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Bevezetés

Ezt a kézikönyvet oktatási szakemberek, trénerek és 
ifjúságsegítők számára hoztuk létre azzal a céllal, hogy 
bemutassuk az Európai Unió Erasmus+ programja által 
támogatott Health Points projekt eredményeit. 
A projektben az egészséges életmód alkalmazásának elsajátítását 
segítő anyagokat dolgoztunk ki nehéz körülmények között élő, 
hátrányos helyzetű fiatal felnőtteket megcélozva. Ezek az  
ismeretterjesztő beavatkozások központi szerepet játszhatnak  
az általános egészségügyi tájékozottság fejlesztésében,  
azonban nagy kihívás felébreszteni az érdeklődést és motivációt 
arra, hogy odafigyeljenek az egészségükre, legyen szó  
általánosságban a fiatalokról vagy specifikusan erről a  
célcsoportról. A Health Points célja a hátrányos helyzetű  
fiatalokkal dolgozó szakemberek számára egy interaktív  
ismeretterjesztő erőforrást biztosítása, amely széleskörűen  
alkalmazható változatos helyzetekhez igazítva. 
A Health Points program rövid online játékokat és jelenléti  
képzési egységeket tartalmaz, melyek érzékenyíthetik az  
embereket az egészségükkel kapcsolatban és motiválhatják  
őket, hogy többet foglalkozzanak az egészség és a jóllét  
témakörével, azzal a végső céllal, hogy: 
• csökkentse az egészségtelen viselkedési és káros életmódbeli 

mintázatokat a fiatal felnőttek körében 
• támogassa az egyéni felelősségvállalást és az egészségtelen 

mintázatok egészségessé változtatását
• ösztönözze a fiatal felnőtteket arra, hogy törődjenek  

magukkal, ezáltal is hozzájárulva foglalkoztathatóságukhoz  
és aktív állampolgárságukhoz. 

Ez a kézikönyv gyakorlati útmutatásokkal szolgál a Health Points 
program bemutatásához és integrálásához formális én nem 
formális tanulási keretek között, továbbá dióhéjban felvázolja a 
projekt eredményeit. 
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Egy ismeretterjesztő játékalapú 
megközelítés kifejlesztése.

 
Az egészségügyi problémák megelőzéséhez 
és az egészséges életmód fenntartásához 
szükséges információhoz való hozzáférés 
biztosítása hátrányos helyzetű fiatal 
felnőttek számára. 

Kulcskompetenciák fejlesztése, mint például 
az infokommunikációs készségek, írás-olvasás, 
személyközi és állampolgári kompetencia

 

Trénerek, pedagógusok számára innovatív 
eszközök biztosítása, melyek elősegítik az 
egészségügyi témákkal kapcsolatos 
tudatosság kialakulását.

A projekt céljai Tevékenységek

Innovatív és interaktív tanulási módszerek és 
tartalom kifejlesztése. 

Jó példák továbbfejlesztése azzal 
kapcsolatban, hogyan ágyazzuk be az 
egészségügyi oktatást már meglévő oktatási 
és/vagy tréning programokba.

A pedagógusok, trénerek egészségügyi 
alapismeretekre vonatkozó igényeinek 
alaposabb megértése. 

Konkrét tudás, készségek és kompetenciák 
megszerzése ahhoz, hogy a meglévő oktatási 
tevékenységekbe hatékonyabban ágyazzunk 
be interaktív játékokat. 

Tudatosság növelése az egészséges életmód 
előnyeiről és fontosságáról a fiatal felnőttek 
körében, valamint széleskörűbb tudás megszerzése, 
mely elősegíti az egészségközpontú döntések 
meghozatalát a mindennapi életben. 
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Az Egészséges Életmód 
Népszerűsítése Sebezhető 
Fiatalok Körében

1. 

A felnőtté válás egyik legnagyobb kihívása az önállósodás és 
a függetlenedés, amely végigkíséri húszas éveinket. Ebben az 
időszakban kiemelkedően fontos megtanulnunk felismerni az 
esetleges egészségügyi problémáinkat és tenni azért, hogy 
ezek megoldásához megfelelő segítséget kapjunk. Ebben úgy 
segíthetjük a fiatalokat, hogy bátorítjük őket az egészségükkel 
kapcsolatos egyéni felelősségvállalásra, valamint ellátjuk őket a 
szükséges információkkal ahhoz, hogy megfelelő egészségügyi 
szolgáltatásokat vehessenek igénybe. 

Döntő tényezők, melyek befolyásolhatják az egyén 
egészségét

A legtöbb gyermek és fiatal Európában magas szintű 
egészségnek és jóllétnek életszínvonalnak örvend. Ugyanakkor: 
„Az európai országok között jelentős eltérések találhatóak a 
fiatalok egészségügyi állapotát illetően, mely szoros kapcsolatban 
áll az őket körülvevő szociális és környezeti tényezőkkel.” Ahogy 
Dahlgren (1995) is megállapította, különböző jellegű tényezők 
hatással lehetnek az adott egyén egészségére. Ezek a tényezők 
lehetnek általánosságban társadalmi, gazdasági, kulturális és 
környezeti körülmények (mint például az étel, a tanulmányok, a 
munkahelyi környezet, a lakhely, az egészségügyi szolgáltatások), 
vagy akár szociális és közösségi hálózatok és az egyéni életvitel. 

Néhányan már megpróbálták megfejteni, hogy a hátrányos 
helyzetű fiatalok miért mutatnak nagyobb valószínűséggel 
az egészségükre káros magatartást. Az alacsonyabb iskolai 
végzettség döntő tényezőnek tűnik ezekkel a viselkedésmódok-
kal kapcsolatban, ugyanis ez gyakran együtt jár az alacsonyabb 
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egészségügyi tájékozottsággal is. Az alacsony iskolázottság 
általánosságban alacsonyabb bevételhez vezet a fiatalok vagy 
a szüleik számára, mely korlátozza a fiatalok lehetőségét arra, 
hogy egészséges szokásokat építsenek be az életükbe, mint 
például egészséges étkezések tervezése. Egy a viszonylagosan 
szegényes táplálkozásra irányuló magyarázat szerint az 
energiadús, tápanyagszegény ételek olcsóbbakk kalóriaérték 
szempontjából, mint a kevesebb energiával rendelkező, 
tápanyagban gazdag élelmiszerek. Emellett bizonyos ételek és 
táplálkozási szokások (tudatos vagy tudat alatti) megküzdési 
stratégiaként szolgálnak nehéz élethelyzetekben, vagy 
általánosságban stressz esetén, pl.: a komfort-evés jelensége, 
mely során általában magas kalória- és zsírtartalmú ételekhez 
nyúlnak, mint a csokoládé, egyéb édességek vagy nasik. 
Pszichoszociális tényezők, mint a változékony egészségügyi 
szokások, alacsony énhatékonyság és a szegényesen gyakorolt 
önkontroll, megnehezítik az egészséges életmódhoz való 
pozitív hozzáállás kialakulását. Ráadásul az alacsonyabb 
társadalmi státuszú emberek gyakran olyan környezetben 
élnek, amik kevésbé biztosítanak egészséges életmódbeli 
opciókat, mint például biztonságosan kiépített bicikliutat 
vagy friss, egészséges ételeket. Emellett sokszor nem túl 
egészség-központúan vannak szocializálva, a közvetlen 
szociális környezetükben ritkán látnak pozitív példát 
egészséges életvitelre. 
Emellett az egészségügyi alapismeretek hiánya burkoltan 
hátrányt jelenthet munkavállalás tekintetében is. 

• rendkívül negatív jövőkép
• elszigetelt vagy fejletlen lakókörnyezet
• alacsony bevételek
• hiányos vagy nem megfelelő érzelmi támogatottság
• munkanélküliség vagy szociális támogatásra utaltság 

• szerhasználat 
• hajléktalanság
• bűnözői magatartás
• fiatalkori terhesség
• passzív szabadidős tevékenységek, mint például a TV 

nézés, számítógépes játékok, internetezés

Egészségügyi problémák a fiatalok körében 

Számos súlyos felnőttkori betegség az ember fiatalkori 
magatartásában gyökerezik. A cukorbetegség, általánosságban a 
túlsúlyosság és a szív- és érrendszeri betegségek egészségtelen 
szokások eredményeiként alakulnak ki, mint például a 
dohányzás, a szegényes étrend, a kevés testmozgás – ráadásul 
gyakran hátrányt jelentenek foglalkoztathatóság szempontjából 
is. 
„ A fiatalkorúak egészségügyi problémái az életstílusukhoz és 
olyan kockázatos magatartásformákhoz köthetőek, amelyek 
legtöbbször tipikus tinédzser dolgokként vannak elkönyvelve. 
Ilyen szempontból számos problémát nevezhetünk meg ezzel 
a korosztállyal kapcsolatban: alkoholfogyasztás, dohányzás, 
drogfogyasztás, vagy éppen evészavarok, ülő életmód, 
erőszakosság.” (Council of Europe Youth Partnership (2018): 
Young people‘s health in Europe. URL: https://pjp-eu.coe.int/en/web/
youth-partnership/163)
Az európai fiatalok nagyrésze nincs teljesen tisztában azzal, hogy 
az egészségtelen életmódnak milyen mértékű közvetlen hatása 
van az életükre és munkalehetőségeikre.  

