, valamint a projekt 

tantervbe építése. 

3. A családok felelősségi körébe tartozott, hogy lehetővé tegyék a gyerekeiknek a 

                                                            
15 A felnőttek vezetésével működő sétáló-busz gyakorlata egyébként Dániából származik. 
16 Public Health Units 
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részvétellel kapcsolatos autonóm döntés meghozatalát, motiválják őket ebben, és 

segítsék a munka megvalósítását. 

4. A helyi vezetés az utak minőségével kapcsolatos tanácsokkal látta el a programot 

megvalósító iskolaközösségeket, továbbá résztvevők toborzásával és a projekt 

felügyeletével foglalkozott. 

5. Ezeken kívül számos egyesület nyújtott segítséget a program céljainak eléréséhez. 

6. A felnőtt önkéntesek segítették a séták megszervezését, illetve felügyelőként részt 

vettek a megvalósításukban. 

7. A fentieken túlmenően a program résztvevőiből létrehoztak egy munkacsoportot, 

mely a következő feladatokat látta el: 

– a projekt megvalósíthatóságának vizsgálata és kiértékelése, 

– a tanulók családjának tájékoztatása, 

– annak felmérése, hogy hány diák jár gyalog, biciklivel, autóval vagy 

tömegközlekedéssel iskolába, 

– a projekt alkalmazhatóságának kiértékelése, 

– a projekt konkrét programjának meghatározása, 

– az útvonalak és megállók kiválasztása és kipróbálása, 

– legalább egy útvonal és egy próbaidőszak elindítása az adott évben, 

– valamint a program bővítési lehetőségeinek és új útvonalak felmérése. 

A „lábbusz-programról” szóló esettanulmány alapján a legnagyobb kihívást a közösség 

tagjainak bevonása és megfelelő számú önkéntes toborzása jelentette. Mivel – a fentiekből 

láthatóan – ezek kulcsfontosságú elemek a kezdeményezésben, érdemes erre a megvalósítás 

kezdeteitől nagy hangsúlyt fektetni.  

 A program eredményeképpen folyamatosan nőtt a résztvevők száma, és ezzel 

párhuzamosan egyre nagyobb lelkesedés kezdte övezni a kezdeményezést. 2006 után 30 

iskola és 11 település csatlakozott, azóta 97 naponta működő „lábbusz vonal” létezik, és 

ennek keretében 2849 gyerek jár gyalog iskolába. (Assirati et al 2009) 
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1.3.4. Szexuális oktatás IVAC-módszerrel – Portugália 

A SHE hálózat egészségfejlesztő iskolával kapcsolatos jó gyakorlatokat leíró esettanulmányai 

közül az utolsó példánk tizenöt, Portugália északi részén található általános és középiskola 

cselekvésközpontú szexuális oktatási projektjének kiértékeléséről szól, ezen belül pedig egy 

konkrét iskolai megvalósítás bemutatásával foglalkozik.  

 A portugál kerettanterven belül a szexuális oktatás a korábban már említett IVAC-

modellen alapul, tehát az ezzel kapcsolatos, a diákok aktív részvételével zajló projektek is a 

Felmérés–Tervezés–Akció–Változás négyeséből tevődnek össze. 

 A 15 iskola mindegyikében először a cselekvésközpontú projekt témáját választották ki 

a diákok. Ezek közül a legnépszerűbb témakörök a serdülőkori terhesség (az iskolák 73,3 

százalékában) és a szexuális úton terjedő megbetegedések megelőzése (60%), az első 

szexuális kapcsolat (46,7%), a szexuális viselkedés (40,0%), a pubertás kor (33,3%) és a 

homoszexualitás (20,0%) voltak az iskolák között. A fenti témák megvizsgálása után a diákok 

akciótervükben különböző célokat tűztek ki, melyek közül a leggyakoribbak a következők 

voltak: 

– az iskolai stratégiák és az otthoni környezet megváltoztatása annak érdekében, hogy 

a szexuális nevelésbe bevonhassák a szülőket (60%); 

– kortársak oktatása azonos korú és fiatalabb diáktársakkal közösen (60%); 

– kortársak oktatása idősebb diáktársakkal közösen (30%). 

Az esettanulmány által bemutatott példa egy, a nem kívánt serdülőkori terhesség 

megelőzésével foglalkozó iskolai projekt. Ennek első – a felmérés fázisát megelőző – 

lépéseként a diákok megvitatták, hogy milyen módszerekkel védekezhetnek a nem kívánt 

terhesség ellen, és ennek során az alábbi lehetőségeket javasolták: 

1. Fogamzásgátló tabletta szedése 

2. Óvszer használata 

3. Fogamzásgátló tabletta és óvszer együttes használata 

4. Esemény utáni tabletta bevétele 

5. Megszakításos módszer 

6. Vaginális közösülés alternatívái 
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7. Naptáras módszer 

8. Nem élnek szexuális életet 

Ezután a diákok négy kutatócsoportot alakítottak a lehetséges módszerek következményeinek 

vizsgálatára. A kutatócsoportok munkájának bemutatására szolgáló osztálygyűlésen 

megvitatták az eredményeket, végül abban állapodtak meg, hogy a legjobb három módszer az, 

ha nem élnek szexuális életet, s ha mégis, akkor fogamzásgátló tablettát és óvszert együttesen 

használnak, illetve ha szükséges, akkor esemény utáni tablettát vesznek be. 

 A fentiek közös megállapítása után a tanulók arról kezdtek vitát, hogy mi lehet az oka 

annak, ha a fiatalok nem alkalmazzák ezeket a módszereket. Ennek során egyrészt a 

megelőzéshez szükséges tudás és kompetenciák hiányának személyes okait beszélték át, 

valamint rámutattak, hogy ebben az életkörülményeknek, a családoknak és a szociális 

háttérnek is komoly szerepe lehet. A vita azzal a kérdéskörrel folytatódott, hogy miként 

lehetne ezeken a hatásokon felülemelkedni, mi szükséges a korai terhesség és a szexuális 

úton terjedő betegségek elleni védekezés előremozdításához. Véleményük szerint ehhez a 

fogamzásgátló módszerekkel és az ezekhez való hozzájutással kapcsolatos praktikus tudás, 

valamint olyan személyes készségek fejlesztése szükséges, amelyek segítik a megelőzéssel 

kapcsolatos kommunikációt a szülőkkel és a partnerrel, illetve azt, hogy a beszerzéshez 

kapcsolódó szégyen- és félelemérzet enyhüljön. 

 Annak érdekében, hogy tervüket megvalósítsák, a diákok több iskolai eseményt 

szerveztek, melyek közül az első egy, a szülők részvételével zajló, a diákok és a szakemberek 

által moderált kerekasztal-beszélgetés volt. Ennek során a tanulók előadták a korábbi 

víziójukat és igényeiket a szülőkkel folytatott, szexualitással kapcsolatos kommunikációról, 

majd a kerekasztal egy vitával zárult, melynek célja a témával kapcsolatos megegyezés 

létrehozása volt a szülők és diákok között. 

 A – diákok aktív bevonásával lebonyolított – kutatás eredményei alapján a portugál 

iskolákban folyó szexuális oktatások során a tanulók: 

– sikeresen dolgoztak az IVAC-modell négy, cselekvésközpontú tudással kapcsolatos 

dimenzióján, 

– mindezt a szexuális egészség átfogó fogalmának alkalmazásával, 
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– a problémák okaira fókuszáló terveket dolgoztak ki, 

– szakemberek, szülők és diáktársak bevonásával hajtották végre a tervükkel 

kapcsolatos tevékenységeket, 

– és többségük aktív résztvevőként tekintett magára a projekt során.  

