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  A címszó hallatán a kedves olvasóban ott tátong a kérdés: újabb osztályfőnöki 
feladatok, avagy választható tantárgy – az így is túlterhelt iskolai tantervek és tanmenet 
mellett? A válasz: nem! Az egészségfejlesztés az iskolában nem egy újabb feladat, 
hanem az iskolai nevelési-oktatási folyamat eredőjében álló, meghatározó szemlélet. 
Soha nem is volt másként, minthogy az iskola felkészítse a növendéket az értelmes, 
termékeny életre. 
  Bármely élő rendszer optimális működésének a megvalósulása pedig teljessé-
gével egyezik az egészséges fogalmával. Ebben az olvasatban az egészségesség több, mint 
a betegség hiánya. Jelenti a testi-lelki-szellemi működések optimumát egy adott mikro- 
és makrokontextusban. Szükséges hangsúlyoznunk, hogy az egészség nem passzív 
állapot, hanem a testi-lelki-szellemi működések dinamikus (folyamatosan változó) 
egyensúlyállapota. Életminőségünk fő mutatója, életcéljaink megvalósításának fontos 
eszköze. Az egészségfejlesztés pedig az a folyamat, amely által az egyén – felügyelve az 
egészségét meghatározó tényezőket – képessé válik arra, hogy egészségállapota felett 
egyre nagyobb ellenőrzést gyakoroljon, életmódjában az egészséges életvitelre 
tudatosan törekedjen, egészségállapotát folyamatosan javítsa, továbbfejlessze. 
Nemcsak egyéni motivációs és cselekvéses tényezőket foglal magában, hanem olyan 
irányú tevékenységeket is, amelyek a társadalmi, környezeti és gazdasági feltételek 
megváltoztatására irányulnak annak érdekében, hogy azok hatása az egyén és a 
közösség egészségére a lehető legkedvezőbb legyen. 
  A megelőzés vagy prevenció a társadalom különböző szegmenseiben és a be-
folyásolás különböző színterein az egyén fizikai, lelki és szellemi egész(ség)ére káros 
hatások megakadályozását, minimalizálását, kiküszöbölését jelenti. Ennek keretében a 
mentálhigiéné a lelkileg káros hatások megelőzésére, a lelki működés zavarainak vagy 
betegségeinek elkerülésére összpontosít, az egyén stresszkezelő, konfliktusmegoldó, 
feszültségelvezető képességeinek erősítésére, erőforrásainak fokozására, önaktualizáló, 
önmegvalósító és önérvényesítő képességeinek a fejlesztésére. Az egészségnevelés az 
egyén vagy közösség helyes informálásával, az egészséggel kapcsolatos beállított-
ságának főként kognitív szintű pozitív irányú befolyásolásával, s képességrendszerének 
fejlesztésével az egészség fokozásának az oktatás perspektíváiból történő meg-
közelítését és kezelését jelenti. Az egészségmagatartás fejlesztése a betegségmegelőzés és 
egészségmegőrzés cselekvési oldalának a közvetlen vagy közvetett befolyásolását 
célozza a viselkedés kognitív és emocionális oldalára gyakorolt egyidejű hatás-
rendszerben. Ide sorolhatók az egészséggel kapcsolatos attitűdnek, a racionális döntés 
képességének, a szociális befolyásolhatósággal ellentétes előjelű önérvényesítés 
képességének a kognitív, de mindenekelőtt az élménytanulás útján történő fejlesztése. 
A hangsúly nem a nevelésen, de nem is a közvetlen képességfejlesztésen, hanem 

 



legfőképpen az öntudatosítás és az autonóm önérvényesítés képességének a fej-
lesztésén van. 
Miért az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere? 
  A gyermekek hosszú éveket töltenek az iskolában. Az ötödik osztálytól 
naponta átlagban 5-8 órát. Az iskolában eltöltött időben érdemleges hatást lehet gya-
korolni az időszerű és hiteles ismeretek kialakítása mellett az egyén és a társadalom 
szempontjából egyaránt produktív életmód motivációs és cselekvési tényezőinek a 
fejlesztésére is. Kiemelt lehetőség adódik arra, hogy hivatásos nevelők tervezett és kö-
vetkezetes hatást gyakoroljanak a tanulók személyiségfejlődésére, amely nagyban 
meghatározza az életmódjukban, s a későbbiekben a kialakuló szokásaikat, életideál-
jaikat, élettervüket. 
Mire van szükség ma az iskolában? 
  Egészségvédelemre, betegségmegelőzésre, egészségnevelésre, egészségmaga-
tartás-fejlesztésre, egészségfejlesztésre? 
  A válasz egyértelmű: mindezekre egyszerre. Egészségnevelésre mindenképp, 
hiszen az iskola fő funkciója a nevelés. Az iskolai egészségnevelés feladatából pedig 
mindenképp következnie kell az egészségvédelemnek és a betegségmegelőzésnek. Az 
egészségügyi gyakorlattól eltérően azonban az egészségvédelemnek és a betegség-
megelőzésnek be kell épülnie a nevelés informáló és egyben személyiségfejlesztő 
megközelítésébe és gyakorlatába. Csakhogy maga a nevelésnek meg kell haladnia a 
klasszikus pedagógiai paradigma szerinti közvetlen és aktív befolyásoláson alapuló sze-
mélyiségformálás gyakorlatát, és kölcsön kell vennie az egészségmagatartás-fejlesztés 
közvetettebb s az egészségfejlesztés széleskörű szemléletét. A személyiség hatékony 
fejlesztéséhez ugyanis olyan közvetlen hatásokra is szükségünk van, amelyek a kísér-
letezés, önfelfedezés, öntudatosítás és öngyakorlás jegyében zajlanak, s a külső és 
közvetlen befolyásolás helyett teret engednek a visszajelzések és belső értékek alapján 
megvalósuló önmonitorozás, az autonóm önszabályozás folyamatainak. Ugyanakkor a 
társadalmi kihívások közepette a tanulónak, a pedagógusnak és az iskola intézmé-
nyének is meg kell tanulnia az érdekek képviseletét, társadalmi érvényesítését. 
A tanulónak és az iskolának hasonló irányú folyamatokat kell bejárattatnia a jólét és az 
egész(séges)ebb élet érdekében. A cél pedig – az egészségfejlesztés végső céljával 
egybeeső – egészségállapotunk feletti kontroll fokozása lehet. Pedagógusokként saját 
személyiségünkkel modellt nyújthatunk, számtalan formában befolyásolhatjuk diák-
jainkat, de nem kötelezhetjük, nem kényszeríthetjük, nem büntethetjük az egész-
ségükkel kapcsolatos életvitelükért. Nemcsak azért, hogy ne adjuk fel jó modorunkat, 
hanem azért is, mert az emberi viselkedés rendkívül összetett volta meghaladja 
módosításának a pusztán értelmi befolyásolási és önbefolyásolási lehetőségeit, s mert a 
hiteles pedagógiai hitvallás a nevelői hatások teljesítményszerű követése és számonké-
rése helyett sokkal inkább a személyiség lehetőségeinek a türelmes gondozását és a 
lehetőségekhez mért kibontakozását jelenti. Az egészségpromóció újabb fejlemé-
nyeiből pedig tudjuk, hogy az egészséges életvitel nem kizáróan az egyén felelőssége, 
hanem a társadalomé is. 
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