További irodalom: 

Zentner, M.: Body, health and the universe – A polemic and 
critical review of youth health behaviour. In Council of the 
European Union (ed.): Perspectives on youth, issue 3: „Healthy 
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Europe: confidence and uncertainty for young people in 
contemporary Europe.  
URL: https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261944/12_PoY-3-EN.pdf

Youth and Health in Advanced Societies. Risks, Consequences 
and Policies. 
URL: https://www.population-europe.eu/event-review/youth-and-health-advan-
ced-societies-risks-consequences-and-policies 

Perspectives on youth, issue 3 „Healthy Europe: confidence and 
uncertainty for young people in contemporary Europe“. Council 
of Europe.  
URL: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/issue-3

Az egészségügyi tájékozottság fontossága
 
Számos európai és nemzetközi kutatás bizonyítja, hogy égető 
szükség van a fiatal felnőttek egészségügyi alapismereteinek 
bővítésére, főleg a nehéz körülmények között élőkére 
(pl.: Quenzel, 2015; Perry, 2014).

Az egészségügyi tájékozottság azt mutatja, hogy az egyén
milyen mértékben látja át az egészségével kapcsolatos ismereteit 
és hogy képes-e ehhez mérten megfelelő segítséget kérni. Ez 
egy viszonylag új alapkoncepció, mely magába foglalja az egyén 
saját egészségével kapcsolatos információk feldolgozását, a saját 
igényeinek felismerését és annak ismeretét, hova fordulhatnak 
támogatásért és tájékoztatásért. Az egészségügyi alapismeretek 
hiánya kihat a segítségkérő viselkedésmintázatainkra. A legtöbb 
definíció az egészségügyi tájékozottságra a következő elemeket 
foglalja magába: 

• A releváns egészségügyi ismeretek átlátása 
• Kockázatok helyén való kezeléséhez és életmódbeli döntések 

meghozatalához kellő készségek fejlesztése
• Annak megértése, mikor van szükségünk segítségre 
• Az egészségügyi rendszeren belül való tájékozódás

További irodalom:

Hagell, Ann (2015): Promoting young people’s health literacy and 
understanding their help-seeking behaviour. In: AYPH Exploring 
Evidence series, March 2015.  
URL: http://www.youngpeopleshealth.org.uk/wp-content/up-
loads/2015/07/628_Health-literacy-EE-format-Updated-by-AH-march.pdf

A Health Points főbb tanulási céljai és moduljai

A Health Points program tanulással kapcsolatos céljai az oktatók 
és a fiatal felnőttek az egészségügyi tudatosság és egészséges 
életmód kialakításának nehézségeivel kapcsolatos visszajelzésein 
alapulnak. 

Az alábbi főbb tanulási célok határozták meg a Health Points 
tanulási moduljainak kifejlesztését:

• Az egészség, jóllét és önellátás előnyeinek megértése
• Az aktív életmód előnyeinek ismerete és az annak  

megkezdéséhez szükséges tudás
• Az érzelmi jóllétünkről való gondoskodás és a stressz  

kezelése
• A függőségek kockázataival kapcsolatos tudatosság és  

addikciótól mentes életmód
• Annak ismerete, hogy hova fordulhatunk támogatásért

A tanulási modulok részletes leírása a harmadik fejezetben 
található.
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A Health Points  
Játékalapú, Blended  
Tanulási Megközelítése

2. 

Az egyik legnagyobb kihívás, ami napjainkban a trénerek, 
pedagógusok és ifjúságsegítők előtt áll, a fiatalok ösztönzése 
arra, hogy megértsék az egészségügyi tájékozottság fontosságát 
és hogy felelősséget vállaljanak a saját egészségükért. 

Egy járható út ezeknek a kihívásoknak a leküzdésére a 
tanulás támogatása és a felhatalmazó attitűd az ítélkezés és 
kötelezés helyett. A Health Points ehhez mérten egy blended 
megközelítéssel rendelkezik, mely magába foglal játékosított 
jelenléti képzést és online játékalapú tanulást. 

Játékmechanizmusok integrálása

A képzésekbe épített játékmechanizmusok egyre népszerűbbé 
válnak. A játékosítás megváltoztatja a nézőpontot, ahogy az 
egyének a tudásra tekintenek. A játék elemeinek (mint például a 
játékszabályok, interakciók, másokkal való versengés, pontozás 
és jutalmak) és a tanításnak az egybeolvasztásával egy törékeny 
egyensúlyt kell teremtenünk a szórakoztató keretek közti 
maximális figyelem, a cselekvésre való motiváció, például a 
helyzetfüggő problémamegoldásban való aktív részvétel és a 
tanulmányi célok elérése között. A Health Points ezt az érvelést 
követve helyezi a „játékosítást” a tanulási programja 
középpontjába. 
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SZÓRAKOZÁS
 

A játék szórakoztató és 
élvezetes tevékenység.

INTERAKCIÓ
 

A játék lehetőséget kínál 
másokkal való 

kapcsolatfelvételre.

FIGYELEM
 

A játék erős ösztönző a figyelem 
fenntartására, még bonyolultabb 

fogalmak esetében is

VISSZAJELZÉS 
 

A játékok gyakran  
azonnali visszacsatolással 

szolgálnak.

BIZTONSÁGOS 
KÍSÉRLETEZÉS

 
A játékok kockázatmentes környezetet 

kínálnak az elsajátított ismeretek 
kipróbálására a valós környezetben 
megjelenő következmények nélkül.

ÉLMÉNY
 

A játékosok érzelmileg 
elköteleződnek, így a tanulás 
eredményei fenntarthatóbbak

BELSŐ MOTIVÁCIÓ
 

A „Flow élmény” megélése, amikor a tanuló 
élvezi a feladatot és alkalmasnak érzi magát 

annak megoldására.

KÜLSŐ MOTIVÁCIÓ
 

A tanulási hajlandóság előmozdítása külső 
tényezők által, például jutalmazási rendszerek, 

besorolások, értékelések, visszajelzés.
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Online és jelenléti képzés vegyítése

Amellett, hogy a játékmechanizmusok bevonása általában 
megnöveli a tanulók részvételének arányát a jelenléti képzésben 
is, a fiataloknál sokkal hatásosabb, ha online játékokból 
tanulhatnak. 

A fiatalok pozitív attitűdjének felhasználása érdekében az 
online játékok és a közösségi média felé a Health Points 
program minden tanulási modul középpontjába néhány rövid 
online játékot helyezett. 

A program nem csak és kizárólag játékalapú tanulás-élményt 
hivatott elérni, mivel a játékok nem az egyetlen forrásai a 
program által nyújtott ismereteknek; különböző egyéb tanulást 
elősegítő módszerekkel vannak egybeépítve.

Online

rövid online játékok és 
tevékenységek gyűjteménye

pozitív hozzáállás az online 
játékokhoz

érzékenyítés az egészségügyi 
témákkal kapcsolatban

ösztönzés, hogy foglalkozzanak 
az egészség és jóllét 
témakörével

gyakran nem elegendő 
specifikus tartalmakhoz/ 
személyes fejlődéshez

Face-to-Face

a tanulási folyamat 
hatékonyságának támogatása

a témával kapcsolatos 
mélyreható visszajelzések 
előremozdítása

egyéni átmenet támogatása a 
„való életbe”

önreflexió elősegítése: „az én 
testem – az én életem – az én 
egészségem”
“

megköveteli a „hagyományos” 
oktatáshoz való hozzáférést

erősített

ellensúlyozott

Az anyagi érv mellett (a 
játékfejlesztés kimondottan drága 
és erőforrás igényes) számos érv 
szól amellett, hogy miért fontos  
a tanulókra személyesen is  
odafigyelni. 
Az online és a jelenléti alkalmak 
vegyítésével az online és az offline 
tanulás előnyeit erősíthetjük, 
korlátait pedig ellensúlyozhatjuk: További információk a blended megközelítésnek a gyakorlatba 

építésével kapcsolatban a következő (harmadik) fejezetben 
találhatóak.
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A Health Points 
alkalmazása

3. 

Moduláris szerkezet és különböző tanulási helyzetek 

Feltételeznünk kell, hogy a fiatal felnőttek nem motiváltak részt 
venni olyan kurzuson, amelynek célja kizárólag az egészséggel 
kapcsolatos viselkedési mintáik javítása. Éppen ezért a Health 
Points úgy lett kialakítva, hogy részben vagy teljesen rugalmasan 
integrálható legyen már létező képzési programokba fiatal 
felnőttek számára.

