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EGÉSZség definició
WHO Alma-Ata 1986

A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyén vagy a csoport 
képes arra, hogy megfogalmazza és megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és 

környezetével változzék vagy alkalmazkodjon ahhoz. 

Az egészség a mindennapi élet ERŐFORRÁSA,  nem életcél.

EGÉSZSÉG=állandóan változó folyamat

EGÉSZSÉG= egyensúly, harmonikus működés
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Ha szervezetünk egyensúlyban van, terhelhetőségünk 
szinte korlátlan!

Mi szükséges az egyensúly fenntartásához?

❖ Alvás

❖ Lelki egészség

❖ Megfelelő környezet

❖ Munka-tanulás

❖ Sport-mozgás

❖ Társaság-család, emberi 
kapcsolatok

❖ Táplálkozás és folyadékfogyasztás



Egészségnevelés
Az egészségnevelés a betegségek és a kórmegelőző állapotok elkerülésével, korai 

felismerésével és az egészséges  életmóddal kapcsolatos tudnivalók, 
módszerek ismertetésével foglalkozó tevékenység. 

Jellemzői:

❖ tervszerű és a tudatos tevékenység

❖ felhívja a figyelmet az egyén és a közösség lehetőségére és felelősségére 

❖ a magatartás önkéntes változtatásának lehetőségét mutatja be, az életvitel 
módosítására ösztönöz



Az egészségnevelés szintjei
1. Elsőfokú egészségnevelés EGÉSZSÉGES EMBEREKRE IRÁNYUL

➢ Elsődleges célja az egészség leromlásának megakadályozása

➢Másodlagos célja az egészség és életminőség pozitív irányba 
történő előmozdítása

Pl.: egészségfejlesztő programok az iskolás korosztályban

2. Másodfokú egészségnevelés REVERZIBILIS ÁLLAPOTOK

❑ Cél: gondozott felvilágosítása állapotával kapcsolatosan; információátadás arról, hogy mit tegyenek állapotuk javítása érdekében

❑ Magatartásváltoztatásra törekvés jellemzi 

❑ Pl.: dohányzásról való leszokás

3. Harmadfokú egészségnevelés IRREVERZIBILIS FOLYAMATOK ESETÉN

❖ Cél: a gondozott és családjának megtanítása arra, hogy miként éljenek a megmaradt lehetőségekkel, rendezzenek be egy állapothoz 
igazodó életmódot és napirendet

❖ Megmaradt egészséget hangsúlyozzuk

❖ Pl.: rehabilitációs programok

A GYAKORLATBAN A HÁROM KEVEREDIK!



Egészségnevelési programok
Tervszerű lehetőség az embereknek arra, hogy tanuljanak az egészségről, illetve magatartásukban 

önkéntes változtatásokat vigyenek végbe.

Beletartozik:
• információátadás
• érték és beállítódás feltárása (módszerek!)
• egészséget érintő döntések meghozatala (facilitátor szerep!)
• készségek elsajátítása, melyek lehetővé teszik a magatartásváltoztatást

A programok keretei
• Face to face kapcsolat 
(pl.: védőnői tanácsadás, iskolaorvosi, iskolapszichológusi konzultáció)
• Csoportban 
(pl.: egészségnevelési interaktív órák, osztályfőnöki-, biológia-, kémia  órák, stb.)
• Rendezvények, programok keretében 
(pl.: egészségnapok, Parasport Világnapja, Fenntarthatósági Hét; Pályaorientációs Hét stb.)

MIT AKAROK?
MIT AKARNAK?
MIT AKARUNK?



Egészségfejlesztés 
Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely során az egyén növeli jártasságát saját

egészségének javítása érdekében, képességet szerez az egészséges életvitel 
fenntartására és a változó környezethez  való alkalmazkodásra. 

❖ Az egyén egészségfogalmát veszi alapul (mindenkinek más az egészség).

❖ Az egészséget élethosszig tartó folyamatnak tekinti (DE más az egészség 6 és 66 éves korban!).

❖ Együttműködést jelent két vagy több ember között annak érdekében, hogy a gondozott vagy
gondozottak jól érezze / érezzék magukat.

Az egészségfejlesztés tevékenységi területei

❖ egyéni képességek fejlesztése

❖ közösségi cselekvések erősítése

❖ egészséget támogató környezet kialakítása és fenntartása

❖ az egészséget támogató szakmapolitikai

irányelvek megfogalmazása

❖ egészségügyi ellátórendszer megelőzés

központ áthangolása http://folyoiratok.ofi.hu/uj-
pedagogiai-szemle/a-testneveles-
szerepe-az-egeszsegtudatos-
magatartas-kialakitasaban



Egészségfejlesztési modellek célja és feladata

• Orvostudományi megközelítés

• Magatartásváltoztatást célzó 
megközelítés

• Oktató jellegű (nevelési) megközelítés

• Kliens- (résztvevő) központú megközelítés

• Társadalmi változást célzó megközelítés

o AZ ÉRTÉKEK ÉS BEÁLLÍTÓDÁSOK 
FELTÁRÁSA, 

o SZEMÉLYES BEÁLLÍTÓDÁS ÉS VISELKEDÉS 
MEGVÁLTOZTATÁSA AZ EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

o KÉSZSÉGFEJLESZTÉS

➢ lehetőségek felismeréséhez

➢ a megfelelő döntés meghozatalához

➢ változtatásra való képesség kifejlesztése

o OLYAN FIZIKAI, SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI 
KÖRNYEZET MEGTEREMTÉSE, AMELY 
LEHETŐVÉ TESZI AZ EGÉSZSÉGES 
ÉLETMÓD VÁLASZTÁSÁT



Új népegészségügyi megközelítés

Irányok
❖ az egészség értékként való közvetítése
❖ az egészségtudatos magatartás ösztönzése
❖ az „egészséges választásának” elősegítése
❖ Azoknak a tényezőknek a visszaszorítása, amelyek az 
egészségre káros viselkedést elősegítő kultúrát és környezetet 
teremtenek.