Az esettanulmány szerzői ugyanakkor megjegyzik, hogy a tanárok szerint a diákok és a 

szüleik prekoncepciói némelyest korlátozzák a módszer sikerességét, emellett 

nehezményezték, hogy érzésük szerint nem jutott nekik szakmai szerep a szexuális oktatás 

keretein belül. (Vilaça et al 2009) 
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2. Health and Wellbeing tanterv – Skócia  

Tanulmányunk következő fejezetében a komplex iskolai testi-lelki egészségfejlesztő 

programok skót példáját mutatjuk be. Skóciában az „egészségfejlesztő iskola” koncepciója és 

gyakorlatai 2010 óta a nemzeti kerettanterv részét képezik, megvalósításuk országos szinten 

törvényi kötelezettségük az iskoláknak.  

 Munkánk soron következő fázisában bemutatjuk, hogy miként integrálták az országban 

az egészségnevelés és az egészségfejlesztés elemeit egy átfogó iskolai keretrendszerbe, 

ennek melyek a konceptuális alapkövei, célkitűzései és milyen gyakorlatok, stratégiák segítik 

a program iskolai végrehajtását.  

2.1. A Health and Wellbeing program előzményei és létrehozása 

Az előző fejezetben egy koncepcionálisan, megvalósítás szempontjából és az egyes 

részterületekkel kapcsolatban is átfogó iskolai egészségfejlesztési programot, illetve annak 

megvalósítására irányuló jó gyakorlatokat, kezdeményezéseket mutattunk be. Ezzel szemben 

a skóciai országos iskolai egészségfejlesztési program, az országos kerettanterv részét képező 

„Health and Wellbeing” létrehozása annak kiváló példája, hogy miként lehet az 

„egészségfejlesztő iskola” megvalósítására irányuló egyéni projekteket, kezdeményezéseket, 

valamint a különböző, kapcsolódó kutatási területeken született eredményeket az országos 

oktatás- és egészségpolitika részévé tenni. 

 Az iskolai egészségfejlesztési programok iránti elköteleződés Skóciában több mint két 

évtizedes múltra tekint vissza. 1986-ban a Skót Egészségnevelési Csoport17 adott otthont a 

28 európai ország összesen 150 képviselőjének részvételével zajló Health Promoting Schools 

konferenciának,18 és 1993-ban Skócia hivatalosan is elkötelezte magát az iskolai 

egészségfejlesztés stratégiái mellett a – SHE elődjének tekinthető – European Network of 

Health Promoting Schools szervezethez történő csatlakozásával. Annak érdekében, hogy az 

iskolai egészségfejlesztés tudományos alapjait biztosítsák a programok kidolgozása során, 

                                                            
17 Scottish Health Education Group (SHEG) 
18 A konferencián zajló diskurzus képezte alapját a később megjelenő „The healthy school” című riportnak 
(Young, I. and Williams, T. (eds) (1989) The Healthy School. Scottish Health Education Group, Edinburgh.) 
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1993-ban szoros együttműködésre épülő kapcsolat épült ki az Edinburgh-i Egyetemmel, 

amelynek folyományaként Skócia hamarosan csatlakozott az „Iskoláskorú gyerekek 

egészségmagatartása” (HBSC) elnevezésű nemzetközi kutatási programhoz is.  

 A döntéshozók és a résztvevők számára a munkafolyamat kezdeti időszakától világos 

volt, hogy az egészségfejlesztő iskola megközelítés hosszú távú szakpolitikai 

meghonosításának érdekében szükséges partnerséget kialakítani az egészségügyi és az 

oktatási szektor szakemberei között, így a stratégiák, programok kidolgozása során erre 

mindvégig nagy hangsúlyt fektettek. Ennek az együttműködésnek az eredményeképpen a 

kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején számos jelentés látott napvilágot (1. 

melléklet). A skóciai törekvéseket végigkövető esettanulmány szerzője, Anne Lee (Lee 2009) 

szerint ezek közül az 1999-es „Towards a Healthier Scotland: a White Paper on Health” és az 

1998-as „New Community School Prospectus” megjelenése adott újabb lendületet az 

egészségfejlesztés és az egészségnevelés területén folyó munkának. Ezekben ugyanis a skót 

kormányzat bejelentette egy szakemberekből álló munkacsoport felállítását, és elkötelezte 

magát amellett, hogy az „egészségfejlesztő iskola” megközelítést, annak korábbi 

eredményeit és gyakorlatait beépíti az oktatási rendszer stratégiáiba és működésébe. 

 A létrehozott szakértői munkacsoport a fenti lépéseket követően számos olyan 

részletes útmutatást és oktatási segédanyagot dolgozott ki, amelyek a jelenleg is működő 

Health and Wellbeing program számára is kiindulópontként szolgáltak (2. melléklet). 

 Az országos szintű, minden iskolára kiterjedő „egészségfejlesztő iskola” megközelítésen 

alapuló program kidolgozása és alkalmazása felé történő következő nagy lépést a 2007-es 

„Schools (Health Promotion and Nutrition) Scotland” elnevezésű törvény elfogadása 

jelentette. Ez ugyanis arra kötelezi a skót minisztereket és a helyi hatóságokat, hogy 

gondoskodjanak arról, és biztosítsák a szükséges feltételeket ahhoz, hogy az iskolában folyó 

tevékenységek középpontjában az egészségfejlesztés álljon, és az iskolai étkeztetésben csak 

a minisztériumok által meghatározott táplálkozási sztenderdeknek megfelelő ételek és italok 

fordulhassanak elő. Ezzel párhuzamosan 2002-ben a skót vezetés átfogó egyeztetésekbe 

kezdett az oktatásügyről, és 2004-re megszületett a megállapodás a nemzeti kerettanterv 

kibővítéséről. Ennek eredményeképpen a 2010/2011-es tanévben életbe lépő „Curriculum of 

Excellence” nevű tantervben már szerepel a „Health and Wellbeing” elnevezésű program, 
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amely az egészségfejlesztés és az egészségnevelés holisztikus szemléletmódú, komplex 

oktatási gyakorlatának bevezetése a 13–18 éves diákok oktatásába. (Lee 2009; Lee–Ramsey 

2009) 

2.2. A Health and Wellbeing program alapelvei és célkitűzései  

A skóciai iskolai egészségfejlesztési program tehát a vonatkozó szakpolitikai fejlesztések, 

kutatási eredmények és a korábban is alkalmazott gyakorlatok integrálásának, 

továbbvitelének, valamint az országos oktatáspolitikába történő beágyazásának 

eredményeként jött létre. Ennek a folyamatnak a kereteit egyrészt az iskolák 

egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatköreinek és az egészséges iskolai étkezéssel 

kapcsolatos előírások törvényben való rögzítése,19 másrészt a kibővített országos 

kerettanterv20 teremtette meg (Lee 2009; Lee–Ramsey 2009). Ez utóbbi különálló elemként 

tartalmazza a Health and Wellbeing programot, melynek alapelveit és célkitűzéseit a jelen 

alfejezetben mutatjuk be.  