A Health Points projekt tesztfázisa során kétféle megközelítést 
alkalmaztak a résztvevő trénerek: 

• Előre kiválasztott modulokatvettek át a csoporttal. (UK, DK, 
AT, IT, HU)

• A résztvevők érdeklődésére bízták, hogy melyik modulokról 
beszéltek részletesebben. (CY, DE)

Az eredményeka képzési alkalmak számától függően változtak. 
Mindkét esetben az online tevékenységeket kiegészítő 
visszajelzésekkel és tevékenységekkel alapozták meg a 
jelenléti képzés során. 

A Health Points összesen öt tartalmi modulból áll. A második, 
harmadik és negyedik modulok közül mindegyik egy specifikus 
témát dolgoz fel, míg az első és az ötödik modul bemutatja és 
összefoglalja az egész programot, de a többitől függetlenül is 
megállják a helyüket. A döntést, hogy melyik modulokat 
használják fel, végül mindenképp az oktatónak, trénernek 
kell meghoznia a tanulók igényeinek figyelembe vételével. 
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Minden modul rövid online játékok és jelenléti képzési alkalmak 
kombinációjából áll.  

• A rövid online játékok az egyes modulok meghatározott 
témáihoz vannak igazítva és elérhetőek a Health Points  
online tanulmányi felületén. 

• A jelenléti alkalmak részletesebb információkkal, a  
témákkal kapcsolatos mélyebb és ideális esetben  
személyesebb visszacsatolásokkal szolgálnak, valamint  
egyéni támogatást nyújtanak a tananyagok való életben 
történő alkalmazásához. Ehhez több különböző módszer 
alkalmazása ajánlott, mint például ötletbörze, beszélgetés, 
esettanulmányok elemzése, szerepjátékok és egyéb interaktív 
módszerek. A tréning jelenléti részéhez ajánlott források a 
modulok leírásánál találhatóak. Jelen kézikönyv tartalmaz egy 
külön részt, amely bővebben kifejti a tréning kivitelezéséhez 
ajánlott általános alapkoncepciókat. 

A rugalmas megközelítés és a résztvevők meglehetősen egyedi 
tanulási ritmusa miatt nem lehet előre meghatározni az egyes 
modulokhoz tartozó tréningek időtartamát. A trénerek 
számolhatnak online játékonként kb. 10-15 perccel a 
foglalkozásuk megtervezésekor, ugyanakkor ez a csoport 
készségeitől és a trénerek felhasználási szándékától függően 
változhat.
 
Egy egyéni tréning modul szerkezeti megvalósításához az 
oktatóka következő sémát használhatják útmutatóként: 

1. a téma bemutatása
2. feladatmegoldás a Health Points online felületén
3. visszajelzések

4.  gyakorlati feladatok / játékok
5.  visszajelzések és a való életbeli kivitelezés megtervezése
6.  értékelés

Az online tanulás lehetőséget biztosít önképzésre akár otthon 
is, de a döntést, hogy erre a megoldásra kerüljön sor vagy az 
online részek a jelenléti alkalmakkal együtt valósuljanak meg, 
természetesen a trénerek hozzák meg attól függően, hogy a 
célcsoportjuknak milyen mértékben van szüksége segítségre és 
hogy mennyire gyakran vagy éppen ritkán szeretnének, illetve 
van lehetőségük személyes képzési alkalomra. 
A Health Points eredetileg csak egy tréning program ötlete 
volt, azonban az adott tanulók egyéni támogatásra való 
igényeitől és a segítséget nyújtó szervezetek és képzett 
szakemberek elérhetőségétől függően bizonyos esetekben 
indokolt lehet a tréninget egyéni mentorálással kombinálni az 
tréning során elhangzó egészségügyi témakörökkel kapcsolatban.

Az online Health Points felület

A Health Points online felülete egy Moodle alapú webes 
platform, mely minden eszközön és képernyőméreten 
megfelelően működik, valamint szerkezete az öt tanulási 
modult alapjául vevő tréning ütemterv alapján került felépítésre. 

A platfom a következő linken érhető el: 
http://hpgame.projectsgallery.eu/
 

Megjegyzés: Attól függően, hogy a témát milyen 
részletességgel dolgozzuk fel a harmadik és az ötödik 
(esetleg a hatodik) lépés végrehajtható minden rövid 
online játék után. 
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Az online felülethez tartozó útmutatóban a platform kezeléséhez 
tartozó információk lépésről lépésre le vannak írva mind a 
tanulók, mind a trénerek szemszögéből.

A Health Points jutalmazási és pontrendszere: 

A tanulók pontokat szerezhetnek, ahogy a haladnak a játékokkal. 
Kétféleképp juthatnak pontokhoz: 

1. Ha az egyik modulhoz tartozó összes játékot végigjátszák, 
250 pontot szereznek. 

2. Ha az oktatóúgy dönt, hogy további feladatokat ad a  
tanulóknak, amiket később feltölthetnek és az  
oktatóegyénileg értékelheti őket, ami befolyásolni fogja  
a tanulók összpontszámát minden modul esetében.  

Minden teljesitett modul után a tanuló jutalmul egy jelvényt 
is kap.

IT kompetencia alapkövetelmények és eszközigény

A Health Points platform használata magától értetődő, a 
regisztráció után a felhasználó rögtön az elérhető játékokhoz 
van irányítva. Ahhoz, hogy csoportosan is használható legyen 
a felület, ajánlott számítógépekkel kellően ellátott teremben 
tartani a foglalkozást. A felület rugalmas és mobiltelefonon is 
megjeleníthető, de a tartalma könnyebben olvasható és 
hozzáférhető nagyobb képernyőn. Az lenne az ideális, ha 
minden tanulónak jutna saját számítógép, de ez nem 
feltétlenül szükséges, akár több tanuló is dolgozhat együtt 
egy játékon.

Egyes modulok elsajátítása és kivitelezése 

1. modul: 
Jó egészség és gyógyulás

A modul témája és célja

Ez a modul a projekt témájának általános bemutatása, célja, 
hogy előre felvázolja a többi modulban kifejtett konkrétabb 
témaköröket. Ez a bevezető modul az alábbi alapvető tanulási 
célokat követi: 

• az egészség, a jóllét és az egészséges életmód  
fogalmainak tisztázása

• az egészséggel és az ezt befolyásoló tényezőkkel  
kapcsolatos tudatosság növelése

• az egyéni egészségügyi igények felmérése
• a résztvevők motiválása arra, hogy felelősséget  

vállaljanak egészségükért és tudatosítsák a saját  
életmódbeli döntéseiket.
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A téma bemutatása

A jelen modul felhasználható a többi modulra való felkézülésképp 
a tanulók számára, de általánosságban önálló modulként is 
megállja a helyét. 
Az online játékok leírásán kívül ennek a modulnak a 
megvalósítása egy eszmecserét is magába foglal. Az oktatónak 
biztosra kell mennie, hogy a résztvevők megfelelően látják és 
hallják egymást és hogy képesek legyenek teret adni egymásnak 
ahhoz, hogy megoszthassák a véleményüket, hogy mindannyian 
úgy érezhessék, részt vesznek a diskurzusban. Külön oda kell 
figyelni arra, hogy a résztvevők kellő tisztelettel kezeljék egymást 
és egymás véleményét. Ebben a fázisban a ’helyes’ megoldások 
keresésénél sokkal fontosabb a személyes érintettség érzetének 
kialakítása. 
A modul jelenléti részének eredményeképp a tanulóknak 
(egyénileg) meg kell válaszolniuk maguknak a következő 
kérdéseket: 
• Mit is jelent nekem az egészség? 
• Számomra milyen elemekből áll az egészség és a jóllét? 
• Vannak prioritásaim? 
• Milyen tényezők befolyásolják az egészségem? 
• Mitől lesz egészséges egy életmód számomra? 
• Mi szükséges nekem ahhoz, hogy fittnek és egészségesnek 

érezzem magam?
• Mi az, ami nem része egy egészséges életvitelnek?
• Mi az, ami beteggé tesz? / Mi az, ami romboló hatással van 

az egészségemre? 
• Mit tehetek azért, hogy az életemet egy egészségesebb  

irányba tereljem? 
• Egyáltalán meg akarom változtatni az életstílusomat?  

Miért?/iért nem?

A Health Points online felületén elérhető feladatok

1. almodul: Bevezetés: Mit is jelent „egészségesnek 
lenni” és általánosságban az „egészség”?
Ez a feladat leteszi az alapokat egy diskurzus kialakításához 
az egészségről és biztatja a résztvevőket arra, hogy új 
nézőpontokat fedezzenek fel azzal kapcsolatban, mit is 
jelent nekik egészségesnek lenni.

