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Bevezetés

Ma egyre többet beszélnek a szexrõl. A fi-
atalok egyre korábban élnek szexuális
életet, miközben a házasságkötések

ideje kitolódik. Ennek következtében megnõhet
a szexuális partnerek száma. A szexuális nevelés
segítheti a nem kívánt terhességek megelõzését
és a nemi úton terjedõ betegségek elkerülését
(UNESCO, 2009).

Tanulmányunkban tisztázzuk a szexuális ne-
velés alapfogalmait, helyét a tudományok rend-
szerében és az iskolai oktatásban. Az alapfogal-
mak értelmezése után nyilvánvalóvá válik, hogy
a szexuális nevelés többet jelent, mint azt elsõre
gondolnánk; jóval több a szexuális felvilágosí-
tásnál. Szakirodalom alapján összegyûjtöttük,
melyek azok a témák, amelyek elõkerülhetnek 
a szexuális nevelés kapcsán. Megvizsgáljuk, össze-
hasonlítjuk a szexuális nevelés elõfordulását és jel-
lemzõit a külföldi és a hazai pedagógiai doku-
mentumokban. Részletesen elemezzük a Nemzeti
alaptantervet, a biológia tantárgy kerettantervét
és néhány forgalomban levõ biológia-tankönyvet
a szexuális nevelés hazai helyzetének feltárása cél-
jából. Az elemzés eredményeibõl következtetése-
ket fogalmazunk meg a hazai közoktatás, azon
belül elsõsorban a biológiaoktatás szexuális ne-
veléssel kapcsolatos feladataira vonatkozóan.

A szexuális nevelés alapfogalmai 
és helye a tudományok rendszerében

Adiákokat az iskolában a felnõtt életre készí-
tik fel, legalábbis ez lenne a végsõ cél. 

A felnõtté váláshoz szükséges két fõ feladata az

iskolának a megfelelõ pályaválasztás és párvá-
lasztás segítése. A szexuális nevelés célja a he-
lyes párválasztás támogatása, valamint a szexu-
álisan is egészséges felnõtt emberré válás
segítése. Így a szexuális nevelés részét képezi 
a felvilágosítás, az informálás és a tanácsadás is,
de emellett fontos, hogy a gyermek meg tudja
védeni magát, segítséget tudjon és merjen kérni
olyan helyzetekben, amelyekben az szükségessé
válik (Aszódi, 2000).

Ahhoz, hogy a szexuális nevelést értelmezni
tudjuk, tisztázni kell, hogy mi is az a szexuális kul-
túra, mit értünk a szexualitás, szexuális szocializá-
ció fogalma alatt, és milyen módon illeszthetõ be
a szexuális nevelés a tudományok rendszerébe,
hogyan kapcsolódik a szexuálpszichológiához, 
a szexuálpedagógiához és a biológiához.

A hétköznapi életben a szexuális kultúra
alatt csak a testi kapcsolatokra gondolnak,
amely pusztán a szexuális örömszerzésre, kielé-
gülésre fókuszál. A szexualitás azonban ennél
jóval tágabb jelentést hordoz. A szexualitás fo-
galmába a testi kapcsolaton túl a nemek viszo-
nyának minden szintje beletartozik. Így ide so-
rolhatóak a párkapcsolatok nem erotikus
megnyilvánulásai is (Szilágyi, 1998a). A szexu-
ális nevelés a szexuálpszichológiával, a szexu-
álpedagógiával és az ember szervezettanával és
élettanával egyaránt szoros kapcsolatban áll 
(1. ábra).

Mivel a szexuális nevelés az átfogó egészség-
nevelési program fontos részét képezi (SIECUS,
1998), ezért nemcsak a pedagógiához és a pszi-
chológiához kapcsolódik, hanem az egészség-
neveléshez is. A legelterjedtebb megközelítés

Asztalos Emese – dr. Nagy Lászlóné
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szerint a szexuális neveléshez tartozik a szere-
lemre, a házasságra és a családi életre nevelés
(Szilágyi, 2006).

Az USA Szexuális Nevelési Tanácsa (Sexuality
Information and Education Council of the United
States, SIECUS) szerint a szexuális nevelést inkább
mint szexuális szocializációt kellene tárgyalni. 
Tehát a szexuális nevelés több mint tájékoztatás,
ismeretközlés és felvilágosítás (Szilágyi, 2006).

Az Egészségügyi Világszervezet (Word Health
Organization, WHO) is úgy közelíti meg a szexu-
ális nevelést, mint szocializációt. A szexuális szo-
cializációt 1975-ben úgy határozta meg, mint: „a
nemi élet testi, érzelmi, intellektuális és szociális
oldalainak olyan integrációját, amely pozitívan
gazdagítja és fejleszti a személyiséget, a kommu-
nikációt és a szerelmet” (Szilágyi, 2006. 26.).

A szexuális nevelés megjelenése a
nemzetközi tantervi dokumentumokban

Azért tartjuk fontos feladatnak a külföldi sze-
xuális nevelés tantervek megismerését,

elemzését, mert utat mutathatnak egy egységes
hazai szexuális nevelés tanterv kidolgozásához.
Szeretnénk hangsúlyozni az útmutatás szót,
mely nem másolást vagy szó szerinti alkalma-
zást, hanem adaptálást, azaz a hazai viszonyok
és lehetõségek figyelembe vételével egy saját
szexuális nevelés tanterv létrehozását jelenti.

Útmutató az átfogó szexuális 
neveléshez

Az USA Szexuális Nevelési Tanácsa
(Sexualtity Information and Education Council
of the United States, SIECUS) tantervét ismer-
tetjük elsõként. Ezt a tantervet találjuk meg Szil-
ágyi Vilmos munkáiban magyarra lefordítva 
(1. melléklet) (Szilágyi, 1998b, 1998c, 1999a,
1999b, 1999c, 1999d, 2000a, 2000b, 2006).
Tehát feltételezhetõ, hogy ez a tanterv hazánk-
ban szélesebb körben ismert, mint a többi is-
mertetésre kerülõ külföldi tanterv.

Az „Útmutató az átfogó szexuális nevelés-
hez” (Guidelines for Comprehensive Sexuality
Education) a Nemzetközi Irányelvek Munkacso-
port gondozásában jelent meg, a SIECUS által
megfogalmazott célokat, témákat tartalmazza az
óvodáskortól a 12. évfolyamig. Ezt az idõszakot
négy szintre bontja. Az elsõ szint 5–8 éves, 
a második szint 9–12 éves, a harmadik szint
12–15 éves, míg a negyedik szint 15–18 éves
korig tart. Ahogy az Útmutató nevében is szere-
pel, a készítõk arra törekedtek, hogy a szexuali-
táshoz kapcsolódó legtöbb téma megjelenjen az
adott korosztály szintjének megfelelõen. Beve-
zetõjében olvashatjuk a SIECUS által meghatá-
rozott célokat és a szervezet történetét. A máso-
dik részben – amely az Útmutató terjedelmének
több mint felét teszi ki – a fõbb témák megneve-
zése és részletes, korcsoportonkénti bontása ta-
lálható. Az Útmutató további részei kiegészítõ
információkat (könyvek, intézmények és inter-
netes weboldalak címei), továbbá a tantervvel
kapcsolatos kérdõíveket tartalmaznak felnõttek,
tanárok, valamint érdeklõdõ diákok számára. 
A kérdõívekben rákérdeznek az Útmutató témá-
inak hasznosságára, beválására és az oktatás
módszertani vonatkozásaira.