2.2.1. A Health and Wellbeing program általános célkitűzései 

A Health and Wellbeing egészségfejlesztési és egészségnevelési oktatási program 

célkitűzése, hogy segítse a gyerekek és a fiatalok mentális, érzelmi, szociális és fizikai 

jóllétéhez szükséges tudás, képességek és tulajdonságok együttesének (ki)fejlesztését. A 

program keretein belül történő oktatás célja képessé tenni a gyermekeket és a fiatalokat 

arra, hogy 

 

– megalapozott döntéseket hozzanak mentális, érzelmi, szociális és fizikai jóllétük 

fejlesztése érdekében, 

– megtapasztalják az ebben rejlő kihívásokat és élvezeteket, 

– valamint az egészséges és aktív életmód előnyeit, 

– szellemi, emocionális, szociális és fizikai képességeiket, készségeiket felhasználják az 

                                                            
19 A már említett School (Health Promotion and Nutrition) Scotland nevű 2007-es törvényben. 
20 A 2004-ben kidolgozott Curriculum for Excellence elnevezésű tanterv. 
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egészséges életmód kialakításában és fenntartásában, 

– sikeresen előre tudjanak lépni tanulmányaikban vagy a munkájukban, 

– az egészségesség és a jóllét mintáit megalapozzák és fenntartsák felnőttkorukig, 

ezáltal biztosítva ezek továbbadását a következő generációk tagjainak. 

A program a fentiek hatékony megvalósítása érdekében a célkitűzéseket, és ennek 

megfelelően a tudás és a kompetenciák fejlesztésre irányuló oktatási tevékenységet hat 

részterületre bontja: 

– mentális, érzelmi szociális és fizikai jóllét, 

– döntések és változtatások megtervezése, 

– testnevelés, testmozgás és sport, 

– táplálkozás és egészség, 

– szerhasználat, 

– emberi kapcsolatok, szexuális egészség és anyaság/apaság. 

A Health and Wellbeing program egyrészt egyértelműen meghatározza, hogy milyen 

tudásanyagok, kompetenciák és attitűdök tartoznak a fenti részterületekhez, másrészt a 

tanterv mindegyikkel kapcsolatban tartalmazza azt a tanulási-fejlődési pályát is, amit az 

oktatás során a diákok és a tanárok be kell, hogy járjanak. Ezeket a meglehetősen konkrét 

célkitűzéseket és a megvalósításhoz ajánlott útmutatókat, oktatási anyagokat a 

későbbiekben ismertetjük. 
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2.2.2. A Health and Wellbeing program megvalósításának alapelemei 

Annak érdekében, hogy a Health and Wellbeing egészségnevelési program hatékonyan és 

eredményesen működjön, s ezáltal előremozdítsa a tanulók önbizalmát, önálló 

gondolkodásmódját, pozitív hozzáállását, az iskolában folyó munkának és az egyes 

szereplőknek meg kell felelniük bizonyos alapvető szempontoknak. 

 Az intézményeknek természetesen elsősorban a program alapjául szolgáló törvénynek és 

az uniós gyermekjogi előírásoknak kell eleget tenniük, így biztosítaniuk kell az iskolai 

egészségügyi szolgáltatásokat, valamint az egészséges táplálkozás és az egészség 

fejlesztésének lehetőségeit. Ezen túlmenően az iskolának és személyzetének arra kell 

törekednie, hogy az iskola szociális és tárgyi környezete segítségével megvalósuljon az inklúzió, 

továbbá a diákok boldogok legyenek, biztonságban és megbecsülve érezzék magukat.  

 Ezenkívül szükséges, hogy az iskolavezetés nyitott, együttműködő és a problémákra 

érzékeny legyen. Együtt kell, hogy működjön a szülőkkel és minden kulcsemberrel annak 

érdekében, hogy eredményes és a diákok számára pozitív élményt nyújtó tevékenységek 

folyjanak a program megvalósítása során. Fontos, hogy a vezetés ne csak a diákok, hanem az 

egész iskolaközösség egészségéről és jóllétéről gondoskodjon, továbbá kellő érzékenységgel 

és megfelelően kezelje az iskolaközösségben előforduló konfliktusokat, válságokat, s legyen 

terve az ilyen váratlan helyzetek megoldására. Végül, de nem utolsósorban a vezetésnek 

rendelkeznie kell egy átfogó, világos és konszenzusos vízióval az egészség és a jóllét 

kérdéskörével kapcsolatban. 

 Mivel a Health and Wellbeing program különböző részterületek különálló, fókuszált 

oktatásával valósítja meg az iskolai egészségnevelést és egészségfejlesztést (lásd az előző 

alfejezetet), a megvalósítással kapcsolatos munkának rendkívül fontos eleme a 

szakemberekkel való együttműködés, és az egymással való kooperációjuk előmozdítása. 

Utóbbi azért is elengedhetetlen, mert az egyes részterületek tudás- és élményanyagát össze 

kell tudni kapcsolni, ehhez pedig a konkrét tananyagok alapos, együttműködésben történő 

megtervezése szükséges. Szintén fontos a szülőkkel és a szélesebb helyi közösség tagjaival 

való partneri viszony kialakítása, e szereplők bevonása a programba. 

 A Health and Wellbeing program alapfeltétele továbbá, hogy az oktatási-nevelési 

tevékenység a diákok aktív részvételével folyjon, és vegye figyelembe azok különböző 
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nézeteit és tapasztalatait, különösen azokkal a kérdéskörökkel összefüggésben, amelyek a 

fontos, életvezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalával kapcsolatosak. 

 A program oktatása során ezenfelül szükséges alkalmazni a gyermekek tanulásának és 

fejlődésének elősegítésével kapcsolatos korábbi kutatási eredményeket és sikeres 

gyakorlatokat, különös tekintettel az olyan érzékeny témakörökre, mint a szerhasználat. 

 Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy aktív, együttműködő tanulási munka 

folyjon az iskolában, hogy létrejöhessenek a diákok részvételével működő tankörök, illetve a 

fenti folyamatokat hatékonyan segítsék a modern infokommunikációs eszközök. 

 A Health and Wellbeing egészségfejlesztési programot megvalósító iskoláknak a 

fentieken túlmenően támogatniuk és hasznosítaniuk kell a szabadban történő tanulás és 

egyéb tevékenységek lehetőségét, arra kell bíztatniuk tanulóikat, hogy azok viselkedésükkel 

mutassanak pozitív példát az iskolaközösség többi részének, valamint biztosítaniuk kell, hogy 

a diákok változékony, releváns, élvezetes és egyszersmind valódi tapasztalatokra tegyenek 

szert az egészséges életmóddal kapcsolatban, ami segít kialakítani az ez iránti hosszú távú 

elköteleződésüket. 

  Végezetül az intézményeknek az oktatás elemeivel, valamint a diákokkal, a szülőkkel 

és az egészségügyi szakemberekkel folytatott közös munkán keresztül segíteniük kell a 

családok és a helyi közösségek egészségének előmozdítását, a felelős állampolgári 

magatartás jelentőségének megértését (Education Scotland, 2004). 

2.3. A Health and Wellbeing program megtervezése és megvalósítása 

Tanulmányunk soron következő részében bemutatjuk a Health and Wellbeing iskolai 

egészségfejlesztő program bevezetésére vonatkozó iskolai akciótervek szempontjait. 

Ismertetjük a program hat egészségnevelési és egészségfejlesztési résztémakörének 

célkitűzéseit, valamint azokat a programelemeket, amelyeket ezek eléréséhez javasol a 

koncepció. 

2.3.1. A program tervezése 

A Health and Wellbeing program keretében folyó egészségfejlesztési és egészségnevelési 
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munkának – ebből következően az iskola ezzel kapcsolatos terveinek – a célkitűzések elérése 

érdekében szem előtt kell tartania bizonyos alapvető szempontokat. 