2. almodul: Az egészségünket befolyásoló tényezők 
Ez a feladat az egyén egészségét ilyen vagy olyan módon 
befolyásoló tényezők feltárásáról szól, mint például a genetika, a 
munkahely, a lakhely, a környezeti körülmények, az iskolázottság, 
az anyagiak, a stressz, az érzelmi támogatottság és az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

3. almodul: Életmód és Egészséges Magatartás
Ez a feladat a különböző életmódbeli döntések egészségügyi 
következményeit tárja fel.
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További anyagok a modul szemtől szembeni részének 
lebonyolításához

• Útmutató az egészséges életmódhoz – becsült kalória-igény, 
derék-csípő arány, diéta-minták, edzéstervek és más tippek: 
https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Acti-
ve-Healthy-Lifestyle.pdf 

• A WHO 12 javaslata az egészséges életmódért: 
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_
health_promotion_12_tips.jpg?ua=1 

• Az Egyesült Nemzetek Fenntartható Fejlődési céljai és az  
egészség közötti kapcsolat: 
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_
health_promotion.jpg?ua=1 

• NHS GO – egy ingyenes és bizalmas, egészséggel  
kapcsolatos információkat gyűjtő alkalmazás 16-25 éves  
fiataloknak – kvízek és útmutatók, releváns témákról és  
eseményekről való értesítések (Apple vagy Androidos  
készülékekre letölthető):  
https://nhsgo.uk/ 

• 9 különböző útmutató, amelyek tükrözik a Health Points mo-
dulrendszerét – felnőtteket, gyerekeket, fiatalokat és családo-
kat támogató anyagok:  
https://www.changegrowlive.org/what-we-do/about-us

 2 modul: 
Testi egészség és jóllét

A modul témája és célja

Ez a modul a testi egészség és a fizikai állapotunkkal való 
törődés fontosságát járja körbe az alábbi nézőpontokból:  

• a kellő mennyiségű testmozgás előnyei
• az egészséges táplálkozással és főzéssel kapcsolatos  

alapvető ismerek és motiváció
• az alvás fontossága, a megfelelő életritmus előnyei és a  

kialvatlanság veszélyei 
• tudatosság a szexuális jellegű egészségügyi problémákkal  

és a szexuális teljességgel kapcsolatban
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A téma bemutatása

Pontokba szedtünk néhány gondolatot a modul különböző 
elemeinek megközelítéséről. Ezekhez a témakörökhoz célszerű 
jelenléti képzési alkalmakat felhasználni és a belső motiváció 
felébresztésének témájára helyezni a hangsúlyt. Miért olyan 
nehéz megvalósítanunk a kitűzött egészséggel kapcsolatos 
céljainkat? Többek között azért, mert a háttérben megbújó 
belső tényezők szabotálják törekvéseinket. Az ezekre az 
összefüggésekre adott visszacsatolások nagyban támogatják 
a tanulókat abban, hogy sikeresen megváltoztassák 
viselkedésmintázataikat.

• Testmozgás: 
    A saját mozgási szokásaik elemzé 
    se alapján a tanulóknak meg kell  
    fogalmazniuk magukban, hogy  
    a rendszeres testmozgás milyen  
    hatással van a testre és az elmére.  
    A tanulók egymással is megbeszél 
    hetik az ezzel kapcsolatos eddigi  
    tapasztalataikat, továbbá ha   
    megoldható, jó lenne néhány közös  
    fizikai tevékenységet is beiktatni a 
foglalkozásba, mint például egy közös sétát.  

• Táplálkozás: 
Napjainkban a minőségi élelmiszerek kínálata, a változatos 
ételek és az egészséges táplálkozásról való tájékozottság 
elérhetőbb, mint valaha történelmünk során. Ugyanakkor a 
fiatalok nem feltétlenül gondolnak az egészségükre, amikor 
esznek, a figyelmüket leginkább az életviteli kérdések, az  
otthonni szokások, a csoporthoz való tartozás, a szórakozás, 

* A táplálékpiramis közös tanulmányozása után a  
tanulókat megkérhetjük, hogy próbálják meg egy  
átlagos napi élelmiszer bevitelüket a piramisba illeszteni 
és az eredményeiket elemezzék a következő szempontok 
alapján: A piramis minden szintje fel van töltve? Melyik 
van a legjobban és legkevésbé megtöltve? Ehhez  
mérten milyen változásokat kell hozni az adott tanuló 
étrendjében? 

* Receptek összegyűjtése és közösen egészségesebbé 
alakítása („A gyorskaja is lehet egészséges”).

* Egy egészséges napi menü összeállítása. Az  
előkészületekben ideális esetben minden tanuló  
aktívan részt vesz. A kulturális vagy vallási  
különbségeket, valamint a szociális hovatartozást  
vegyük figyelembe és kezeljük kellő tisztelettel.

• Alvás: 
Miután a tanulók megválaszolták az alvási szokásaikkal  
kapcsolatos kérdéseket az online felületen, reflektálhatnak 
rájuk. Mit csinálnak jól, mit csinálnak rosszul? Meg kell-e 

az érzések kötik le. Például, sok fiatal felnőtt fogyaszt gyakran 
cukros üdítőket vagy energiaitalokat. A tréningen elsajátított 
tudást minél közvetlenebbül igyekezzünk gyakorlatba ültetni! 
Az ehhez kapcsolodó lehetséges gyakorlatok a következők: 
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változtatniuk valamit annak érdekében, hogy az alvással 
tölthető idejüket jobban kihasználják?  

• Szexuális egészség:  
Ennek az almodulnak a lényege, hogy a tanuló  
tájékozottságához mérten felszámoljon minden esetleges 
ismereti hiányosságot a szexualitás biológiai aspektusaival, 
a fogamzásgátlás különböző módszereivel és a szexuálisan 
terjedő betegségekkel kapcsolatban. Ezekről a témakörökről 
rengeteg információ található az interneten. 
 

• 

• 

Az ehhez tartozó online feladat a szexualitás érzelmi  
hátterével foglalkozik: ezt kísérheti a szexualitással kapcsolatos 
elvárások, félelmek és remények átbeszélése saját magukra és  
a partnerükre nézve. 

Az ezekhez a témákhoz kapcsolódó jelenléti képzési gyakorlatok 
a következők: 
• Egy specifikus problémához (pl.: félelem a szexuális  

zaklatástól, fertőzéstől való aggodalom, homoszexuális vagy 
biszexuális vágyakkal kapcsolatos szorongás) kapcsolódó 
fiktív történet vagy esettanulmány elemzése  

• Gondolat- vagy szövegbuborékok kiegészítése  
képregényszerű képeken gondolkodásmód vagy nemek  
közti kommunikáció feltérképezésére (pl. a kívánatosság 
témakörével vagy a fogamzásgátlással kapcsolatban) –  
lebonyolítható különálló fiú és lány csoportokban, az  
eredményeket később össze lehet hasonlítani és átbeszélni 

• Fényképeken látható történetek lehetséges folytatásain  
való ötletelés (pl.: egy féltékenységből kiinduló vitával  
kapcsolatban) 

• Szerepjátékok 
• „Szakértő” tanulók panelbeszélgetésének levezénylése (pl. a 

szexuális kívánatosság és a plasztikai sebészet témaköréről)

A Health Points online felületén elérhető feladatok

Feladat: A testmozgás előnyeinek ismerete
Ez a feladat elgondolkodtatja a résztvevőket a testmozgás 
testükre gyakorolt hatásairól, valamint kezeli a testmozgás 
lehetséges hátrányaival kapcsolatos előítéleteiket.
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Feladat: Fizikai tevékenységekben való részvétel 
Ez a feladat megkérdőjelezi azt az elképzelést, miszerint a 
rendszeres testmozgás sok pénzt igényel, valamint olyan 
gyakorlatokat ajánl, amikhez nem kell speciális felszerelés.

Feladat: Az egészséges táplálkozás fontossága
Ez a feladat ismeretekkel szolgál a különböző tápanyagok 
szervezetre gyakorolt hatásáról és ehhez mérten hogyan 
javítja vagy éppen rombolja az ember egészségét, ha bizonyos 
élelmiszer csoportokból többet vagy kevesebbet fogyasztunk. 

Feladat: Táplálkozás és az egészséges életmód
Ez az almodul az előző feladat elemeit helyezi kontextusba, 
bemutatja a táplálékpiramis alapkoncepcióját és javaslatokkal 
szolgál ahhoz, hogy adott ételeket egészségesebb alternatívákkal 
helyettesíthessünk.

Feladat: Alvás
Ez az almodul az alvás témakörét járja körbe: hogyan hat az 
alvás a testünkre, milyen hatással vannak ránk a különböző 
alvási szokások és hogyan biztosíthatunk magunknak optimális 
környezetet a pihenéshez. Sok interaktív szegmens található 
benne, bevonva a résztvevőket a kérdések megbeszélésébe mie-
lőtt megismerik a helyes válaszokat.