Nemzetközi technikai útmutató 
a szexuális neveléshez

A második tanterv, amelyet ismertetünk, az
Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos
és Kulturális Szervezete (United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization,
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UNESCO) által kiadott útmutatóban található.
Az útmutató hivatalos neve Nemzetközi techni-
kai útmutató a szexuális neveléshez (Inter-
national Technical Guidance on Sexuality Edu-
cation, ITG). Maga a tanterv a dokumentum
második felében található, és részletesen, közel
60 oldalon át ad javaslatokat a szexuális nevelés-
hez. Az elsõ részben a szexuális nevelés fontossá-
gát, céljait, célközönségét határozza meg. Emellett
említést tesz különbözõ programokról, módszerek-
rõl, melyek hatékonyabbá tehetik a szexuális ne-
velést. Az útmutató elsõ felében helyet kapott még
egy statisztikai adatokat bemutató táblázat a ser-
dülõk szexuális nevelése során elért eredmények-
rõl, témakörök szerint csoportosítva. A táblázatban
megjelenõ adatok segítséget adnak az oktatók szá-
mára a legfontosabb témák meghatározásához, és
az elért sikerek motivációt is nyújtanak a további
munkához. A dokumentum egyik nagy érdemé-
nek tartjuk, hogy a 3. fejezetben felvállalja azokat
a nézeteket, melyek a szexuális nevelést elvetik,
vagy esetleg aggódnak amiatt, hogy az iskolába
bekerül a szexualitás mint téma, és ennek milyen
negatív hatásai lesznek a gyerekekre nézve. Ebben
a fejezetben az összegyûjtött ellenérveket cáfolja
meg, és így magyarázza meg a szexuális nevelés
megkérdõjelezhetetlen fontosságát (UNESCO,
2009).

Az ITG segítségével egységes és hatékony
szexuális oktatóprogramokat és tananyagokat
dolgozhatnak ki az iskolák és az egészségügyi
hatóságok. Az egységesség mellett lehetõség
nyílik arra is, hogy az iskolák saját tanterveik-
hez, értékeikhez és céljaikhoz alakítsák a prog-
ramokat. Az útmutató három kérdés köré ren-
dezi a célokat: MIÉRT fontos a szexuális
nevelés, MIT kell a diákoknak elsajátítaniuk 
a szexuális nevelés során, és ezt HOGYAN tehe-
tik meg (UNESCO, 2009).

Kanadai irányelvek 
a szexuális neveléshez

A harmadik tanterv a „Kanadai irányelvek 
a szexuális neveléshez” (Canadian Guidelines
for Sexual Health Education) címû kiadvány-

ban található, amely a Kanadai Közegészség-
ügyi Szervezet (Public Health Agency of
Canada) gondozásában jelent meg 2003-ban.
Ebben az útmutatóban a tanterv jóval rövidebb
és kevésbé részletes, mint a korábban bemuta-
tottakban, de eltérõ szemlélete miatt érdemes
ezt a dokumentumot is megismerni. A doku-
mentum elején a legfontosabb fogalmak defini-
álására kerül sor. Maga a tanterv csak igen
nagyvonalakban szerepel az útmutatóban
(Public Health Agency of Canada, 2003).

A Kanadai irányelvekben a szexuális egészség
hangsúlyosabban kerül elõ a másik két tantervhez
képest. A szexuális egészség megismerésével, fej-
lesztésével, megtartásával több téma is foglalko-
zik. Például külön témaként jelenik meg a Meg-
bízható információk a személyes szexuális
egészségünkrõl, Szexuális és reproduktív egész-
ség elérése és fenntartása, A szexuális egészség
tudatos fejlesztése, A szexuális egészséget elõsegí-
tõ pozitív hozzáállás fejlesztése, Szexuális egész-
ségügyi kérdések kritikus vizsgálata, HIV és az
egyéb nemi úton terjedõ betegségek megelõzése.

Mind a három elemzett tanterv igen részlete-
sen kidolgozott, de a témák megjelölésében és 
a szexuális nevelés megközelítésében sok he-
lyen különböznek. A legtöbb téma – összesen
36 – a SIECUS által kiadott tantervben szerepel.
Az UNESCO tantervében 22, míg a Kanadai
irányelvekben 19 téma található.

Összesen kilenc olyan téma van, amely mind-
három elemzett külföldi tantervben megjelenik: 
Nemek anatómiája, fiziológiája, Reproduktív folya-
matok, Testvázlat, testkép, Kommunikáció, Szexua-
litás az élet során, Fogamzásgátlás, Nemi úton terje-
dõ betegségek, Szexuális visszaélések, Szexualitás
és társadalom. Ezek azok a témák, amelyek a sze-
xuális nevelés céljainak alapjait képezik. Vélemé-
nyünk szerint ezek a közös részek adhatnák a hazai
szexuális nevelés tanterv alapját is.

A szexuális nevelés megjelenése 
a hazai pedagógiai dokumentumokban

Ahhoz, hogy lássuk, milyen szerepet tölt(het)
be a szexuális nevelés biológiaoktatásunk-

ban, meg kell ismerni a központi tantervek (Nat,
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kerettantervek) elõírásait és a forgalomban lévõ
biológia-tankönyveket. Fontos hangsúlyozni,
hogy míg a Nemzeti alaptanterv mindenki szá-
mára kötelezõ irányelveket, tartalmakat hordoz,
addig a kerettantervek elõírásai, követelményei
csak javaslatok, nem kötelezõ érvényûek a tan-
könyvírók, az iskolák és a pedagógusok számára.

A szexuális nevelés megjelenése 
a Nemzeti alaptantervben

A szexuális nevelés céljának sokrétûségébõl,
a mindennapi életben való gyakori megjelené-
sébõl következõen a Nemzeti alaptantervben
közvetlenül és közvetetten is több helyen meg-
jelennek a szexuális nevelés feladatai.