 Ezek közül az egyik legfontosabb a gyerekek családi háttere, életkörülményei szociális 

helyzete, valamint a közösségben elfoglalt helye és szerepe, melyek nagyban befolyásolják a 

tanulási képességeket, az attitűdök, értékek és viselkedésminták kialakulását, fejlődését. Az 

egészség és a jóllét fejlesztésére irányuló munka előrehaladását ezeken kívül nagyban 

meghatározza a gyermekek és a fiatalok aktuális fejlődési és életszakasza, érettsége.  

 Az iskola megvalósítási tervét a tanároknak és a többi részt vevő szakembernek úgy kell 

megalkotnia, hogy az figyelembe vegye a fenti szempontokat. Ennek megfelelően a tervnek 

tartalmaznia kell a Health and Wellbeing program által kijelölt egyes oktatási 

részterületekhez kapcsolódó tananyagok tartalmát, mélységét, azt, hogy ezeket mikor és 

hogyan vezetik be, továbbá milyen lépésekben és tempóban fog végbemenni ezek oktatása. 

 Bár a Health and Wellbeing oktatási programban különálló elemként szerepel a hat 

főbb egészségfejlesztési és egészségnevelési részterület, ezek valójában szorosan 

összefüggnek. Éppen ezért az iskolák által kidolgozott konkrét tanterveknek fontos eleme a 

tudástranszfer lehetőségének megteremtése az egyes anyagrészek között, hogy ezek az 

összefüggések a tanulók számára is teljesen világosak legyenek.  

2.3.2. A Health and Wellbeing program megvalósítása, beépítése a tananyagba 

A Health and Wellbeing program megvalósítása a korábbiakban többször említett hat 

(egymással szoros összefüggésben álló) részterületre fókuszáló oktatási tevékenység, és az 

ezzel kapcsolatban megfogalmazott konkrét célkitűzéseket tartalmazó keretrendszer köré 

szerveződik. Munkánk soron következő részében ezek bemutatása a célunk.  

 A fent említett („Health and Wellbeing Experiences and Outcomes” elnevezésű) 

keretrendszer különböző állításokba tömörítve tartalmazza azokat az ismereteket és 

kompetenciákat, amelyeket a diákok a Health and Wellbeing program keretében 

megvalósuló egészségnevelési és egészségfejlesztési munka során elsajátítanak. Ezek az 

állítások tulajdonképpen azokat az élményeket, tapasztalatokat foglalják össze, amelyeket a 

diákok a program különböző fázisaiban átélnek és magukévá tesznek.  

 A munka folyamatát a keretrendszer minden részterület esetében öt stádiumra 
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bontja.21 Vannak olyan állításként megfogalmazott célkitűzések, amelyek egy-egy konkrét 

stádiumban kell, hogy megvalósuljanak, mások átnyúlnak ezeken a szakaszokon, vagy az 

egész programot átívelik. 

Mentális, emocionális, szociális és fizikai jóllét 

A program megfogalmazása szerint a mentális, emocionális és fizikai jólét elengedhetetlen az 

eredményes tanuláshoz. Az oktatáson és a kapcsolódó tevékenységeken keresztül tehát ezek 

egész iskolaközösséget magában foglaló fejlesztése szükséges. Ennek érdekében az iskolának 

egy biztonságos, szerető, támogató környezetté kell válnia a folyamat során a diákok és a 

tanárok számára egyaránt.   

 Az alábbi idézetek példák a mentális és emocionális, a szociális és a fizikai jólléttel 

kapcsolatos, mind az öt stádiumon átívelő, élményközpontú célkitűzésekre: 

Mentális és emocionális jóllét: „Tisztában vagyok az érzéseimmel, képes vagyok őket kifejezni 

és arra törekszem, hogy ezekről képes legyek másokkal is beszélni.” 

Szociális jóllét: „Belátom, hogy mindenkinek különböző képességei és igényei vannak. 

Igyekszem hozzájárulni ahhoz, hogy az iskola közössége befogadó legyen és egyformán 

értékelje minden egyes tagját.”  

Fizikai jóllét: „Az emberi testtel kapcsolatos tudásom folyamatosan fejlődik, amit fel tudok 

használni egészségem és jóllétem megőrzése és fejlesztése érdekében.” 

  

                                                            
21 Korai, első, második, harmadik és negyedik stádium. 
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Döntések és változtatások megtervezése 

A tanulási folyamat során a program biztosítja, hogy a diákok olyan lehetőségekkel kerüljenek 

szembe, amelyek tudatosságot ébresztenek bennük a jövőbeli döntéseikkel kapcsolatban, s 

amelyek egyszersmind növelik elvárásaikat és törekvési kedvüket. Az iskolai tananyag 

megtanulása és az eredmények elérése érdekében tett erőfeszítéseken keresztül a tanulók 

olyan életvezetési készségeket sajátítanak el, amelyek a későbbi életük során segítik őket a 

személyes döntések meghozatalában, a célkitűzések megfogalmazásában, ezek 

megvalósításában, s amelyek növelik alkalmazkodó-képességüket. Ennek a részterületnek a 

célkitűzése az is, hogy a tanulók megismerjék a munka – folyamatosan változó elvárásokat 

támasztó – világát, valamint az élethosszig tartó tanulás és fejlődés fontosságát. 

 Példák a döntésekre és változtatásokra vonatkozó tanterv célkitűzéseiből: 

1. fázis: „Az események és tevékenységek, amelyekben részt veszek, segítenek felismerni saját 

magam és mások készségeit, képességeit.” 

4. fázis: „Érdeklődésem, képességeim, erősségeim és preferenciáim alapján a további 

fejlődésem érdekében képes vagyok megfelelő, reális és megalapozott döntéseket hozni, 

elérhető célokat kitűzni és megtervezni a megvalósításukhoz szükséges lépéseket" 

Testnevelés, testmozgás és sport 

A testnevelés, testmozgás és a sport alapeleme az iskolák egészségfejlesztési törekvéseinek, és 

ezek a Health and Wellbeing programban is nagy szerephez jutnak. Utóbbi ugyanakkor ezt a 

kérdést is holisztikus megközelítéssel kezeli, ennek a részterületnek ugyanis nem csak a fizikai 

aktivitás és a sportok, hanem többféle szabadban folytatott, testmozgást is magában foglaló 

tevékenység is részét képezi. Ezek során a diákok – a motoros készségeik és erőnlétük 

fejlesztésén, valamint a testedzés alapvető gyakorlatának elsajátításán túlmenően – számos 

egyéb, az aktív életmód megalapozásához szükséges személyes, illetve az együttműködéshez, 

közös munkához elengedhetetlen interperszonális készséget is elsajátíthatnak és 

fejleszthetnek.  

 

 

 A program szerint a fentiek eléréséhez lehetővé kell tenni a diákok számára, hogy 

rendszeresen részt vehessenek jól megtervezett, kihívásokkal teli, progresszív és élvezetes 
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fizikai tevékenységekben, és az iskoláknak biztosítaniuk kell, hogy ebben számos választási 

lehetőségük legyen. Ilyenek például a különböző sportok, a tánc, a szabadban folytatott 

tanulás (amely egyébként más tárgyak oktatásához is kapcsolódhat), a gyalogos, vagy biciklis 

túrázás a kirándulásokon. További célja ezeknek a testmozgásban gazdag foglalkozásoknak, 

hogy a lehető legkülönfélébb praktikus tapasztalatokkal szolgáljanak, tartalmazzanak olyan 

elemeket, ahol egyedül kell valamit megvalósítani, olyanokat, ahol partner bevonásával kisebb 

vagy nagyobb csoportokban kell dolgozni, valamint olyan tevékenységeket, ahol valamilyen 

felszerelések, eszközök használatára van szükség. 

