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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A kínai fiatalok körében a rossz mentális egészség 

komoly problémát jelent a városi és vidéki területe-

ken egyaránt. Az érzelmi és társas egészség az isko-

lai egészségfejlesztés egyik központi témája. 

A mentális egészségfejlesztés területén megjelent 

friss kutatások szerint a pszicho-szociális jólét az el-

lenálló-képességben gyökerezik. Ez az egyének, az 

iskolák, a családok és közösségek azon képességére 

utal, amellyel sikeresen megbirkózhatnak a minden-

napi kihívásokkal, beleértve a felgyülemlő stresszt 

és más szignifikáns kockázatokat.  

A kutatás célja volt, hogy kielemezze a kialakított és 

bevezetett ellenállóképesség-fokozó programnak a 

hatásosságát. 

Az Egészségfejlesztő Iskolák (EI) erős alapokat nyúj-

tanak a diákok általános egészségének fejlődésé-

hez, beleértve a pszichológiai jólét fejlődését is, 

amely az ellenálló-képességből gyökerezik. A jelen-

legi kutatás célja, hogy megvizsgálja az ellenállóké-

pesség-fokozó program hatásosságát, amelyet az EI 

koncepciója lapján dolgozta ki a kínai populációra. 

A hongkongi társadalmilag hátrányosabb régió isko-

láiból választottak mintát EI és nem EI iskolák közül, 

akik kontrollcsoportként szolgáltak. A résztvevők: a 

tanárok, illetve a 8, 10, és 12 éves diákok szülei vol-

tak, összesen 4918 szülő és 602 tanár szerepelt a 

kutatásban. 

Az ellenállóképesség-fokozó program 4 hónapig tar-

tott 2005 októberétől 2006 januárjáig, az adatokat 

pedig a program előtt, majd a program után 8 hó-

nappal gyűjtötték be.  

A program két részből állt: egy két órás független 

beszélgetésből minden egyes tanárral, akik az 

egészség népszerűsítésért felelősek, valamint szü-

lőkből és tanárokból álló interaktív munkacsopor-

tokból, amelyeket tapasztalt szociális munkások ve-

zettek.  

Ez a kínai populációra szabott kutatás, szignifikáns 

hatást mutatott az iskolai ellenálló-képesség erősí-

tésére az EI középiskolás tanárok körében. Nehéz 

meghatározni azonban, hogy a pozitív hatások az el-

lenállóképesség-fokozó programok hatása vagy 

csak a már korábban beépített EI program következ-

ményei. 
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KULCSÜZENET A SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 
 

A program célja, hogy pozitívabb felnőtt és kortárs szociális hálót, erősebb összetartozás érzést, valamint tá-

mogató fizikai és társadalmi környezetet fejlesszen ki, illetve a diákok körében erősödjenek az ellenálló-képes-

séggel kapcsolatos viselkedésformák, mint az önbizalom, empátia, segítségkérés, kommunikáció és együttmű-

ködés. Ezek a programok hatékonyabban bevonják a szülőket, mind a többi szülővel való kapcsolattartásban, 

mind a család és iskola közötti együttműködésben, az iskolai tevékenységekben való részvételben. Emellett 

Tanár-Szülő Egyesületek is egyre elterjedtebbek több kínai középiskolában. 