A szexuális nevelés közvetlen megjelenése 
a Nemzeti alaptantervben

A szexuális nevelés közvetlenül a Testi és lel-
ki egészség kiemelt fejlesztési feladatban, továb-
bá az Ember a társadalomban, az Ember a ter-
mészetben és az Életviteli és gyakorlati ismeretek
mûveltségi területben fordul elõ. A Testi és lelki
egészség kiemelt fejlesztési feladat szerint hang-
súlyos, hogy a diákok tudjanak önállóan helyes
döntéseket hozni az egészségükkel kapcsolat-
ban, és képesek legyenek megoldani egészség-
ügyi problémáikat. Elsõdleges a gyerekek és 
a fiatalok szemléletének és magatartásának fej-
lesztése az egészséges élettel, életvitellel kapcso-
latban. Ide tartozik az egészséges szexuális élet
és szexuális kultúra kialakítása is. Ehhez fontos,
hogy megismerkedjenek a családi élet, a helyes
szexuális magatartás kérdéseivel, és felkészülje-
nek a felelõs és örömteli párkapcsolatokra. 
Az iskolában ehhez úgy járulhatunk hozzá, ha
nemcsak beszélgetünk a diákokkal, hanem be-
vonjuk õket olyan feladatokba, amelyekben ak-
tívan részt vehetnek (Nat, 2007. 16.). Az Ember
a társadalomban mûveltségi területen belül már
az 5–6. évfolyamban megjelenik a nemek közti
kapcsolatok témaköre, ez a 7–8. évfolyamon
bõvül az erkölcs fontosságának megismerésé-

vel. A 9–12. évfolyamon elvárás, hogy a diákok
képesek legyenek kommunikálni a nemekrõl, az
erkölcsrõl és a szexualitásról (Nat, 2007. 61.).
Az Ember a természetben mûveltségi terület
Életmûködések témakörén belül a 7–8. évfolya-
mon kell megismerkedni a szexualitás szerepé-
vel az evolúció folyamatában. Az ember egész-
sége témakörön belül pedig a 7–8. évfolyamon
kell megismerkedni az öröklõdéssel, a családala-
pítással, gyermekvállalással, valamint a szexuális
élet kockázataival és az öröklõdõ betegségekkel.
A 9–12. évfolyamon a serdülõkor megismerése
kerül elõtérbe (Nat, 2007. 78–79.). A szexuális
nevelés fontos részét képezi az Életviteli és gya-
korlati ismeretek, amelyen belül az egészségkul-
túra foglalkozik elsõsorban a témával (Nat,
2007. 115.).

A szexuális nevelés közvetett megjelenése 
a Nemzeti alaptantervben

A szexuális nevelés közvetetten az Énkép,
önismeret, A tanulás tanítása, Felkészülés a fel-
nõttlét szerepeire kiemelt fejlesztési feladatok-
ban, továbbá az Anyanyelvi kommunikáció,
a Természettudományos kompetencia, a Digitá-
lis kompetencia, a Szociális és állampolgári
kompetencia, a Kezdeményezõ és vállalkozói
kompetencia leírásában jelenik meg (Nat, 2007.
16.). A szexuális nevelés és a mindennapi élet
elengedhetetlen része a hatékony kommuniká-
ció, mind írásban, mind szóban. A szabadidõ-
ben, a családi életben, ezen belül a párkapcso-
latokban is törekedni kell a helyes és kreatív
nyelvhasználatra. A kommunikáció segíti a má-
sik megértését és önmagunk megértetését is. 
Az eredményes beszélgetésekhez ismernünk kell
a mondandónk másokra gyakorolt hatásait
(Nat, 2007. 8–9.). A párkapcsolati krízisek meg-
oldása sem lehetséges a kapcsolatra, a szexuális
igényekre és az érzelmekre vonatkozó kommu-
nikáció nélkül (Martos, 2001). A sikeres kom-
munikáción túl fontos, hogy az egyén egyaránt
ismerje önmagát és környezetét. A hatékony
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kommunikáció során figyelembe vesszük és
megértjük a másikat. A sikeres kapcsolatokhoz
elengedhetetlen az általános magatartási szabá-
lyok, a nemek közti egyenlõség, a tolerancia
megértése és megélése (Nat, 2007. 11.). Az eti-
kai kérdések iránti fogékonyság fontos mind 
a baráti, mind a párkapcsolatainkban (Nat, 2007.
10.). A személyes és társadalmi életünkben is egy-
aránt fontos a függetlenség, a kreativitás és a ma-
gabiztosság (Nat, 2007. 11–12.). A függetlenség
fontos a kritikus gondolkodáshoz, a tanulói
döntéshozatalhoz is (Nat, 2007. 15.). A média
világából érkezõ ismeretanyag megértése, sze-
lektálása és átgondolása napjainkban elenged-
hetetlen és kikerülhetetlen (Nat, 2007. 8., 10.).
A kritikus gondolkodás segít még a konfliktusok
kezelésében, az érzelmi és értelmi élet szabályo-
zásában, az életminõség javításában és a felnõt-
tek világába való hatékony beilleszkedésben is
(Nat, 2007. 15.). Mindehhez fontos a pedagó-
gusok példamutató magatartása és életvitele
(Nat, 2007. 16.). 

A szexuális nevelés megjelenése 
a kerettantervekben

A szexuális nevelés a biológia tantárgy tan-
tervében az általános iskolában a 8., a gimnázi-
umban és a szakközépiskolában a 11., míg 
a szakiskolában a 10. évfolyamban kerül elõ 
(2. melléklet). A 8. évfolyamon és a 10–11. év-
folyamon tanuló diákok között mind életkor-
ban, mind háttérismeretekben, élettapasztalat-
okban nagy a különbség, azonban ez nem
tükrözõdik a különbözõ iskolatípusok kerettan-
terveiben megjelenõ témákban. Mennyiségben,
részletességben is nagyon hasonlóak a témák,
még ha a megfogalmazás helyenként mást is
mutat. Például a 8. évfolyamon A férfiak ivar-
szervei és ezek mûködése, míg a szakközépisko-
la, szakiskola tantervében A hím ivarszervek fel-
építése és mûködése szerepel követelményként.
Bár a szóhasználat – férfiak, hím – megválto-
zott, a tartalom ugyanaz maradt, mivel a mûkö-
dés megértése a felépítés ismerete nélkül lehe-

tetlen. A Kerettanterv alapján nem követelmény
a 8. évfolyamon az Ivarsejtek ismerete, de – ez-
zel ellentmondóan – a terhesség kialakulása
igen. A szóhasználat indokolatlan változtatására
példaként említjük még Az ember nemi élete té-
mát, amely az általános iskolában követelmény
és Az emberi szexualitás témát, amely a közép-
iskolák tantervében szerepel. E két témacím
ugyanazt takarja, megváltoztatása felesleges.

Hasonló következetlenségeket találunk a kü-
lönbözõ típusú középiskolai tantervek követel-
ményrendszerében is. A célok alapján a gimná-
ziumok tantervében kellene a legrészletesebbnek
és legbõvebbnek lennie a követelményrendszer-
nek, de ez nem így van. Az ivarszervek megis-
merését elõíró követelmények részletesebbek,
de nem nyújtanak nagyobb segítséget, mint 
a másik két középiskolatípus elõírásai, mivel
csupán az alapvetõ információkat részletezik a
tantervek. Például leírják, hogy A hím ivarszer-
vek megismerésénél követelmény A here felépí-
tése és mûködése, míg A nõi ivarszerveknél 
A petefészek és az ivarutak felépítését és mûködé-
sét kell elsajátítani. Egyedül A ciklus hormonális
szabályozásának megemlítése jelent többletinfor-
mációt ebben a részben. Ugyanígy indokolatlan 
A fogamzásgátlás módjai használata a Fogamzás-
gátlás helyett, vagy Az embrionális és posztemb-
rionális fejlõdés jellemzõinek ismertetése során
külön kiemelni a testi és pszichés követelménye-
ket. A másik két középiskolatípus tantervében is
találunk hasonló következetlenségeket. Ilyen pél-
dául A megtermékenyítés szóhasználat megjele-
nése a szakközépiskolák tantervében, mivel 
a megtermékenyítés azonos a Terhesség kiala-
kulásának követelményével.