 A fizikai tevékenységek kapcsán kínált lehetőségek egy része természetesen a tanórák 

keretében kell, hogy megvalósuljon,22 másik része szünetekben, ebédidőben, délutáni 

foglalkozások formájában, vagy más (nem fizikai tevékenységgel kapcsolatos) tanórákon.23 

  A Health and Wellbeing oktatási program testmozgással, testneveléssel és sporttal 

kapcsolatos egységének a fentiekkel kapcsolatos tudás átadásának is teret kell adnia. 

Szükséges ugyanis, hogy a tanulók megértsék és megtanulják, hogy miként járul hozzá az aktív 

testmozgás, a sportolás a fizikai egészségükhöz, (nem kizárólag a fizikai) teljesítményük 

javulásához, továbbá milyen összefüggés van az egészséges étrend, a testmozgás és az elhízás 

megelőzése között.24 

 Az alábbi idézetek példák a Health and Wellbeing testneveléssel, testmozgással és 

sportokkal kapcsolatos célkitűzéseinek élményközpontú állításokba foglalt megfogalmazására: 

Testnevelés – Motoros készségek fejlesztése, korai fázis: „A különböző gyakorlatokon és aktív 

játékokon keresztül fejleszteni tudom a motoros készségeimet, mozgáskultúrámat.” 

Testnevelés – Együttműködés és versenyzés, 3. fázis: „Folyamatosan fejlődnek a 

csoportvezetésre és arra irányuló képességeim, hogy felismerjem a saját magam és mások 

erősségeit. Az egyéni képességekkel, csoport taktikákkal és stratégiákkal kapcsolatos 

tudásommal képes vagyok hozzájárulni különböző csoportok, vagy csapatok sikeréhez.” 

                                                            
22 A skót kormány előírása szerint az iskoláknak legalább heti két órában kell valamilyen jól megtervezett, 
minőségi fizikai tevékenységet, testnevelést vagy sportfoglalkozást tartaniuk a gyerekeknek. 
23 Erre lehet példa a természetismerettel vagy környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyak keretében történő 
természetjárás, kertészkedés, stb. 
24 Ahogy korábban már leírtuk, a Health and Wellbeing program különböző részterületei közötti kapcsolódási 
pontok megteremtése és a tanulók számára világossá tétele nem csak az egyes részegységek és ezek oktatóinak 
felelőssége, erre már a program megtervezése, konkrét tananyaggá fejlesztése során is nagy hangsúlyt kell 
fektetni. 
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Testnevelés – Értékelés és megbecsülés, 2–3. fázis: „Élvezem és hasznosnak találom azokat az 

általam választott aktív fizikai tevékenységeket, amelyek elérhetők az iskolámban és tágabb 

környezetemben, beleértve a sport- és az egyéb, szabadban folytatható tevékenységeket.” 

Testmozgás és egészség, 2–3. fázis: „Képes vagyok elmagyarázni az összefüggést az aktív 

testmozgás során felhasznált energia, az elfogyasztott ételek, valamint az egészségem és 

jóllétem állapota között.” 

Táplálkozás és egészség 

A Health and Wellbeing oktatási programjának a táplálkozás és egészség összefüggésére 

fókuszáló részegysége olyan tudásanyag átadását és olyan készségek (ki)fejlesztését tűzi ki 

célul, amelyek segítenek kialakítani a tanulók étkezéssel kapcsolatos tudatosságát, s amelyek 

segítenek megalapozni és élethosszig megőrizni az egészséges táplálkozási szokásokat. 

 Az erre irányuló oktatási munka egyrészt segít megérteni, hogy hogyan áll össze a 

változatos ételeket és italokat magában foglaló egészséges étrend, a különböző 

életszakaszokban milyen ezzel kapcsolatos szükségletei vannak az embereknek (például 

pubertáskor, terhesség), mi a szerepe a szoptatásnak a csecsemőkorban. 

 Másrészt a diákok megtanulják az étkezéssel kapcsolatos tudatos döntések fontosságát, 

azt, hogy miként fejleszthetik ezt a tudatosságot, illetve felismerik, hogy az ezzel kapcsolatos 

döntések számos tényezőtől függhetnek (elérhetőség, fenntarthatóság, évszak, ár, vallás, 

kultúra, korosztályi-kortársi nyomás, média és reklámok). 

 A fentieken túl az oktatási program keretében a gyermekek megtanulják értékelni az 

(egészséges) étkezésben rejlő élvezeteket, valamint az étkezés szerepének társadalmi és 

kulturális vonatkozásait.  

 A táplálkozás és az egészség összefüggéseivel foglalkozó tananyag továbbá egy 

ételbiztonsággal és szájhigiéniával foglalkozó elemet is tartalmaz, amely rámutat ezek 

mindennapi alkalmazása és az egészséges életmód kapcsolatára.  

  

 

 Az alfejezet korábbi részeihez hasonlóan itt is idézünk néhány tudással és képességekkel 

kapcsolatos állítást, amelyek a most bemutatott tanegység célkitűzéseinek élmény- és 

tapasztalatközpontú megfogalmazásai: 



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

 

46 
 

Táplálkozás, 1. fázis: „Egy sor élelmiszerről meg tudom mondani, hogy hogyan járulnak hozzá 

az egészséges étrendhez.” „Élvezem és hasznosnak találom az egyszerűbb egészséges ételek és 

italok elkészítését.” 

Táplálkozás, 4. fázis: „Az étkezéssel és egészséggel kapcsolatos szakpolitikák és az étrenddel 

kapcsolatos törvényi szabályozások tanulmányozása alapján el tudom magyarázni, hogy ezek 

milyen hatással vannak az egyénekre, közösségekre és a munka világára.” 

Ételbiztonság, 3. fázis: „A vásárlás, tárolás, előkészítés, elkészítés és elfogyasztás során képes 

vagyok alkalmazni az ételbiztonság alapelveit.” 

Étel és fogyasztó, 2. fázis: „Megértem, hogy miként használják a médiát és a reklámokat a 

fogyasztók befolyásolására.” 

Szerhasználat 

A Health and Wellbeing szerhasználatra fókuszáló tanegységének oktatása során a diákok a 

különböző szerek (a boltban kapható és vényköteles gyógyszerek, az alkohol, a dohány, a 

drogok és a hígítók) használatával, valamint az ezekkel való visszaéléssel kapcsolatos 

tudásanyagot és kompetenciákat sajátíthatják el. A tanulási folyamat során ezenkívül a tanárok 

(és esetleg külső szakértők) segítségével végigjárják a kockázatviselkedés formáinak az egyén 

életére és egészségére gyakorolt hatását.  

 A tanegység fő célkitűzése, hogy a tanulás során megszerzett tudás és tapasztalatok 

lehetővé tegyék a diákok számára, hogy egészséges életmódjuk előremozdítása érdekében 

képesek legyenek tudatos, megalapozott döntéseket hozni. Az alábbiakban e célkitűzés 

elemeire láthatunk néhány konkrét példát: 

Korai fázis: „Tisztában vagyok vele, hogy vannak dolgok, amikhez nem szabad hozzányúlnom 

és nem szabad megennem, tudom, hogyan vigyázzak magamra, és arról tanulok, hogy miket 

nevezünk gyógyszereknek és ártalmas szereknek.” 

2. fázis: „Tisztában vagyok bizonyos szerek emberi testre gyakorolt hatásával, beleértve az 

alkoholt és a dohányt.” „Tisztában vagyok a szerhasználat egyénre, családjára és barátaira 

gyakorolt lehetséges hatásaival.” 