 
 
 
 

Feladat: Szexuális integritás
Ez a feladat a döntés szabadságára fókuszál: a szociális 
nyomástól való függetlenedésre, az egyéni magabiztosság 
növelésére, a képességre, hogy önállóan rendelkezzünk a 
szexuális életünkről és hogy képesek legyünk visszautasítani 
egy ajánlatot vagy NEMET mondani. 

További anyagok a modul jelenléti részének 
lebonyolításához 

• A presentation and healthy and junk food:  
http://www.comprensivouggiano.edu.it/icu/images/eventi_2016_2017/
CLIL_Activity_JUNK_FOOD_vs_HEALTHY_FOOD.pdf 

• A handbook on nutrition containing many activities: 
http://www.fao.org/3/a0104e/a0104e00.htm#Contents 

• A manual for a whole 6-session course on healthy nutrition. 
The sessions are structured in detail and can be conducted 
independently:  
https://healthyweightsupport.weebly.com/uploads/1/4/2/1/14217397/
ph_script__handouts.pdf 

• 7 tips for better sleeping. Concrete steps could be put on 
small papers and the learners can sort them out by catego-
ries:  
https://www.helpguide.org/articles/sleep/getting-better-sleep.htm 

• A guide for better sleeping, including a checklist-diary:  
https://www.heretohelp.bc.ca/wellness-module/wellness-module-6-getting-
a-good-nights-sleep 

• An educator’s guide on teaching sexual consent:  
https://www.ifpa.ie/sites/default/files/documents/Reports/teaching_ab-
out_consent_healthy_boundaries_a_guide_for_educators.pdf 
 

32 33

http://www.comprensivouggiano.edu.it/icu/images/eventi_2016_2017/CLIL_Activity_JUNK_FOOD_vs_HEALTHY_FOOD.pdf
http://www.comprensivouggiano.edu.it/icu/images/eventi_2016_2017/CLIL_Activity_JUNK_FOOD_vs_HEALTHY_FOOD.pdf
http://www.fao.org/3/a0104e/a0104e00.htm#Contents
https://healthyweightsupport.weebly.com/uploads/1/4/2/1/14217397/ph_script__handouts.pdf
https://healthyweightsupport.weebly.com/uploads/1/4/2/1/14217397/ph_script__handouts.pdf
https://www.helpguide.org/articles/sleep/getting-better-sleep.htm
https://www.heretohelp.bc.ca/wellness-module/wellness-module-6-getting-a-good-nights-sleep
https://www.heretohelp.bc.ca/wellness-module/wellness-module-6-getting-a-good-nights-sleep
https://www.ifpa.ie/sites/default/files/documents/Reports/teaching_about_consent_healthy_boundaries_a_guide_for_educators.pdf
https://www.ifpa.ie/sites/default/files/documents/Reports/teaching_about_consent_healthy_boundaries_a_guide_for_educators.pdf


• Lesson materials for making healthy sexual choices:  
https://www.cdc.gov/careerpaths/scienceambassador/documents/do-or-
dont.pdf# 

• A really useful report that trainers might find useful for the 
UK perspective:  
http://decipher.uk.net/need-make-health-promotion-young-people-priority/ 

• A really useful report that trainers might find useful for the 
UK perspective:  
https://www.heretohelp.bc.ca/wellness-module/wellness-module-6-getting-
a-good-nights-sleep 

• Great website on nutrition that has some really colour re-
sources that you can download for free:  
https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/helpingyoueatwell.html 

• The Eatwell Guide. Helping you eat a healthy, balanced diet. 
Published by Public Health England:  
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/up-
loads/attachment_data/file/742750/Eatwell_Guide_booklet_2018v4.pdf 

• Resources regarding an active lifestyle: 
https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/an-active-lifestyle.html 
https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/an-active-lifestyle/how-much-
physical-activity-do-i-need.html?limit=1&start=4 
https://www.nutrition.org.uk/attachments/article/1150/BNF%20Try%20
Swap%20Change%20Planner_WEB.pdf 

• Training of trainers source on nutrition:  
https://www.nutrition.org.uk/online-training.html

 
3. modul: 

Mentális egészség és jóllét

A modul témája és célja

Ennek a modulnak a legfőbb célja az egyén mentálhigiénéjéről 
való gondoskodás mikéntjének elsajátítása. Ezt a következő 
témák kifejtésével tervezi elérni: 
• a stressz megértése és kezelése
• megelőző intézkedések, hogy elkerüljük a körkörös  

negatív gondolatok kialakulását
• mentális egészségügyi szolgáltatások felismerése és  

igénybevétele
• egészséges kapcsolatok felismerése a modern világban

A téma bemutatása
A stresszt előidéző helyzetek helyes kezelésének módját nem 
egy nap alatt sajátítja el az ember, ez egy hosszú tanulási 
folyamat. A stresszel kapcsolatos fizikai folyamatok megértése jó 
alappal szolgál ehhez, az interneten rengeteg ehhez kapcsolódó 
információ található. Mivel a stressz észlelése és a rá adott 
reakció eléggé egyéni (pl. a pozitív és negatív stressz közti 
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határ mindenkinél máshol van), a hangsúly a párbeszéden, és 
visszajelzéseken van. A modul jelenléti részének eredményeképp 
a tanulóknak (egyénileg) meg kell válaszolniuk maguknak a 
következő kérdéseket: 
• Mit jelent nekem a stressz? Mi az a pozitív stressz? Mi az a 

negatív stressz? Mik azok, amik stresszt váltanak ki belőlem 
(külső tényezők, személyes stressz növelő helyzetek)?

• Hogyan tudom eldönteni, hogy stresszes vagyok-e? Mik a 
stressz fizikai és érzelmi tünetei? 

• Hogyan reagálok a stresszre? Változtatni szokott-e nálam a 
dolgok észlelésén, ha stresszes helyzetben vagyok? 

• Milyen technikákat alkalmazhatok a stressz levezetésére 
spontán kialakult szituációkban? (pl.: mély levegővétel, szem 
lehunyása, lassan visszaszámlálás 10-től 1-ig)

• Milyen technikákat alkalmazhatok a stressz kialakulásának 
megelőzésére?

Maga a tanulás ebben az esetben inkább tapasztalat útján 
történik, így azt ajánljuk a trénereknek, ne hagyatkozzanak 
túlságosan a formális tanulási módszerekre, inkább biztosítsanak 
lehetőséget a résztvevőknek, hogy gyakorlatba ültethessék a 
tanultakat. A szerepjátékok különösen jól használhatók, hiszen 
egyrészt teljes mértékben interaktívak, másrészt hasonlíthatnak 
valóságban kialakuló szituációkhoz.
A következő módon javasoljuk a „körkörös negatív gondolatok” 
és az „egészségtelen kapcsolatok” témaköreinek megközelítését: 
A tréner csoportokba rendezheti a résztvevőket és megkérheti 
őket arra, hogy egyéni nézőpontokból válaszoljanak a következő 
kérdésekre: 
• Általánosságban milyen helyzetek idéznek elő benned  

negatív gondolatokat? 
• Mit szoktál tenni annak érdekében, hogy megelőzd a  

negatív gondolataid kialakulását – vagy éppen kezeld őket? 
• Kitől, honnan tudsz szükség esetén segítséget kérni? 

A csapatok bemutathatják a kiscsoportos munka eredményeit  
(a bizalmas információkat a helyükön kezelve). A trénertől és  
a résztvevőktől függően ez a feladat a Health Points online  
játéka előtt vagy után is elvégezhető. Ugyanez a megközelítés  
alkalmazható az „egészségtelen kapcsolatok” témájával  
kapcsolatban is a következő kérdésekkel: 
• Mi számít egészségtelen kapcsolatnak? 
• Honnan tudhatod, hogy a kapcsolatod egészségtelen? 
• Tudod-e, hogyan szabadulhatsz ki belőle? 
• Kitől vagy honnan tudsz segítséget kérni ahhoz, hogy  

kiszabadulhass egy mérgező kapcsolatból?

A Health Points online felületén elérhető feladatok

Feladat: A stressz megértése és kezelése
Ez a feladat bemutatja a stressz fogalmát; az előidéző tényezőit 
és feltérképezi néhány megküzdési stratégia hatékonyságát ezzel 
kapcsolatban. Továbbá ehhez a részhez tartozik egy Power Points 
prezentáció, mely a stressz megértésének és kezelésének  
témakörét dolgozza fel.

Feladat: Képesség a körkörös negatív gondolatok 
megelőzésére 
Ez a feladat egy videót tartalmaz, ami által a résztvevők 
különböző problémákkal találják szembe magukat. El kell 
dönteniük, melyik helyzetben milyen reakció lenne a 
legmegfelelőbb.