Tehát megállapítható, hogy a követelmé-
nyek megfogalmazása nem tükrözi következete-
sen a különbözõ iskolatípusok célkitûzéseit,
nem mutatja meg, milyen részletesen, mélység-
ben kell tárgyalni a témákat, így a kerettanter-
vek nem segítik megfelelõen a tankönyvírók, is-
kolák, valamint a pedagógusok munkáját.
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A fenti észrevételek mellett kérdések is fel-
merültek bennünk. Például: miért nem követel-
mény a gimnáziumokban A nemi úton terjedõ
betegségek megelõzése, valamint A nemi beteg-
ségek és megelõzésük téma? Miért csak az álta-
lános iskolákban kell beszélni Az ivarszervek hi-
giénéjérõl? A középiskolák közül miért csak 
a szakiskolákban téma A terhesség megszakítá-
sának veszélyei, hiszen ezt minden középiskolás
diáknak tudnia kellene.

A kerettantervek elõírásai leginkább a Nat
ide kapcsolódó mûveltségi területeinek követel-
ményeit veszik alapul. A kiemelt fejlesztési fel-
adatok, valamint a kulcskompetenciák szexuális
neveléshez kapcsolódó részeivel egyáltalán
nem találkozunk. A külföldi szexuális nevelés
tantervekkel összehasonlítva, a Kerettantervben
két SIECUS által meghatározott témakör jelenik
meg nagyobb hangsúllyal: Az emberi fejlõdés
és a Szexuális egészség. Mind a Nat-tal, mind 
a külföldi tantervekkel összehasonlítva látható,
hogy a kerettantervekben az információk átadá-
sa hangsúlyos, nem a szexuális nevelés. A kö-
vetkezetlenségeket, hiányosságokat figyelembe
véve még indokoltabb egy részletes szexuális
nevelés tanterv, útmutató elkészítése Magyaror-
szágon is.

A szexuális nevelés megjelenése 
a hazai biológia-tankönyvekben

A szexuális nevelés témaköreinek megjele-
nését a hazai biológia-tankönyvekben a már
korábban ismertetett SIECUS tanterv témáit
alapul véve vizsgáltuk. Azért választottuk 
a SIECUS által készített tantervet, mert mint ko-
rábban már szó esett róla, ez az egyetlen külföl-
di tanterv a szexuális nevelés területén, melyet
már lefordítottak magyarra, így elérhetõ volt 
a hazai közönség számára is. A kiválasztott tan-
könyvekben vizsgáltuk a SIECUS tantervének
megfelelõ témák megjelenését és karakterszá-
mát. A karakterek megbecsüléséhez megszá-
moltuk három különbözõ sor karakterszámát,
majd átlagoltuk a kapott eredményeket. A to-

vábbiakban megszámoltuk azoknak a soroknak
a számát, amelyek az adott témával foglalkoz-
nak. A sorok átlagolt karakterszámának és a so-
rok számának szorzataként megkaptuk az adott
téma karakterszámát (a téma karakterszáma =
sorok átlagos karakterszáma x sorok száma). 
A karakterszámok tájékoztató jellegûek. Szere-
pük, hogy mennyiségi összehasonlítást is alkal-
mazhassunk, ez által is rávilágítva a tananyag
kritikus pontjaira.

Összesen hét biológia- és egy természetis-
meret-tankönyvet vizsgáltunk meg a fent leírt
módszerrel, a kapott eredményeket a 3–4. mel-
léklet mutatja be. A mellékletben elhelyezett
táblázatok elsõ oszlopában a SIECUS tantervé-
nek témái láthatók. A további oszlopok a vizs-
gált tankönyvek – szerzõk szerint megjelenítve –
témáinak karakterszámait tartalmazzák az elsõ
oszlopban felsorolt témákra vonatkozóan. A té-
mák között – így az azokat jellemzõ karakterszá-
mok között is – található átfedés, mivel az isme-
retek nem választhatóak minden esetben
tökéletesen külön. Ilyen például az elsõ két té-
ma: a Nemek anatómiáját és fiziológiáját nem
lehet elválasztani a Reproduktív folyamatoktól.
Ugyanígy nem lehet elválasztani sok esetben 
a Szeretet, szerelem témát a Szexualitás az élet
során vagy akár a Fogamzásgátlás témakörétõl.

A tankönyvek kiválasztásánál törekedtünk ar-
ra, hogy minél több tankönyvkiadó és valameny-
nyi iskolatípus tankönyve elemzésre kerüljön, to-
vábbá, hogy azonos évfolyamok számára íródott
könyvek közül többet is megvizsgáljunk az össze-
hasonlítás miatt. Így az általános iskolai tanköny-
vek közül egy 6. évfolyam számára íródott termé-
szetismeret-tankönyvre (Hartdégenné és Köves,
2003) és két 8. évfolyamosoknak készült bioló-
gia-tankönyvre (Szombatiné, 2005; Jámbor Gy.-
né, Csókási A.-né, Fehér, Horváth A.-né és Kiss-
né, 2010) esett a választásunk. A középiskolai
biológia-tankönyvek közül egy a 10. évfolyamon
tanuló szakiskolásoknak (Kikindai, 2004), míg 
a másik négy a 11. évfolyamos középiskolások-
nak íródott (Gál, 2008; Kropog, Mándics és Mol-
nár, 2009; Lénárd, 2002; Oláh, 2008).
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Az általános iskolai természetismeret- 
és biológia-tankönyvek elemzésének eredményei

Mindössze öt olyan téma van, amely mind-
egyik általános iskolai tankönyvben megjelenik
a 36 téma közül. Ezek a következõek: Nemek
anatómiája és fiziológiája, Reproduktív folyama-
tok, Nemi érés, serdülés, Testvázlat, testkép,
Szeretet, szerelem. A Szeretet, szerelem a Kap-
csolatok témakörön belül, míg a másik négy té-
ma az Emberi fejlõdés témakörén belül találha-
tó. Ennek a négy témának a karakterszáma
több, mint az összes karakterszám 2/3-át adja,
amibõl látható a téma felülreprezentáltsága is 
a tankönyvekben. A témák pontosan fele – 18
téma – nem jelenik meg egyik tankönyvben
sem. A Személyes készségek témakör egyik té-
mája (Értékek, Döntéshozatal, Kommunikáció,
Önérvényesítés, Egyezkedés, Segítségkérés)
sem kerül elõ az általános iskolai tankönyvek-
ben. Ez nem okozna gondot akkor, ha a tanulók
találkoznának a szexualitással más órákon is, de
ez csak igen ritkán van így. Így még nagyobb 
a felelõssége e téren a tankönyvíróknak és a ta-
nároknak is, hiszen a kimaradt részek is nagyon
fontosak lennének az eredményes szexuális ne-
velés szempontjából. A megmaradt témák kö-
zött jól kirajzolódnak azok a témák, amelyek
csak a 6., illetve csak a 8. évfolyamon vannak
jelen. A hatodikosok tankönyvében szerepet
kapnak a Család, a Barátságok, a Randevúzás,
a Házasság, a Szülõvé válás témák a Kapcsola-
tok témakörön belül és a Nemi szerepek, Sze-
xualitás és mûvészetek a Társadalom és kultúra
témakörön belül. Azonban ezek a témák csak
röviden jelennek meg. A Házasság, a Szülõvé
válás is csak 100–120 karakternyi terjedelmûek,
ami körülbelül 1–2 sornak feleltethetõ meg. 
A 8. évfolyamon leginkább a szexualitás biológi-
ai oldala kerül elõ. A két nyolcadikos tankönyv
témaköreit tekintve megegyezik, csupán egy-egy
téma van, mely csak az egyik tankönyvben sze-
repel. A nyolcadik évfolyam közös témái: a Fo-