4. fázis: „A kérdéskör tanulmányozása alapján képes vagyok elmagyarázni, hogy különböző 
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szerek használata, illetve azok helytelen felhasználása milyen hatással van az emberek 

viselkedésére.” 

Emberi kapcsolatok, szexuális egészség és anyaság/apaság 

A Health and Wellbeing oktatási programjának az utolsó, kapcsolatokra, szexuális egészségre 

és szülőségre fókuszáló részterületével kapcsolatos tanulási folyamat során a diákok 

megtanulják, hogy miként tartsanak fenn pozitív kapcsolatokat különböző emberekkel, milyen 

hatásuk lehet a különböző gondolatoknak, érzéseknek, attitűdöknek, értékeknek és hiteknek 

az emberi viszonyokra és az egészséges szexuális életre, szexuális egészségre. Ezen túlmenően 

a tanulók megismerkednek a szülőség és a szülővé válás komplex feladatával, s az ezzel járó 

felelősségvállalással. 

 Az alábbiakban néhány példát láthatunk a program emberi viszonyokkal, szexualitással 

és szülőséggel kapcsolatos tudást és kompetenciákat érintő célkitűzéseiből: 

Korai és 1. fázis: „Tudatában vagyok folyamatosan fejlődő testemnek, és tanulom a különböző 

testrészeim helyes megnevezését és működését." 

2. fázis: „Képes vagyok leírni, hogy hogyan kezdődik az emberi élet, és hogyan születnek a 

csecsemők.” „Tisztában vagyok vele, hogy a testem változásai képesek befolyásolni a 

viselkedésemet és a közérzetemet.” 

3. fázis: „Tisztában vagyok azzal, hogy a populáris kultúra, a média és a korosztályi nyomás 

képes befolyásolni az énképemet, és hogy ez milyen hatással lehet a tetteimre.”  

A Health and Wellbeing tanegységeinek oktatását, illetve a vonatkozó tanrend kidolgozását 

az Education Scotland számos tanulmánnyal és oktatási segédlettel támogatja. Ilyen például 

a program egészséges táplálkozással kapcsolatos, részegységekre és tanulási stádiumokra 

bontott oktatási segédlete (Health and Wellbeing Annotated Exemplification, 1. link), amely 

– témájában, céljában és módszereiben – részletesen kidolgozott óravázlatokat tartalmaz az 

étkezéshez kapcsolódó témakörök élményközpontú oktatásához. 

 Az Education Scotland ezenkívül két alapítványon keresztül is támogatja a Health and 

Wellbeing program tananyaggá fejlesztését. A Core Physical Education Fund és a Food for 

Thought: Education Fund szakmai és pénzügyi támogatást nyújt a fizikai aktivitással és az 
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étkezéssel kapcsolatos egészségnevelési munka elemeinek megvalósításához. 

2.4. A Health and Wellbeing program jó gyakorlatai, példái 

A Curriculum for Excellence elnevezésű skót alaptanterv részét képező Health and Wellbeing 

komplex egészségnevelő programról szóló fejezetet néhány jó gyakorlat bemutatásával zárjuk. 

2.4.1. Szociális, emocionális és mentális egészségfejlesztés, döntések és választások, emberi 

kapcsolatok – A Calderglen Középiskola Health and Wellbeing programja, East 

Kilbride 

Tanulmányunk jelen alfejezetében az East Kilbride-i Calderglen Középiskola által 

megvalósított Health and Wellbeing „Közös felelősség programját” ismertetjük egy erről 

szóló esettanulmány alapján. Bár az iskola South Lanarkshire kerületének viszonylag jómódú 

részén található, a környék a Skót Többszörös Deprivációs Index25 7. decilisébe tartozik.  

 Az iskola által működtetett komplex egészségnevelési program két fő okból érdekes. Az 

egyik a diákok és a tanárok személyes erősségeire fókuszáló megközelítés,26 a másik az a 

számos kezdeményezés, amellyel a pozitív kapcsolatokat, a kedvességet, az egymás 

teljesítményének elismerését és támogatását igyekszik előremozdítani. Ezekkel az 

eszközökkel a Health and Wellbeing program korábban bemutatott részterületei közül 

háromra összpontosít: a szociális, emocionális és mentális jóllétre, a döntések és 

változtatások megtervezésére, illetve az egymás közötti kapcsolatokra. 

1. A Calderglen Középiskola módszerei 

A Calderglen Középiskola a Health and Wellbeing programjának megvalósítása során egyrészt 

sikeresen alkalmazza az egész iskolás megközelítést. Az esettanulmány készítésekor a 

                                                            
25 A Skót Többszörös Deprivációs Index abból a célból jött létre, hogy Skócia különböző területei 
összehasonlíthatók legyenek a társadalmi depriváció szempontjából. Az index összehasonlító mutató, 
különböző lakóterületek rangsorolására és összehasonlítására használható, segítségével azonosíthatóak a 
leghátrányosabb helyzetű területek. Az index a jövedelmi-, lakás- és munkaerőpiaci helyzet, az egészségi 
állapot, az iskolai végzettség, a készségek és további tréningek, valamint a lakóhely megközelíthetőségét és 
bűnözési adatait mérő 38 indikátorból áll össze. 

26 Character Strength Approach 
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megkérdezett tanárok, diákok és iskolai dolgozók beszámolói alapján az iskolaközösség 

többsége magáénak érzi az ezzel kapcsolatos feladatokat, és úgy gondolják, hogy a teljes 

közösség együtt működteti a programot. 

 Az iskola programja ezenfelül a „személyes erősségekre” fókuszál. Ezek feltárása 

érdekében a tanárok és a diákok is rendszeresen részt vesznek egy 200 kérdésből álló 

felmérésen, amelynek eredményei alapján mindenkinek megállapítják az öt legfőbb ilyen 

erősségét. A megközelítés célja, hogy az iskolaközösség minden tagja tisztában legyen ezekkel, 

és a mindennapi munka során reflektáljon ezekre. A személyes erősségek egy része az alább 

listában található: 

 

kíváncsiság 

kreativitás 

nyitottság 

tanulás szeretete 

bölcsesség 

bátorság 

kitartás 

becsületesség 

lelkesedés 

szeretet 

szociális érzékenység 

csapatmunka 

korrektség 

vezetés 

megbocsátás 

szerénység 

óvatosság 

önkontroll 

hála 

remény 

játékosság 

lelkiség 

kedvesség 

 

A kérdőív elsődlegesen a tanárokat célozta meg, majd egy kísérleti diákcsoport után minden 

diákot bevontak az erősségek felmérésébe. 

2. A Calderglen Középiskola módszerei a gyakorlatban 

Mivel a Health and Wellbeing program elemeit elsősorban a „személyes erősségek” 

megközelítés segítségével integrálják az iskola tananyagába, ezek a mindennapi munka során 

fontos szereppel bírnak. A diákoknak egyrészt a házi feladat füzetükbe minden nap le kell 

írniuk valamilyen cselekedetüket, amely az öt közül valamelyik fő erősségükkel kapcsolatos. A 

tanárok is igyekeznek az értékelés során reflektálni ezekre, és a javításokban szerepel, hogy az 

adott munka alapján a diákok mely erősségei tűnnek ki. Ez segít a diákok jobb 

megismerésében, és a tapasztalatok szerint az így született értékelések alapján a tanulók is úgy 

érzik, hogy tanáraik jobban ismerik őket. Ezenkívül az angol órákon született személyes témájú 

fogalmazások alapján a megközelítés alkalmazásának eredményeként a tanulók önreflexiós 



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

 

50 
 

képessége folyamatosan javult. 