Mik lehetnek az egészségnap, az egészséggel 
foglalkozó interaktív órák programjai

??????????????



Egészségnap, egészséggel kapcsolatos  interaktív 
foglalkozás

❖ ELSŐDLEGES ÜZENETE

AZ EGÉSZSÉG SZÓRAKOZTAT ÉS ÖRÖMET OKOZ!
❖ CÉLJA: A helyes életvezetéshez szükséges tevékenységekhez kapcsolódó  

élményközpontú tudásátadás és tapasztalatszerzés. 

❖ LEGFŐBB TÉMÁI:

❑ Táplálkozás és folyadékfogyasztás

❑ Mozgás

❑ Lelki egészség

❑ Környezetvédelem

❑ Tudatos vásárlóvá válás

❑ Közlekedésbiztonság

❑ Elsősegélynyújtás

❑ Viktimizáció elkerülése

❑ Érzékenyítő programok

Lázár Boglárka, 9 éves Rajz címe: Egészséges életmód Iskola: Móra Ferenc Általános 
Iskola Település: Budapest Felkészítő tanár: Geráné Onódy Tünde

http://www.ksh.hu/elef/rajzpalyazat.



Táplálkozás és folyadékfogyasztás

❖ Tudatos élelmiszer vásárlás, 
élelmiszercímke.

❖ Élelmiszerbiztonsággal 
összefüggő kérdések 
megvitatása.

❖ Kézhigiéné és  konyhahigiéné 
elmélete és gyakorlata

❖ Ételkészítés kicsit másképp

❖ Tények és tévhitek a 
táplálkozásban

❖ Sporttáplálkozás



Mozgás

❖ Gerincegészség elősegítő 
gyakorlatok

❖ Egyszerű mozgásos vetélkedők

❖ Szabadidő sportok bemutatása

❖ Para-sportok bemutatása



Lelki egészség

❖ Stressz-kezelés egyszerűen

❖ Egyszerű relaxációs gyakorlatok megtanítása

❖ Önismereti interaktív foglalkozás/művészetterápia

❖ Önbizalom fejlesztése

❖ A mentális problémákkal küzdők elfogadása és segítése

❖ Függőségek elkerülése

❖ A NEM-et mondás művészete



Környezetvédelem

❖ Kémiai biztonság 

❖ Hulladékgazdálkodás, komposztálás

❖ Nemdohányzók védelme

❖ Interaktív játékok

❖ Ökológiai lábnyom számítás



Közlekedésbiztonság

❖ Közlekedési pálya

❖ Interaktív feladatok

❖ Közlekedésbiztonsági előadás és szimulációs gyakorlat



Elsősegélynyújtás

❖ Segítségkérés 

❖ Elsősegély nyújtása sérüléskor

❖ Újraélesztés



Viktimizáció elkerülése

❖ Internetbiztonság

❖ Felelős alkohol fogyasztás 

❖ Függőségek elkerülése

❖ Bulizás veszélyei

❖ Hogyan óvjuk meg értékeinket?



Érzékenyítő programok I.



Érzékenyítő programok II.

• Parasport bemutatók 

• Találkozások para sportolókkal, mozgásukban korlátozott 
emberekkel

• Az eszközök kipróbálása

• A helyes segítségnyújtás elsajátítása



MTA Szakmódszertani pályázat

A 11 tagú Szakmódszertani Programtanács Patkós András 

akadémikus vezetésével 75 pályázatot értékelt.

19 kutatócsoport nyert, köztük az EDUVITAL Nonprofit 

Egészségnevelési Társaság TANTUdSZ Ifjúsági 

Egészségnevelési Programja



Tantárgy-pedagógiai Program céljai

5. Értékes és társadalmilag hasznos közösségi munka a 
középiskolásoknak.

1. Innovatív, hatékony, szerethető és befogadható egészségformáló
ismeretátadást  segítő oktatási programok megvalósítása.

2.    A fiatalok felelősségvállalásának növelése.

3. Élő párbeszéd és együttműködés az egészségügyi és a 
pedagógusképző felsőoktatási intézmények között.

4. Valódi területi gyakorlat biztosítása.



TANTUdSZ koncepció…



TANTUdSZ 
egészségnevelési témák

FOLYADÉK 

FOGYASZTÁS

KÉZHIGIÉNÉ

MOZGÁS

ÚJRAÉLESZTÉS

INTERNET-VILÁG



Egykis szakmai segítség 



Milyen kérdések merülnek fel az 
egészségnevelési/egészségfejlesztési programok 

szervezésénél?
• Mit?

• Kinek?

• Mikor?

• Kivel?

• Hogyan?

• Milyen forrásból?



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Arthur Schopenhauer
1788. február 22. — 1860. szeptember 21.
német filozófus

https://www.citatum.hu/szerzo/Arthur_Schopenhauer