gamzásgátlás, a Mûvi abortusz, valamint a Nemi
úton terjedõ betegségek. Mind a három téma 
a Szexuális egészség témaköréhez tartozik. A Mû-
vi abortusz az egyik könyvben 150, míg a másik
könyvben 550 karakter terjedelmû. A Fogamzás-
gátlás elõfordulása igen hasonló mindkét tan-
könyvben, 1400, illetve 1500 karakternyi. Ennél
nagyobb hangsúlyt kap a Nemi úton terjedõ be-
tegségek ismertetése, amely terjedelme 2000 ka-
rakter körüli. A Jámbor Gyuláné és munkatársai
által írt nyolcadikos tankönyv emellett még foglal-
kozik a Szexuális identitás, a Maszturbáció és 
a Szexualitás az élet során témákkal is.

A középiskolai biológia-tankönyvek 
elemzésének eredményei

A vizsgált középiskolai biológia-tankönyvek-
ben három téma van, amely mindegyik tan-
könyvben elõfordul: a Nemek anatómiája és fi-
ziológiája, a Reproduktív folyamatok – az
Emberi fejlõdés témakörén belül – és a Fogam-
zásgátlás a Szexuális egészség témakörén belül.
Ezek a témakörök azok, amelyek terjedelemben
is a tananyag nagyobb részét jelentik. A 2. áb-
rán is jól látszik, hogy ez a két témakör teszi ki 
a hazai középiskolai szexuális nevelés tartalmá-
nak több, mint háromnegyed részét. A Szemé-
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lyes készségek és a Társadalom és kultúra té-
maköre alig van jelen a tankönyvekben. A kö-
zépiskolai tankönyvekben még kevesebb téma
jelenik meg összességében, mint az általános is-
kolai tankönyvekben. A SIECUS tantervében
szereplõ 36 téma közül 22 hiányzik. A Szeretet,
szerelem, a Nemi érés, serdülés, a Mûvi abor-
tusz, a Nemi úton terjedõ betegségek, a Szexu-
alitás az élet során és az Együttes szexuális visel-
kedés témák több középiskolai tankönyvben is
megjelennek, de csak néhány karakter terjede-
lemben.

A Nat és a külföldi tantervek egyaránt fon-
tosnak tartják a kommunikáció, a döntéshozatal
képességének fejlesztését és a családi élet meg-
ismerését is. Ezek a témák mégsem jelennek
meg a középiskolai biológia-tankönyvekben.
Mindössze egy tankönyv említi meg a kommu-
nikáció fontosságát, 315 karakterben. A szexu-
alitás társadalmi, kulturális oldala is igen hang-
súlyosan jelenik meg ezekben a tantervekben,
ennek ellenére a Társadalom és kultúra téma-
kör mindösszesen egy tankönyvben szerepel két
téma rövid – 200 karakter alatti – megemlítése
során. Fontos, hogy a diákok akár biológia-,
akár más órákon is többet foglalkozzanak a sze-
xualitás folyamatával, társadalmi és kulturális
megjelenésével. Beszélgessenek akár egy fel-
nõttel, akár egy szakértõvel a szexualitásról.

Összegzés

Aszexualitásról szóló cikkek, televíziós mû-
sorok, internetes oldalak, felvilágosító

könyvek bárki számára nagy mennyiségben áll-
nak rendelkezésre, de az iskolai szexuális neve-
léshez szükséges szakirodalmak száma igen ke-
vés. A köznapi elvárások alapján a szexuális
nevelés a biológiatanár, az egészségnevelés ta-
nár, esetleg az osztályfõnök, védõnõ feladata,
bár a tantervi elõírások szerint valamennyi ta-
nár közös felelõssége. Problémát jelent, hogy

kevés könyv akad, amely a szexuális nevelés té-
maköreinek tanórai feldolgozásához nyújt mód-
szertani segítséget a különbözõ szakos tanárok
számára. Tanulmányunk egyik célja az volt,
hogy bemutassuk a szexuális nevelés összetett-
ségét és fontosságát, azonban ez a cikk a szexu-
ális nevelés csupán egy kis szeletét részletezi, és
fõleg a biológiatanárok számára íródott.

A tantervi dokumentumok elemzésének
eredményei rámutatnak a hazai szexuális neve-
lés erõsségeire és hiányosságaira. Felhívják a fi-
gyelmet arra, melyek azok a területek, amelye-
ket hangsúlyosabbá kellene tenni az oktatás
során az eredményes szexuális nevelés érdeké-
ben. A biológia-tankönyvek vizsgálatának ered-
ményei azt mutatják, hogy nehéz, vagy szinte
lehetetlen elkülöníteni a tankönyveket iskolatí-
pus szerint a témák megjelenése, reprezentáltsá-
ga alapján. Minden tankönyvben ugyanazok 
a témák jelennek meg részletesen, és ugyan-
azok a témák hiányoznak. Ennek oka lehet 
a kerettantervi követelmények nem egyértelmû,
sokszor bizonytalan meghatározása is.

Összességében véve az eredmények meg-
erõsítik egy önálló szexuális nevelés tanterv ki-
dolgozásának szükségességét, vagy e terület
hangsúlyosabb megjelenését egy – óvodától 
a 12. évfolyam végéig szabályozó – egészségne-
velés tanterv részeként.
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1. szint 2. szint 3. szint 4. szint
A: EMBERI FEJLÕDÉS

1.  A nemek anatómiája és fiziológiája

– testrészek (nemi szer-
vek is) helyes megne-
vezése és funkciójá-
nak ismerete

– tudni, hogy mindkét
nemnek vannak olyan
testrészei, melyeket ha
simogatnak, ingerel-
nek, az élvezetes