Feladat: Mentálhigiénés szolgáltatások ismerete és 
igénybevétele
Ez a feladat különböző erőforrásokat mutat be, melyeknek segít-
ségével megerősödhet az egyén mentálhigiénéjére. A résztvevők 
kiválaszthatják közülük azokat, amelyek számukra a leginkább 
hasznosnak tűnnek, bár később azok is hasznosak lehetnek szá-

36 37



mukra, amelyeket elsőre nem emeltek ki. 
Feladat: Egészséges kapcsolatok a modern világban
Ez a feladat elgondolkoztatja a résztvevőket arról, milyen 
dolgokat tartanak a legértékesebbnek egy kapcsolatban, mi 
alapján választanak párt maguknak abból a rengeteg emberből, 
aki elérhető számukra. A negatív tényezőket is számításba 
veszi – miket találnának a résztvevők elfogadhatatlannak egy 
kapcsolatban. 

 
További anyagok a modul jelenléti részének 
lebonyolításához
• A Wright State University stresszkezelés workshopjához  

készült prezentációja:  
http://www.wright.edu/sites/www.wright.edu/files/page/attach-
ments/Stress%20Management%20Workshop.pdf

• Egy csoportos feladat a stresszkezeléssel kapcsolatban: 
http://www.sharc.org.au/wp-content/uploads/2017/10/Stress-Ma-
nagement-Taking-the-Escalator.pdf

• Egy csoportos stresszkezelési feladat. Szükséges hozzá  
néhány lufi és filctoll:  
https://www.thecoachingtoolscompany.com/stress-management-
workshop-exercise-for-groups-keep-balloons-in-air/

• Egy 9 stresszkezelési gyakorlatból álló gyűjtemény, mely 
hasznos lehet a tanulók számára. Mindegyik részletes leírást 
tartalmaz a gyakorlatokat végző személy számára:  

https://www.healthiersf.org/resources/pubs/StressReductionActivi-
ties.pdf

• A dublini Trinity College stresszkezelési gyakorlatainak rövid 
összefoglalója:  
https://student-learning.tcd.ie/assets/docs/old/Stress%20
Mgmt.%20Exercises.doc

• Egy egészséges kapcsolatok megőrzésére szolgáló  
ismeretcsomag, külön szegmensekkel különböző  
korosztályok számára: 
http://westernhealth.nl.ca/uploads/Addictions%20Prevention%20
and%20Mental%20Health%20Promotion/Healthy%20Relation-
ships%20Resource%20Kit%20-%20Western.pdf

• Egy egészséges és egészségtelen kapcsolatokról szóló óra 
szerkezeti terve és tananyaga:  
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/3rscurric/docu-
ments/8-Lesson-3-3Rs-HealthyOrUnhealthyRelationships.pdf

• Egy egészséges és egészségtelen kapcsolatokról szóló  
prezentáció, mely magába foglal szerepjátékokat,  
problémafelvetéseket és kérdéseket:  
https://www.athenscsd.org/userfiles/41/Classes/279/healthy_vs__
unhealthy_relationships_ceccarelli1.ppt?id=2429

• Egy online tanácsadási és mentálhigiénés anyag gyerekeknek 
és fiataloknak: https://www.kooth.com/

• Egy hasznos tananyag fiataloknak, gyermekeikért aggódó 
szülőknek és szakembereknek, akik szeretnének fejleszteni a 
mentál egészséggel kapcsolatos ismereteiket és készségeiket: 
https://youngminds.org.uk/

• A 360 School Community hasznos tanácsai és tananyagai. Az 
anyagok között ingyen letölthető, változatos színes poszterek 
is találhatóak, csakúgy, mint megvásárolható szórólapjaik és 
beszámolóik, melyek a depressziótól az önbántalmazáson át 
az evészavarokig minden témakörrel részletesen  
foglalkoznak.  
https://youngminds.org.uk/youngminds-professionals/360-schools/ 
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4. modul: 
Függőségektől és függő 

viselkedésmintázatoktól mentes életmód

A modul témája és célja 
 
A függőségek és a függő magatartás jelentős kockázati tényező 
a fiatalok egészségére nézve, főként azokéra, akik hátrányos 
helyzetűként, nehéz körülmények között nőttek fel. Emiatt 
különösen fontos, hogy ezeknek a fiataloknak is biztosítsunk 
lehetőséget arra, hogy: 
• megértsék a függőségek működésének mikéntjét
• növeljék az addiktív szerekkel kapcsolatos ismereteiket azzal 

a céllal, hogy kritikusabban álljanak ehhez a problémakörhöz, 
valamint hogy különböző tudatmódosító szerek hatásait és 
veszélyeit tudatosabban elkülöníthessék egymástól 

• hogy megismerhessék a médiafüggőség egyre jelentősebb 
problémakörét és az ezzel járó egészségügyi veszélyeket

• hogy megismerhessenek már kialakult függőségekkel  
foglalkozó szervezeteket és módszereket, hogy  
megelőzhessék a függőség kialakulását 

A téma bemutatása

A Health Points online feladataihoz kapcsolva a modul 
jelenléti egységét a tanulók reális élethelyzetéhez mérten 
állítsuk össze, hogy a lehető legjobban megérthessék az addiktív 
szerek veszélyeit és jelentőségét. A függőség kialakulásával 
kapcsolatos személyes meggyőződések és tapasztalatok esetleg 
összevethetőek a téma tudományos hátterével, emellett a 
tanulókat bátorítani kell arra, hogy elgondolkozzanak a saját l
ehetséges függő viselkedésmintázataikon. Egyéb alternatívákat 
és a tetteinkért való önálló felelősségvállalás témakörét is 
felhozhatjuk. 

A csoport érdeklődéséhez és igényeihez mérten a hansúlyt 
helyezhetjük az ismeretterjesztésre vagy az egyéni 
tapasztalatok megosztására, hogy ezáltal is megértethessük 
a tanulókkal azt, hogy mindenkinek egyéni szokásai vannak, 
amik számukra természetesek a különböző helyzetekben, és 
hogy ezek a szokások lehetnek egy addikció kialakulásának 
alapjai. Éppen ezért a függőségek kialakulása nem csak a 
legálisan vagy illegálisan elérhető drogoktól függ. A függőség 
tárgyának fogyasztásaazt célozza, hogy elérjen egy bizonyos 
pozitív (érzelmi) állapotot az emberben, például feszültségle-
vezetés, szorongás vagy stressz csökkentése, kapcsolódás, 
hangulati javulás, stb. Gyakorlatilag bármitől kialakulhat 
függőség, ami élvezetes, szebbé teszi az életünket, amitől 
jobban érezzük magunkat, például a szex, a sport, a diétázás, 
a munka, a közösségi média, a számítógépes játékok.

A modul jelenléti részének eredményeképpen a tanulóknak 
(egyénileg) meg kell válaszolniuk maguknak a következő 
kérdéseket: 
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• Mi a különbség a fizikai és az érzelmi függőség között? 
• Hogyan működik a függőség? 
• Milyen viselkedésbeli és biokémiai tünetei vannak a  

függőségnek? 
• Milyen rizikótényezői és preventív hatásai vannak a  

szerhasználatnak?
• Milyen veszélyei vannak a telefon- és  

médiafüggőségeknek? 
• Milyen előnyökkel jár egy függőségmentes élet? 
• Hogyan védekezhetek a szerhasználattal szemben? 

A Health Points online felületén elérhető feladatok

Feladat: A függőség működésének megértése 
Ez a feladat bemutatja a függőség alapfogalmát. Az ehhez 
tartozó videó kifejti, hogy az addikció lehet fizikai vagy 
pszichológiai eredetű, valamint hogy általánosságban milyen 
hatással van az ember életére és egészségére. A résztvevőknek 
lehetőségük nyílik megvitatni különböző kérdésköröket a függő-
séggel kapcsolatban, amelyekre később megtalálhatják a helyes 
válaszokat.

Feladat: Alapvető tények ismerete a releváns addiktív 
szerekről 
Ez a feladat a különböző típusú függőségek megkülönböztetésére 
szolgál, melynek elvégzése elgondolkoztatja a résztvevőket arról, 
melyik esetben függ az adott illető konkrét szertől és mikor 
egyfajta viselkedésmintázattól.

Feladat: Tudatosság a médiafüggőség rizikótényezőivel 
kapcsolatban 
Ez egy TEDx talk videó (a TED konferenciák inspirálták, TED = 
Technology, Entertainment, Design), amely a potenciális 
okostelefon-függőségre hívja fel a figyelmet. 

Feladat: A függőségmentes élet előnyeinek 
megértése
Ez a feladat pozitív végkimenetelek lehetőségét tárja fel azok 
előtt, akiknek sikerül kiküszöbölniük a függőséget az életéből.

Feladat: A függőség kialakulásának megelőzése és 
kezelése
Ehhez a feladathoz egy prezentáció is tartozik, amely magába 
foglalja az addikció megelőzésének négy legfontosabb elemét: 
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érzelmi támogatás, ismeretterjesztés, közösségépítés és a  
közösségi értékek egyéni megerősítése, valamint a jobb  
alternatívákra való rámutatás. 

