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A tudományos világ ontja magából az egészséggel kapcsolatos kutatásokat, 
melyeket a média is – ha trendi szeretne lenni – előszeretettel idéz. Hogyan 
lehetne ezeket a tapasztalatokat hasznosítani? Kézenfekvő megoldás az új 
generációk egészséges életmódra való oktatása, nevelése jelentené. De mit 
is van valójában az iskolákban?

Az egészségnevelés már az ókori görög és spártai iskolákban 
is jelen volt (lásd: Platon, Plutarkhosz munkássága). A jelenlegi 
hatékonyságukkal kapcsolatban beszédesek az egyes statisztikai 
mutatók (pl. testsúly, zöldség-, gyümölcsfogyasztás, mozgásszegény 
életvitel). Az egészségtelen életmód prevenciójának kezdetét 
számos elismert fórum és szakember már hatéves kortól javasolja. 
A kutatás ezért az első iskolai ciklus egészségnevelő tevékeny-
ségét vizsgálja Romániában.

A vizsgálat dokumentumelemzéseiből kiderül, hogy egészségne-
veléssel kapcsolatos tantárgy a kötelező iskolai tevékenységek 
között a testnevelés kivételével nem szerepel. A testnevelés 
önmagában nem válthatja ki az egészségnevelést (aminek ösz-
szetevői a kiegyensúlyozott táplálkozás, a személyes higiéné, a 
mindennapi mozgás és pihenés, a veszélyes anyagoktól való 
tartózkodás, a balesetektől való mentesség, a harmonikus családi 
élet és kapcsolatok, a biztonságos szexualitás, a lelki egészség 
védelme és a konfliktuskezelés, az egészséges környezet) hiszen 
eleve a testi nevelésen belül egy részterület.

A terepkutatásból kiderült, hogy gyakoriságukat tekintve a vá-
lasztott iskolai tantárgyak között az Egészségnevelés diszciplína 
a csalóka első helyet foglalja el annak ellenére, hogy még a má-
sodik helyezett Játékos matematikához képest is kétszer annyi 
osztály választja. Megdöbbentő, hogy a gyerekek 85%-a az ele-
mi oktatás alatt egyáltalán nem részesül egészségnevelésben.
A vizsgálat eredményei alapján egy minisztériumi jóváhagyás-
sal rendelkező tantárgyi program születik, aminek hatására 
olyan egészségtudatos életmódra nevelő munka veheti kezde-
tét, amely elmozdíthatná Romániát a statisztikai mutatók utol-
só helyeiről és kevesebb egészségügyi ellátásra szánt költséget 
róna a társadalomra.

11 éves romániai gyerekek egészséges életvitele (HBSC/
WHO,2010) 
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