– a nemi szervek érése
– magömlés és menst-

ruáció részletesebb
ismerete

– a nemi szervek
örömszerzésre és
gyermeknemzésre ké-
pesek

2. Reproduktív folyamatok
– a gyermeknemzéshez

egy férfira és egy nõ-
re van szükség

– a közösülés folyama-
tának lényege

– a közösülés élvezettel jár
– spermium és petesejt

fogalma, egyesülése
– fogamzásgátló mód-

szerekkel a nem kí-
vánt terhesség meg-
elõzhetõ

– a havi ciklus részlete-
sebb megismerése

– a havi vérzés elmara-
dása a terhesség elsõ
jele

– egy magzat 9 hóna-
pig növekszik

3. Nemi érés, serdülés
– a növekedés során 

a test megváltozik
– annak lehet gyerme-

ke, aki elérte már a
serdülõkort

– a serdülés eltérõ kez-
dõdése, lezajlása

– a gyors változások kel-
lemetlenek lehetnek 
a serdülõk számára

– a nemi szervek ekkor
válnak „éretté”

– szexuális izgalmak, 
romantikus érzelmek
megjelenése

– vannak, akiknél 
a serdülés csak évek-
kel késõbb kezdõdik,
mint másoknál

– a fiúk szexuális képes-
ségek (orgazmuskész-
ség) szempontjából
gyorsabban fejlõdnek

4. Testvázlat, testkép
– az egyének teste kü-

lönbözõ
– külsõnket szüleinktõl,

nagyszüleinktõl örö-
köljük

– az egészséges élet-
mód javíthat a kül-
sõn és a közérzeten

– az emberek külsejét
több minden is meg-
határozza (öröklés,
környezet, életmód)

– a médiában bemuta-
tott személyek sok-
szor nem a valóságot
jelenítik meg

– a nemi szervek mére-
tének, alakjának vál-
tozása

– a fogamzóképességet
a különbözõ méretek
nem befolyásolják

– testi fogyatékosoknak
is vannak érzelmeik,
szükségleteik és vá-
gyaik

– a testi megjelenés
fontos, de nem az
egyetlen oka a két
ember között létrejö-
võ vonzalomnak

– saját testünk elfoga-
dása

– ne a külsõ legyen 
a legfontosabb part-
nerünk megválasztá-
sában

1. melléklet
A SIECUS tanterve rövidítve Szilágyi Vilmos fordítása alapján (Szilágyi, 2006)
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1. szint 2. szint 3. szint 4. szint
5. Szexuális identitás és beállítottság

– heteroszexualitás, ho-
moszexualitás fogalma

– szexuális beállítottsá-
gok ismerete, elfoga-
dása

– homoszexuális csalá-
di élete is lehetséges

– genetikus, prenatális
és szociokulturális
hatások befolyásolják

– minden társadalom-
ban vannak hetero-,
homo- és biszexuáli-
sok is

B: KAPCSOLATOK

1. A család
– családtagok szerepei
– családok típusai

– a családtagok jogai és
kötelességei

– a család feladatai 
(pl. a gyermeknevelés)

– beszélgetések fontossá-
ga a családban

– a családnak fontos sze-
repei vannak

– ahogy a gyerekek nõ-
nek, egyre több fele-
lõsséget kell vállalniuk

– a tizenévesek elkez-
denek gondolkodni,
felkészülni a család-
alapításra

– szülõk és gyermekek
közötti konfliktusok

– a szülõ-gyermek kap-
csolat idõvel változik

– szaksegítség gond
esetén

– a család válsága ese-
tén az egész család-
nak segítenie kell 
a másikon

– a családi élet értékei,
mûködése megválto-
zott az elmúlt idõk-
ben

2. Barátságok
– barátság fogalma, je-

lentõsége
– különbözõ típusú ba-

rátságok

– az embereknek szük-
ségük van barátokra

– jó barátok választása

– mindkét nemmel va-
ló barátságok

– baráti csoportok

3. Szeretet, szerelem
– szeretet, megbecsü-

lés, felelõsségérzet
– sokfajta szeretet van

– sokféle szeretet van,
sokféleképpen szeret-
hetünk

– saját magunk szerete-
te is fontos

– a szeretet és a szexu-
ális vonzalom nem
azonos

– elsõ szerelem
– féltékenység

– a szeretet az élet leg-
fontosabb részei közé
tartozik

– a tartós kapcsolatok-
ban a szeretet gyak-
ran növekszik

4. Randevúzás

– együtt járás fogalma – barátkozások fontos-
sága a randevúzás
elõtt

– tizenéveseknek és a
felnõtteknek is van-
nak romantikus kap-
csolataik

– együtt járás, rande-
vúzás

– szülõk gyakran meg-
határozzák az együtt
tölthetõ idõt

– nincsenek elõírt sze-
repek

– a kapcsolatért mind-
két fél egyaránt fele-
lõs
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1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

5. Házasság: életre szóló szerzõdés

– házasság, válás
– nem mindenki háza-

sodik meg
– két ember azért háza-

sodik meg, mert sze-
retik egymást

– különbözõ kultúrák
házassági szokásai

– fontos a válással kap-
csolatos problémák
megbeszélése a gyer-
mekkel

– döntések, szerepek
megosztása

– a házasság folyamata
– válás
– teendõk házasság,

válás esetén

– a házasság során 
a kapcsolatok változ-
nak

– konfliktus esetén
szaksegítséget is
igénybe lehet venni

6. Szülõvé válás

– a szülõvé válás nagy
élmény, de sok mun-
kával jár

– felelõsség, gondozás,
örökbefogadás

– nincs mindenkinek
gyereke

– milyen egy „jó szülõ”

– a szülõk szerepe kul-
túránként változik

– a korai szülõvé válás
hátrányai

C: SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK

1. Értékek

– értékek, meggyõzõ-
dések és érzelmek

– mindenkinek mások
az értékei

– a szülõk szeretnék,
hogy gyermekeiknek
hasonló értékeik
legyenek, mint nekik

– értékek elsajátítása

– értékeit mindenki
szabadon megvá-
laszthatja

– bûntudat
– több értékrenddel is

megismerkedünk éle-
tünk során

– mások értékeit is fi-
gyelembe kell venni

– meg kell ismernie az
értékrendünkkel azo-
nos és ellentétes visel-
kedés következményeit

2. Döntéshozatal

– mindenkinek sokszor
kell döntést hozni

– a döntéseknek követ-
kezményei vannak

– felnõttek segítsége is
fontos a döntések
meghozatalában

– minden lehetséges
következmény mérle-
gelése a döntés meg-
hozatalához

– döntések utáni fele-
lõsség

– a barátok és mások
befolyása a dönté-
sünk meghozatalában

– a jó döntés figyelem-
be veszi az egyén sa-
ját értékrendjét, össz-
hangban van 
a jogrenddel, és nem
veszélyezteti a testi
egészséget

– az alkohol és a dro-
gok befolyásolják 
a döntéshozatalt

3. Kommunikáció

– fontos az emberi
kapcsolatokban 

– sokféleképpen lehet-
séges: szóbeli, írásbe-
li stb.