 Annak érdekében, hogy a diákok számára biztosítsák a választásokkal, döntések 

meghozatalával kapcsolatos (korábban már leírt) élmények és eredmények megtapasztalását, 

az iskola számos lehetőséget kínál. Ilyen például a számos területen (például fotográfia, 

elektronika, kozmetika) meghirdetett „mesterkurzus”, melyek közül a harmadévesek (13–14 

évesek) választhatnak a kötelező óráik mellé.   

 Egy másik példa a képességek megismerését segítő, az iskola által a 4–6. 

évfolyamosoknak létrehozott kiskönyv, amely azokat a készségeket, képességeket tartalmazza, 

amelyeket az egyes kötelező (akár még nem is tanult) tárgyak során később elsajátíthatnak a 

diákok.  

 A Calderglen Középiskola az iskolaközösség tagjainak mentális, emocionális és szociális 

jóllétét is több kezdeményezéssel igyekszik előremozdítani. Ezek közül egyik a „mentális egészség 

kezdeményezés”, melyet az iskolában előforduló problémák hívtak életre (például a ritkán, de 

előforduló önsértés). A program során a 6. évfolyamos diákok (16–17 évesek) létrehoztak egy 

segítő csoportot annak érdekében, hogy társaik megoszthassák, megbeszélhessék problémáikat 

kortársaikkal. Ehhez első lépésben bevonták a Scottish Association for Mental Health (SAMH) 

nevű szervezetet, melynek szakemberei egy, az öngyilkossággal kapcsolatos tudatosság 

fejlesztésére szolgáló tréninget27 tartottak a csoportnak. Ezt követően a csoport szervezői 

prezentációkat tartottak a tevékenységükről, és arra biztatták iskolatársaikat, hogy gondjaikat, 

aggodalmaikat nyugodtan osszák meg ebben a csoportban.  

 Egy másik példa a kudarctól való félelem leküzdésére irányuló kezdeményezés, amely az 

iskola matematika intézetéből származik. Annak érdekében, hogy a tanulók képesek legyenek 

saját hibáikból okulni abban az esetben, ha rossz választ adnak, hibáznak a feladataikban, a 

tanárok felkérik őket, hogy mondják el gondolatmenetüket az osztálynak, amiből mindenki 

tanulhat. 

 A Calderglen Középiskola a diákok kapcsolatainak javítása érdekében is különböző 

tevékenységeket folytat. Az egyik ilyen a „kedves cselekedet” projekt, amely arra buzdítja a 

tanulókat, hogy hetente legalább öt véletlenszerű cselekedettel kedveskedjenek diáktársaiknak. 

Ennek előmozdítása érdekében minden tanuló kártyákat kap, amelyek segítenek felismerni az 

olyan helyzeteket, amikor erre lehetőség adódik. A kártyákon található vonalkód segítségével pedig 

egy internetes felületen rögzíthetik kedves cselekedeteiket. A program egy olyan kutatáson 

                                                            
27 SafeTALK – http://www.samh.org.uk/work-with-us/samh-training.aspx 
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alapszik, mely szerint a hasonló munka növeli a gyerekek boldogságát és jóllétét. 

 A másik kezdeményezés az „interdiszciplináris tanulás” projekt, amelynek keretében a 

másodévesek (12–13 évesek) négy hétig órarenden kívüli tevékenységeket folytatnak, a 

legkülönbözőbb tantárgyakat érintő projekteket valósítanak meg iskolatársaikkal. Ez nem csak 

a tantárgyak közötti tudástranszfert hivatott elősegíteni, hanem a diákok együttműködő 

készségét is fejleszti, és növeli az önbizalmukat. 

 A mentális, szociális és emocionális jóllét fejlesztésére irányuló kezdeményezések közül 

a harmadik a „karszalag rendszer”, amit a – Student Voice – nevű diáktanács hozott létre. A 

tanácsban a diákok ötféle érdem alapján jelölhetik „szalagra” a társaikat: befogadás és 

egyenlőség, ambíció és inspiráció, eltökéltség és bátorság, teljesítmény és kiválóság, valamint 

tisztelet és barátság. A fentiekhez ötféle elnyerhető gumi karszalag tartozik, s ha valaki mind az 

ötöt összegyűjti, akkor valamilyen nagy értékű ajándékot is kap (például a 2012-es londoni 

olimpiai játékokra szóló jegy). 

 A „támogatás” projekt keretében pedig felkészülési idejük alatt a végzős hallgatók 

időseket látogatnak meg, és segítenek nekik például a számítógép használatának 

megtanításában, pl. Skype-olás, e-book olvasók kezelése. 

3. A Calderglen Középiskola Health and Wellbeing programjának eredményei 

Az esettanulmány létrehozása során készített interjúk alapján a diákok többnyire sikeresen 

elérték a Health and Wellbeing érintett részterületeinek célkitűzéseit. Beszámolóik alapján az a 

legmeghatározóbb élményük a program kapcsán, hogy az iskolaközösségben vannak olyan 

emberek, akikkel beszélgethetnek, hogy megalapozott döntést képesek hozni az életükkel és a 

tanulmányaikkal kapcsolatban, és hogy értik és képesek leírni azokat a tulajdonságokat és 

képességeket, amelyek a különböző kapcsolatok fenntartásához szükségesek. 

 

 Ezenkívül a tanár-diák viszony is bizalmasabbá vált, a tanulók bátrabban kérnek 

segítséget, ha problémájuk akad. Az iskolai légkört és a problémák kezelését tovább segíti az a 

minden osztályhoz rendelt Diák Segítő, aki végigkíséri a diákok iskolai pályafutását, és akihez 

bátran fordulhatnak gondjaikkal, kérdéseikkel. A diákok ezzel kapcsolatban is pozitív 

tapasztalatokat osztottak meg a tanulmány készítőivel. 

„A diák segítő nem olyan, mint a tanárok. Nem az az érzésed, mintha egy tanárral 

beszélnél – majdnem bármit elmondhatsz.” (egy tanuló) 
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A tanulók beszámolói alapján továbbá fejlődött a kapcsolatokkal és a cselekedetek (pozitív és 

negatív) következményeivel kapcsolatos tudatosságuk, ami kedvező hatással bírt a drog- és 

alkoholfogyasztásra, valamint a támogatásra és az önkéntességre. Ezenkívül – érzésük szerint – 

a csapatépítő foglalkozások és a kortárs támogató csoportok eredményeképpen nőtt az 

önbizalmuk. 

 A tanárok emellett arról számoltak be, hogy a program megvalósítása során nőtt a 

diákok órán kívüli aktivitása, például a folyamatosan egyre népszerűbbé váló „Learning Away 

Day-nek” 28 köszönhetően. Emellett sikerült visszaszorítani az önsértés problémáját, a tanárok 

szerint a kortárs segítő csoportnak és – általánosságban – az iskola érzelmileg nyitottabb 

hozzáállásának köszönhetően. (Education Scotland) 

2.4.2. Az East Dunbartonshire-i Biciklis Szövetkezet oktatási programja és eredményei 

A Health and Wellbeing program jó gyakorlatai közül jelen fejezetben egy testmozgással 

kapcsolatos kezdeményezést is bemutatunk. Az East Dunbartonshire-i Biciklis Szövetkezet 

(Cycle Co-Operative) egy szülők által alapított non-profit szervezet, melyet azzal a céllal 

hoztak létre, hogy segítse a gyerekeket az önálló biciklis közlekedésben, illetve az ehhez 

szükséges készségek megszerzésében. A szervezet célja a gyerekek képzésén túl az is, hogy 

korosztálytól függetlenül minél többen közlekedjenek kerékpárral, és ismerjék meg az ezzel 

az egészségesebb életmóddal kapcsolatos örömöket. Tevékenységi körébe számos ezzel 

kapcsolatos projekt tartozik, például biciklis oktatás, kirándulások, ügyességi órák, biciklis 

fesztiválok, karbantartással kapcsolatos workshopok, iskolai biciklis klubok szervezése, 

valamint az iskolába kerékpározó diákok felügyelete.  