További anyagok a modul jelenléti részének 
lebonyolításához

• Egy 45 perces óra ütemterve a függőségekről,  
szerepjátékokkal: 
https://www.theholler.org/wp-content/uploads/2017/07/alchohol.pdf 

• Rövid, könnyen fordítható forgatókönyvek a függőségek  
megelőzésére szolgáló szerepjátékokhoz:  
http://www.bemedwise.org/documents/2015TI_RolePlayingScenarios.pdf 

• Kifejezetten az alkohol témaköréhez kapcsolódó  
szerepjátékok, különböző viselkedésmintázatok  
kielemzésével kiegészítve:  
http://adai.washington.edu/instruments/pdf/Alcohol_Specific_Role_Play_
Test_29.pdf 

• Egy kézikönyv, mely a színház eszközeit használja fel a  
függőség megelőzéséhez. Egy komplett darab forgatókönyvét 
tartalmazza. Ideális, ha a tréner meg a csoport elég idővel 
rendelkezik:  
https://www.orau.gov/cdcynergy/web/BA/Content/activeinformation/me-
dia/othermedia/Play_Script.pdf 

• Egy jól felépített cikk a mobiltelefon függőségről. Néhány  
része (pl. az önmegsegítő tippek) szórólapként is  
használhatók:  
https://www.helpguide.org/articles/addictions/smartphone-addiction.htm 
 

• Egy online játékfüggőségről szóló cikk, mely magába  
foglal konkrét kérdéseket, amik segítenek eldönteni, jelen 
van-e a függőség, valamint megoldási javaslatokat fogalmaz 
meg:  
http://www.encephalos.gr/pdf/51-1-02e.pdf 

• Néhány infografika a drogfüggőségről:  
https://www.drugwise.org.uk/wp-content/uploads/WhyPeopleTakeDrugsIn-
fographic-3.pdf 
https://www.drugwise.org.uk/what-is-addiction/ 
https://www.drugwise.org.uk/factsheets-and-infographics/ 

• Jól használható anyagok a trénereknek:  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/preventing-addicti-
ve-behaviours 

• Jól használható tantervek, inkább iskolában használhatóak 
https://www.healthedco.co.uk/Subject/Drugs?gclid=CjwKCAj-
w9dboBRBUEiwA7VrrzQrobRss2aoQhw8syktTYNT2TdGBXQ9OpKK-
KeI_8Qn7aT_8TFgKgqBoCP5QQAvD_BwE
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5. modul: 
Egészségügyi támogatást nyújtó 

szolgáltatások felismerése és hozzáférhetősége

A modul témája és célja

Ez az utolsó modul a következő témákat járja körül: 
• hova kell fordulni egészségügyi problémák esetén  

segítségért és tanácsért, valamint általános körkép az  
adott ország vagy körzet általános egészségügyi  
ellátásának rendszeréről

• az egészségünkkel kapcsolatos jogaink megértése és  
cselekvőképesség betegség esetén 

• mit kell tenni egészségügyi vészhelyzet esetén

A téma bemutatása

Ez a modul a különböző egészségügyi szolgáltatásokatmutatja 
be. Önállóan is felhasználható, de akár az egész Health Points 
program összefoglalásaként is. 
Az online feladatok által ismertetett tudnivalók magukba 
foglalják az egészségügyi ellátórendszer működésével 
kapcsolatos információkat. Ajánlott a modul jelenléti részében 

szerepjátékokat kezdeményezni, melyek során a tanulók 
átültethetik a gyakorlatba a tanult ismereteiket, szembesülhetnek 
a lehetséges problémákkal és megoldásaikkal. Emellett a 
tanulók az általuk ismert egészségügyi szolgáltatások 
rendszeréből készíthetnek egy számukra átlátható gyűjteményt; 
ez lehet akár lista, kollázs, elmetérkép, poszter stb.
A gyakorlatba való átültetés részeként érdemes a résztvevőkkel 
elbeszélgetni arról, hogy ők milyen rendszerességgel járnak 
ellenőrző kivizsgálásokra (lásd: online feladatok) és ha 
szükséges, szervezni velük egy közös időpontot az orvoshoz.

A Health Points online felületén elérhető feladatok

Feladat: Ez vészhelyzet-e? 
Ez a feladat egy orvosi vizsgálat különböző aspektusait tárja 
fel – milyen előkészületeket kell tenni, milyen lépéseken kell 
keresztülmenni, hogyan juthatunk megfelelő információhoz, 
milyen jogokkal rendelkezünk páciensként. 

Feladat: Hová forduljunk tanácsért egészségügyi 
problémák esetén?
Ez a feladat az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségét, 
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továbbá a kontrollvizsgálatok rendszerességének fontosságát és 
a betegszabadság jellemzőit ismerteti.

További anyagok a modul jelenléti részének 
lebonyolításához

• Szerepjáték egy orvos és egy beteg közti beszélgetésről.  
Angolul, szükségesek hozzá előre kinyomtatott kiosztható 
lapok:  
https://bogglesworldesl.com/doctor_roleplay.htm

• Egy gyakorlat angolul egy orvossal való beszélgetés  
lefolytatásához:  
https://www.excellentesl4u.com/esl-doctors-conversations.html

• Egyszerű orvostudományi kifejezések gyűjteménye angolul: 
https://www.excellentesl4u.com/esl-doctors-vocabulary.html

• Egy útmutató egy 18 perces orvosi kontrollvizsgálat  
megtervezéséhez. Felhasználható szerepjátékokban:  
https://www.arthritis.org/living-with-arthritis/health-care/your-health-care-
team/doctors-appointment-challenge.php

• Dolgok, amiket el kell kerülni orvosi vizsgálat előtt;  
illusztrációkkal:   
https://www.rd.com/health/wellness/things-not-to-do-before-doctor-appoint-
ment/

• Sürgősségi ellátással kapcsolatos anyagok:  
https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/urgent-and-emergency-care/

• Hogyan kutassunk egészségügyi szolgáltatások után:  
https://www.nhs.uk/service-search

• Kérdések, amiket feltehetünk egy orvosnak:  
https://www.justanswer.co.uk/sip/NHS/Medical?r=ppc|-
ga|5|1630259748|61557450945|&JPKW

Kulcsfontosságú tényezők a Health Points tréning 
kivitelezésében 
 
Etikai kódex, titoktartás
Számos oktató és tréner, amikor új témával vagy csoporttal 
dolgozik, szeret egyezséget kötni vagy szabályokat rögzíteni a 
tanulóival. Ez azért ajánlott, hogy a résztvevők már az elejétől 
kezdve tisztában legyenek azzal, mit várnak majd tőlük, valamint 
ha bármi nehézség merülne fel a foglalkozások során, a tréner 
visszautalhat a közösen alkotott szabályokra vagy egyezségre, 
kezelve ezzel az esetlegesen felmerülő konfliktusokat. Szintén 
ajánlott közös megegyezésre jutni abban, hogy a résztvevők 
személyes adatait mindenki bizalmasan kezelje.

Elvárások tisztázása
Egy specifikus célcsoporttal vagy szervezettel foglalkozó 
tréning program megtervezése és megvalósítása akkor a 
legeredményesebb, ha a tréning céljai már az elején tisztázásra 
kerülnek. 

A tanulók ösztönzése: jégtörő játékok, lelkesítő, motiváló 
feladatok
A jégtörő játékok olyan, a csoportképződést segítő technikák, 
amelyek segíthetnek a résztvevőknek a kommunikáció 
kialakításában, egymás megismerésében, valamint kicsit 
ellazulni és jól érezni magukat. Ezeket általában a tréning 
elején alkalmazzák, hogy létrehozhassanak általuk egy 
kreatív, nyitott és elfogadó környezetet, amiben ideálisan 
lehet együttműködni és a tanulni. Ez a cikk néhány érvet  
sorakoztat fel a jégtörő játékok hasznossága mellett, valamint 
bemutat néhány jégtörő játékot felnőtteknek. A cikk a következő 
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linken érhető el, angol nyelven:  
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_76.htm

Ahhoz, hogy a csoport energiaszintjét fenntartsuk, vagy 
újraaktivizáljuk őketpl. ebéd után, érdemes bevetni néhány 
„energizer” gyakorlatot a foglalkozásba. Ezekre néhány péda 
itt található.
http://share.dieberater.com/healthpoints/Energisers_HU.pdf 

Az oktatási, ifjúsági vagy képző szervezetek anyagi erőforrásaitól 
és a szakemberek autonómiájának mértékétől függően esetleg 
be lehetne építeni valamilyen ösztönző programot apró 
nyereményekkel a Health Points képzési programba.