– metakommunkiáció
– nézeteltérések a kom-

munikáció hiánya
miatt

– sokszor kényelmetlen
a szexrõl beszélni,
pedig fontos lenne

– a szavak megfelelõ
használata

– a jó kommunikáció
fontosságának felis-
merése
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1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

4. Önérvényesítés

– mindenkinek vannak
jogai

– beszélgetés érzelme-
inkrõl, vágyainkról

– néha olyat is kell ten-
nünk, amihez nincs
kedvünk

– jelentése
– tanulható, fejleszthetõ
– agresszivitás mellõzése

– mindenkinek joga
van saját véleményé-
nek kinyilvánítására
(még a lányoknak is)

– fontos a vélemé-
nyünk õszinte elmon-
dása a szexuális part-
nerünknek

– a személyes és
munkakapcsolatok-
ban is fontos

5. Egyezkedés

– nem okvetlenül szük-
séges megbeszélni

– nem okvetlenül szük-
séges megbeszélni

– egyezkedés megtanu-
lása

– kizsákmányoló kap-
csolatok elkerülése

– egyezkedés a rande-
vúról és a szexuális
viselkedésrõl

6. Segítségkérés

– családtagok, barátok
szerepe

– kitõl lehet segítséget
kérni

– a szaksegítség, segít-
ségkérés jó

– tudni kell, hova for-
dulhatunk segítségért

– segítõ szolgálatok, te-
lefonos lelki segély-
szolgálat

– szaksegítség szüksé-
gessége idõnként

– lehet, hogy problé-
máinkat egyedül kell
megoldanunk

D: SZEXUÁLIS VISELKEDÉS

1. Szexualitás az élet során

– egyes testrészek si-
mogatása kellemes

– a gyerekek kíváncsi-
ak a testrészeikre

– fontos a gyermekek
beszélgetése a szexu-
alitásról szüleikkel,
vagy már felnõtt sze-
méllyel

– az egészséges szexua-
litás erõsíti a jó köz-
érzetet

– egyre rugalmasabb
nemi szerepek

– az idõsebbeknek is
vannak szexuális és
szerelmi kapcsolataik

2. Maszturbáció

– önkielégítés, masztur-
báció fogalma

– sokan végzik, de nem
mindenki

– nem illik nyilvánosan
végezni

– nem káros
– általában a serdülõ-

korban kezdik el 
a legtöbben

– egyénenként változó
– ma is sok embernek

fenntartásai vannak 
a maszturbációval
szemben

– lányok számára is
elõnyös

– a fiúk elsietett masz-
turbációi korai mag-
öléshez vezethetnek 
a késõbbiek során

3. Együttes szexuális viselkedés

– ölelkezés, csókolózás
→ szeretet kimutatása

– a szexuális kapcsolat
nem csak a közösü-
lésbõl állhat

– a szex kielégítõbb sze-
relem esetén

– fontos a beszélgetés 
a szexualitásról a pá-
rok között

– a fogyatékos emberek
is képesek a szexre

– a szexuális viselkedés
sokféle lehet

– csókolózás, simoga-
tás, petting
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1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

4. Szexuális absztinencia

– nem feltétlenül szük-
séges megbeszélni

– a közösülés a felnõt-
tek számára élveze-
tes, de a gyermekek
még nem elég érettek
hozzá

– tartózkodás
– nem mindenki érett

még a közösülésre
– a közösülés nem jele

a felnõttségnek

– önmegtartóztatás
– törvényi, vallási sza-

bályozás

5. Emberi szexuális reagálás

– a fiúk és lányok is él-
vezhetik a simogatást

– serdülõkorban nõ 
a fogékonyság a sze-
xuális ingerlés élveze-
tére

– orgazmus, szexuális
izgalom, élvezet, ki-
elégülés

– a szexuális reagálás
egyénenként külön-
bözõ

– a nõi orgazmus

6. Szexuális fantáziálás

– csak szükség esetén
tárgyalandók

– nem okvetlenül szük-
séges megbeszélni

– sok embernek van-
nak szexuális fantáziái

– lehet fantáziálni
egyedül és a párunk-
kal is

– az ártalmas és veszé-
lyes fantáziákat nem
szabad kipróbálni

7. Szexuális zavarok

– nem érinti még ezt 
a korosztályt

– nem okvetlenül szük-
séges megbeszélni

– a szexuális problé-
mák, zavarok befo-
lyásolhatják a szexu-
ális együttléteket

– mik tartoznak a sze-
xuális zavarok közé

– egyénenként változó,
kinek mi számít sze-
xuális zavarnak

– lehet testi vagy lelki
eredetû

– a zavarok általában
gyógyíthatóak, akár
szakember igénybevé-
telével, akár egyedül

E: SZEXUÁLIS EGÉSZSÉG

1. Fogamzásgátlás

– a felnõttek eldönthe-
tik, akarnak-e gyer-
meket, és hány gyer-
meket szeretnének

– aki nem akar gyer-
meket, alkalmaznia
kell

– egyes vallások szerint
nem elfogadható

– többféle lehetõség
– mindegyiknek van

elõnye és hátránya is
– mindenki felelõs a

védekezésért
– kondom a nemi úton

terjedõ betegségek
megelõzésére is hasz-
nálandó

– megszakított közösü-
lés, naptármódszer
alkalmazása (nem
biztonságos)

– megbízható fogam-
zásgátlási módszerek

– sürgõsségi fogamzás-
gátlás
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1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

2. Mûvi abortusz

– mikor szükséges – törvényi szabályozá-
sok alapjainak megis-
merése

– gondolatok az abortusz
ellen, illetve mellett

– nehéz döntés
– szülõk, nevelõk, or-

vosok véleményét is
érdemes meghallgat-
ni

– az apának is lehet
beleszólása

3. Nemi úton terjedõ betegségek

– mik okozzák
– a gyermekeknek nem

kell félniük

– legfõbb betegségek
megismerése

– a HIV terjedése,
megelõzése

– tünetek, azok megje-
lenésének ideje

– teendõk betegség
esetén

4. Szexuális visszaélések

– a test mindenki saját
tulajdona

– a szexuális visszaélés
fogalma

– teendõk szexuális
visszaélés esetén

– szaksegítség kérése
szexuális visszaélés
esetén

– a visszaélés bûncse-
lekmény

– a lelki erõszak is visz-
szaélésnek számít

– védekezések a vissza-
élések ellen

– kapcsolatban, házas-
ságban is elõfordulhat

– a nemi erõszak ki-
vizsgálása

– a visszaélések lehet-
séges okai

5. Reproduktív egészség, nemzõképesség

– a nemi szervek gon-
dozást igényelnek

– terhesség esetén figyel-
ni kell az anya és a
magzat egészségére is

– az alkohol és 
a drogok magzat-
károsító hatása

– veleszületett
betegségek

– fontos a lányoknak
az önvizsgálat a mel-
leken, a fiúknak 
a nemi szerveken

– genetikai tanácsadás
– a gyermekszülés
– a meddõség kezelé-

se, megoldások med-
dõség esetén

F: TÁRSADALOM ÉS KULTÚRA

1. Szexualitás és társadalom

– nem okvetlenül szük-
séges megbeszélni

– nem okvetlenül szük-
séges megbeszélni

– minden kultúra más-
ként tekint a szexuali-
tásra

– sokszor íratlan szabá-
lyok vannak a tizen-
évesek szexuális vi-
selkedésére

– a különbözõ nézetek
elfogadása, megértése

– szexuális értékren-
dünk megbeszélése
másokkal
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1. szint 2. szint 3. szint 4. szint