1. Az East Dunbartonshire-i Biciklis Szövetkezet programjának elemei 

Az East Dunbartonshire-i Biciklis Szövetkezet programjának korai szakaszában az iskolába (és 

onnan haza) bicikliző diákok mellé felnőtt kísérőket választottak. A szülők egészen addig 

kísérték a kerékpározó diákok menetét („cycle train”), amíg azok kellő tapasztalatra és 

magabiztosságra nem tettek szert az önálló közlekedéshez. 

  A programhoz a helyi iskolák is csatlakoztak, amelyek egyrészt elkezdtek arra törekedni, 

                                                            
28 Különböző tanulmányi túrák, kirándulások, melyek során akár az iskolai tananyaggal, akár egyéb készségek 
fejlesztésével van lehetőség foglalkozni. 
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hogy elnyerjék a Cycling Scotland nevű szervezet „Biciklibarát Iskola Díját”29, másrészt 

vendégül látták a szövetkezet által szervezett biciklis klubokat. Ezeket az idősebb, önálló 

tanulóknak a tanítási órák után, a fiatalabb diákoknak és szüleiknek hétvégére szervezték meg. 

 A kerékpározást népszerűsítő oktatási program során a Biciklis Szövetkezet tagjai és 

önkéntesei kidolgoztak egy általános iskolásoknak szóló úgynevezett Tantervi Kerékpározás30 

nevű projektet, amely azt a célt szolgálta, hogy a hatodikos és hetedikes tanulók biciklivel 

közlekedhessenek az osztálykirándulások találkozópontjai között. 

 A diákok kerékpáros oktatásával foglalkozó programba az iskolákon, külső szakmai 

szervezeteken és a szülőkön kívül a helyi közösségek tagjai is bekapcsolódhattak különböző 

eseményeken, melyek célja annak elősegítése volt, hogy a gyerekek és a fiatalok hosszú távon 

elköteleződjenek a biciklis közlekedés mellett. (Ilyen események például a különböző biciklis 

fesztiválok és a karbantartással kapcsolatos workshopok.) 

2. Az East Dunbartonshire-i Biciklis Szövetkezet programjának hatása 

A közösségi tanulással és fejlesztéssel kapcsolatos programok szignifikáns mértékben képesek 

hozzájárulni a gyermekek egészségének és jóllétének fejlesztéséhez, és ez igaz a fent 

bemutatott programra is. Ráadásul, mivel a Biciklis Szövetkezet és a helyi közösség munkája 

egy idő után vonzani kezdte a finanszírozókat, idővel egyre több diák és szülő jutott hozzá a 

lehetőséghez, hogy részt vegyen a szervezet oktató programjain és rendezvényein. 

 

 A fiatalok és a családok visszajelzései rendkívül pozitívak voltak a kezdeményezéssel és 

az egészségükre gyakorolt kedvező hatásokkal kapcsolatban. Ezenkívül több szülő tréningeken 

vett részt annak érdekében, hogy a tudatos kerékpározással kapcsolatos kurzusokat 

tarthasson. Összefoglalva a szövetkezet és a közösség együttes munkája  

– magabiztosabbá tette a tanulók biciklis közlekedését, 

– elősegítette a közlekedési biztonságot, 

– a családokat közös tanulásra ösztönözte és fejlesztette a közösségi kapcsolatokat, 

                                                            
29 A díj elnyeréséhez a Cycling Scotlanddel való kapcsolatfelvétel után az iskoláknak először egy önértékelő 
tesztet kell kitölteniük. Ez alapján a szervezet – amennyiben erre szükség van – változtatásokat ajánl az 
iskoláknak. Ha az iskolák ezeket az ajánlásokat beépítik a működésükbe (vagy eleve rendelkeztek a 
feltételekkel), akkor a Cycling Scotland a helyszínen értékeli az iskola biciklis közlekedéssel kapcsolatos 
működését, és ha megfelel a szervezet által támasztott kritériumoknak, akkor Biciklibarát Iskolává válhat. 
30 Primary Curricular Ride 
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– valamint előremozdította a fizikai aktivitást a helyi közösségben. 

 

A program a tanárok és az iskola szemszögéből is eredményesnek bizonyult. Egyrészt az 

intézmények szoros együttműködésben dolgoztak egymással és a Biciklis Szövetkezettel, és a 

munkához lelkesen csatlakozott számos az óvoda, általános és középiskola, valamint ezek 

dolgozói. 

 A tanárok szerint a program ezenkívül nagyban hozzájárult a Curriculum for Excellence 

tantervben megfogalmazott célok eléréséhez, ennek előmozdítása érdekében pedig a 

kerékpározást sikeresen kapcsolták össze olyan interdiszciplináris tanulási megközelítésekkel, 

mint például a szabadban tanulás, vagy a biciklis tanulmányi túrák.  

 Végezetül az East Dunbartonshire-i Biciklis Szövetkezet munkássága a helyi közösségek 

fejlődésére is nagy hatással volt. Sikerült például egy forgalomlassítás melletti kampányhoz 

megnyerni a szülői tanácsot, a helyi egyházi vezetőket, a városi tanácsot, a cégvezetőket és a 

helyi lakosokat. A kezdeményezés ráadásul egyre több embert ösztönzött kerékpáros 

közlekedésre, közben pedig nemzeti és nemzetközi szinten is emelte a biciklizés rangját. A 

fentieken túlmenően a szervezet és annak programja a jótékonykodási kedvet is 

előremozdította a helyi közösségekben, és éves rendezvényeivel azóta is rendszeresen 

nagyszámú helyi lakost vonz. (8. link) 
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Mellékletek 

1.  melléklet: A skóciai egészségfejlesztési programok kidolgozásával kapcsolatos 

jelentések a kilencvenes évek végéről, és a kétezres évek elejéről 

– Towards A Healthier Scotland: A White Paper on Health (1999) 

– Integrated Community Schools (1999) 

– Our National Health – a plan for action, a plan for change (2000) Improving Health 

in Scotland: The Challenge (2003) 

– Tackling Drugs in Scotland – Action IN Partnership (1999) 

– National Programme for Mental Health and Well-Being (2003) 

– Hungry for Success – A Whole School Approach to School Meals in Scotland (2003) 

– Enhancing Sexual Health and Well-being in Scotland – A Sexual Health and 

Relationships Strategy (2003). 

 

2. melléklet: A skóciai egészségfejlesztési programok kidolgozásával foglalkozó 

szakértői munkacsoportok által kiadott tanulmánykötetek, útmutatók és 

segédanyagok 

– Being Well, Doing Well: A framework for health promoting schools (SHPSU 2004) 

– How Good Is Our School: The Health Promoting School (HMIe 2004) a selfevaluation 

framework 

– Policy Partners Strategic Group (PPSG) – the steering group for health promoting 

schools 

– National Accreditation, Local Accreditation for Health Promoting Schools 

– PPSG – Strategic Plan 2006–2008 