A tanult ismeretek alkalmazása a valós életben
A tanulásnak és a tanult ismeretek alkalmazásának 
egyértelműen el kell különülniük egymástól. A tanulás az 
alapvető viselkedésmintázatok vagy kognitív készségek 
kialakulásának és megerősítésének alapja, az ismeretek 
gyakorlatba ültetése pedig arra utal, hogy az egyén hogyan 
alkalmazkodik egy új szituációhoz ezeknek az elsajátított 

mintázatoknak vagy kognitív készségeknek a segítségével. 
A tanulókat támogatni kell a konkrét tevékenységek 
megtervezésében és megvalósításában. 
A beavatkozás határai
Néhány tanulót érzékenyen érintet a téma, pl. ha komoly 
egészségügyi problémákkal és kockázatokkal is küzködenek, 
mint a fizikai bántalmazás, erőszak, pszichés problémák,  
függő magatartás és szerhasználat. Ha a tréning során ilyen  
jellegű probléma kerülne felszínre, fontos végiggondolni,  
hogy a tanulónak szüksége van-e külső segítségre, szükséges 
e neki hozzáértő szakembert ajánlani.
Biztonsági intézkedések
Az oktatási, ifjúsági vagy képző szervezetek személyzete ellátási 
kötelezettséggel tartozik a tanulók felé, ami magába foglalja, 
hogy amíg a azok területén tartózkodnak és tanulnak, a 
személyzetnek kötelessége gondoskodnia róluk és a 
biztonságukról. Ajánlott utánanézni az adott szervezet 
biztonsági szabályzatának, hogy felkészültek legyenek az 
esetlegesen felmerülő problémák esetén, és ezáltal tudják, 
milyen intézkedéseket kell megtenniük és kit kell értesíteniük 
szükség esetén.
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A tréning értékelése
A visszajelzés minőségének biztosítása érdekében fontos a 
megfelelő értékelési technikák és a gondosan meghatározott 
indikátorok alkalmazása az értékelés során. Ez magába foglalja a 
tréner saját munkájának kielemzését is a következő szempontok 
alapján: 
• a felhasznált elméletek, alapkoncepciók, modellek,  

technikák és megközelítések a hatákony gyakorlati  
ismeretek elsajátításához és fejlesztéséhez

• a foglalkozás tényleges sikeressége (hatása a résztvevőkre) 
• a tanulók visszajelzései.

Szupervízió és kollegiális intervízió
Afoglalkozások lebonyolításához ideális esetben szervezhető a
sebezhető célcsoportokkal dolgozó képzőknek egy vezetői 
szupervíziós vagy kollegiális intervíziós (kollégák közti tanulási 
módszer) foglalkozás. Ez olyan rendszeres gyűléseket jelent, 
melyeket egy külső szakértő vagy egy szakavatott (nem felté-
tlenül magasabb rangú, de szupervíziós készségek szempont-
jából képzett) kolléga vezényel le, azzal a céllal, hogy szervezett 
keretek között megvitathassák a foglalkozásokkal kapcsolatosan 
felmerülő szakmaitényezőket.Ennek a szupervíziónak/kollegiális 
intervíziónak a lényege, hogy a képzők számára egy biztonságos, 
támogató környezetet hozzanak létre ahhoz, hogy megvitat-
hassanak különböző kérdéseket, problémaköröket és esetleges 
konfliktusokat, valamint új megoldásokat fedezhessenek fel 
különböző helyzetek kezelésére. További céljai, hogy javuljon a 
résztvevőkkel történő interakció minősége, hogy megelőzze a 
stressz kialakulását és a kiégést, melyek az oktatásban dolgozó 
szakembereket gyakran érintik. A hátrányos helyzetű célcsopor-
tokkal történő intenzív munka gyakran sajátos kompetenciákat 
igényel, hogy a szakember képes legyen érzelmileg részben 
elhatárolódni a résztvevőktől.
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A Health Points projekt 
pilot eredményeivel 
kapcsolatos tapasztalatok 

4. 

A program minden résztvevő országban kipróbálásra került 
kölönböző szempontból hátrányos helyzetű (például tanulási 
nehézségekkel, mentálhigiénés problémákkal, cukorbetegség-
gel vagy egyéb egészségügyi problémákkal küzködő fiatalok 
közreműködésével. A Health Points játékokat különböző jellegű 
képzéseken használták fel, melyeknek alapvető átfogó témája 
az egészség, célja pedig a fiatalok támogatása volt. A pilot 
képzésekben 120 tanuló és 13 tréner vett részt.

A pilot fázis lefuttatása során mind az 5 modul ki tesztelésre 
került. A foglalkozások száma egytől (Cipruson) ötig 
(Olaszországban) terjedt. A program megvalósításához 
kétféle megközelítést alkalmaztak a lebonyolító trénerek:  
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• előre kiválasztott modulokatvettek át a csoporttal. (UK, DK, 
AT, IT, HU)

• a résztvevők érdeklődésére bízták, hogy melyik modulokról 
beszéltek részletesebben. (CY, DE)

Az online feladatokat minden esetben egyéb tevékenységekkel 
és visszajelzésekkel egészítették ki jelenléti képzés során. 

A tanulók nagy része a pilot képzést kiválónak vagy jónak 
értékelte, a felhozott témákat relevánsnak, az időtartamát 
ideálisnak, az online felület tartalmát és szerkezetét pedig 
megfelelőnek tartották. A legtöbb résztvevőnek tetszett a 
tananyag játékalapú megközelítése és jól el tudtak igazodni 
a platformon, de voltak, akik frusztráltak lettek a technikai 
nehézségek miatt.

Az alábbi, trénerektől származó állítások az értékelés 
pozitívumait emelik ki.

„Összességében nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Az online 
felület különösen hasznos a fiatalok számára; a témakörök 
relevánsak és magukkal ragadóak voltak. Kétségkívül jól 
használható különböző képzési formákban, ha fiatalokkal 
dolgozunk egészségügyi témákkal kapcsolatban. A felület 
legmegfelelőbb kezelése szempontjából elengedhetetlen volt 
a facilitátoroknak szóló Health Points tréning.”
Tréner, UK

„A résztvevőktől kapott visszajelzések és a saját tapasztalataim 
alapján azt kell mondanom, hogy a Health Points játékai és 
tananyagai felettébb hasznosak és különböző körülmények 
között is alkalmazhatók. A Health Points játékok formátu-
na egyszerű hozzáférést biztosít online feladatok széleskörű 

választékához, amelyeket fel lehet használni bármilyen típusú 
óra megtervezéséhez.”
Tréner, HU

„Engem nagyon meglepett, hogy az online feladatokra ennyi 
pozitív visszajelzés érkezett, a fiataloknak sokkal jobban
tetszett, mint amit vártam volna.
A résztvevők elköteleződésének aránya kiváló volt. A foglalkozás 
újat mutatott nekik, valamit, ami különbözött a megszokottaktól, 
s ez növelte a motivációjukat.” 
Tréner, AT

A Health Points pilot képzések résztvevőkre gyakorolt 
hatását tekintve a trénerek a következőkről számoltak 
be:

„Számomra a legnagyobb meglepetés a résztvevők felettéb 
pozitív hozzáállása volt az online tanuláshoz, és hogy milyen 
jól tudtak tájékozódni a platformon. Általánosságban azt tudom 
elmondani, hogy a tanulók nagyon nyitottak voltak nem csak az 
online felületre, de az egészség témakörére is. Az egészségügyi 
állapotukról folytatott beszélgetések sokat fejlesztettek az 
empátiájukon…”
Tréner, DE

„A fiatalok alapvető egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos 
ismeretei egyértelműen bővültek, és általánosságban nagyon 
bevonódtak az egészséges életmódról folytatott beszélgetésbe. 
A csoport a Health Points program végére már sokkal nyitottabb 
volt arra, hogy megosszák személyes élethelyzeteiket és 
nehézségeiket, és jobban tudatosult bennük az is, hogyan tudnak 
gondoskodni magukról. Többet megtudtak a helyi támogatást 
nyújtó szervezetekről és jobban megértették, hogyan figyeljenek 

56 57



oda mentális és fizikai jóllétükre.”
Trainer, UK

„A három lehetséges hatást vizsgálva (tudás, magatartás és 
hozzáállás) úgy éreztem, a hozzáállásukban fennálló változások 
voltak a legjelentősebbek. A résztvevők mindkét workshop 
során megnyíltak érzelmileg, így megfelelő hangulatba 
kerültek ahhoz, hogy attitűdjük fejlődhessen. Meg tudták 
osztani személyes érzéseiket és történeteiket egymással, és 
mindannyian képesek voltak értő figyelemmel és elfogadással 
reagálni arra, amit a másik mondott.” 
Tréner, HU

„Először is, a résztvevők szókincse jelentősen bővült, sok új 
kifejezést és szófordulatot tanultak. Emellett most már 
magabiztosan tájékozódnak az egészségügyi ellátórendszeren 
belül, amit kevesen mondhatnak el magukról. Továbbá a 
tanulók a nem-formális módszerekhez nagyon lelkesen álltak 
hozzá, ez egy nagyon fontos eredménye volt ennek a pilot 
foglalkozásnak. A résztvevők jobban megértették a káros 
étkezési szokások és a gyorséttermi ételek fogyasztásának 
veszélyeit.”
Tréner, IT
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