2. Nemi szerepek

– mindenki munkája
egyaránt fontos

– ugyanazt a munkát
lehet végezni nemtõl
függetlenül

– fiúktól és lányoktól
elvárt különbözõ vi-
selkedések

– nõk gyakori hátrá-
nyos helyzete

– sokféle férfi és nõi
szerep van

– esélyegyenlõség
nemtõl függetlenül

– saját nemi szerepünk
önálló és szabad
megválasztása

3. Szexualitás és törvénykezés

– nem okvetlenül szük-
séges megbeszélni

– nem okvetlenül szük-
séges megbeszélni

– a polgári törvény-
könyv szabályozza 
a nemi kapcsolatok
és a gyermeknemzés
bizonyos részeit

– prostitúció, nemzet-
védelem, vérfertõzés

– kiskorúval létesített
nemi kapcsolatok

– országonként eltérõ
jogi szabályozás

– új technológiák 
(pl. mesterséges meg-
termékenyítés) okoz-
ta problémák

4. Szexualitás és vallás

– a vallások hasonlósá-
ga, hogy mindegyik
elõírja a helyes sze-
xuális viselkedést

– sok vallás a közösülést
csupán gyermeknem-
zés okán fogadja el

– ma a vallások hatása
csökkenõben van

– a vallásnak fontos
szerepe van a szexu-
alitásban 

– konfliktusok a külön-
bözõ felfogások miatt

– eltérõ vallási nézet
gondot okozhat 
a kapcsolatban

5. Különbözõségek a nemiség terén

– mindenki egyenlõ,
ezért joga van az
egyenlõ bánásmód-
hoz

– hátrányos
megkülönböztetés

– jogunk van megmon-
dani, ha megkülön-
böztetést tapaszta-
lunk

– jogunk van megmon-
dani, ha megkülön-
böztetést tapaszta-
lunk

6. Szexualitás és mûvészetek

– nem okvetlenül szük-
séges megbeszélni

– nem okvetlenül szük-
séges megbeszélni

– erotika megjelenése
a zenében, képzõmû-
vészetben és az iro-
dalomban

– a szexualitás ábrázo-
lásának változása az
idõk alatt

7. Szexualitás és média

– vannak mûsorok,
amelyek nem gyere-
keknek valóak

– a szülõknek joguk
van szabályozni, mit
nézhet a gyermek

– fontos a média által
közvetített dolgok
megbeszélése

– segítség a médiában
hallottak és látottak
helyes megítéléséhez
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2. melléklet
A szexuális nevelés követelményeinek megjelenése a Kerettantervekben  (Kerettantervek, 2008)

Általános Iskola
(8. évfolyam)

Gimnázium
(11. évfolyam)

Szakközépiskola
(11. évfolyam)

Szakiskola
(10. évfolyam)

– Ivarsejtek Ivarsejtek Ivarsejtek

A férfiak ivarszervei és
ezek mûködése

A hím ivarszervek
A here felépítése és
mûködése, a járulékos
ivarmirigyek és az
ivarutak
A hím ivari mûködések
hormonális szabályozása

A hím ivarszervek
felépítése és mûködése

A hím ivarszervek
felépítése és mûködése

A nõk ivarszervei és
ezek mûködése, az iva-
ri ciklus

A nõi ivarszervek: 
a petefészek és az
ivarutak felépítése és
mûködése, a ciklus
A ciklus hormonális
szabályozása

A nõi ivarszervek fel-
építése és mûködése, 
a ciklus

A nõi ivarszervek fel-
építése és mûködése, 
a ciklus

A terhesség kialakulása
és eseményei, a szülés

A terhesség kialakulása,
lezajlása, hormonális
szabályozása, a szülés

A megtermékenyítés, 
a terhesség kialakulása
és lefolyása, a szülés

A terhesség és a szülés

Az ember nemi élete Az emberi szexualitás Az emberi szexualitás Az emberi szexualitás

A fogamzásgátlás A fogamzásgátlás módjai A fogamzásgátlás A fogamzásgátlás

Az ivarszervek higiénéje – – –

A nemi úton terjedõ
betegségek megelõzése

– A nemi betegségek és
megelõzésük

A nemi betegségek és
megelõzésük

Az embrionális fejlõdés
fõbb jellemzõi
A posztembrionális fej-
lõdés fõbb jellemzõi

Az embrionális és a
posztembrionális fejlõ-
dés testi és pszichés jel-
lemzõi

Az embrionális és a
posztembrionális fejlõ-
dés jellemzõi

Az embrionális és a
posztembrionális fejlõ-
dés jellemzõi

A fejlõdési szakaszok fõbb
egészségügyi problémái

– – –

– Az utódvállalás, család-
tervezés, genetikai ta-
nácsadás és terhesgon-
dozás

Az utódvállalás, család-
tervezés, genetikai ta-
nácsadás

Az utódvállalás, család-
tervezés, genetikai ta-
nácsadás

– – – Terhesgondozás

– – – A terhesség megszakí-
tásának veszélyei

– – – Az emberi viselkedés
alapjai, a szülõ és gyer-
mek kapcsolata
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3. melléklet
A szexuális nevelés megjelenése a hazai általános iskolai természetismeret- és biológia-tankönyvekben

SIECUS Hartdégenné (6. évf.) Szombatiné (8. évf.) Jámbor Gy.-né (8. évf.)

1. Emberi fejlõdés

1.1. Nemek anatómiája és fiziológiája 6450 6975 5900

1.2. Reproduktív folyamatok 1125 2025 1500

1.3. Nemi érés, serdülés 1230 100 700

1.4. Testvázlat, testkép 210 420 100

1.5. Szexuális identitás 225

2. Kapcsolatok

2.1. Család 960

2.2. Barátságok 150

2.3. Szeretet, szerelem 585 225 800

2.4. Randevúzás 70

2.5. Házasság 100

2.6. Szülõvé válás 120

3. Személyes készségek

3.1. Értékek

3.2. Döntéshozatal

3.3. Kommunikáció

3.4. Önérvényesítés

3.5. Egyezkedés

3.6. Segítségkérés

4. Szexuális viselkedés

4.1. Szexualitás az élet során 370

4.2. Maszturbáció 550

4.3. Együttes szexuális viselkedés

4.4. Szexuális absztinencia

4.5. Emberi szexuális reagálás

4.6. Szexuális fantáziálás

4.7. Szexuális zavarok

5. Szexuális egészség

5.1. Fogamzásgátlás 1400 1500

5.2. Mûvi abortusz 150 550

5.3. Nemi úton terjedõ betegségek 1875 2600

5.4. Szexuális visszaélések

5.5. Reproduktív egészség és nemzõképesség

6. Társadalom és kultúra

6.1. Szexualitás és társadalom

6.2. Nemi szerepek 750

6.3. Szexualitás és törvénykezés

6.4. Szexualitás és vallás

6.5. Különbözõségek a nemiség terén

6.6. Szexualitás és mûvészetek 500

6.7. Szexualitás és média
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4. melléklet
A szexuális nevelés megjelenése a hazai középiskolai biológia-tankönyvekben

SIECUS Lénárd 
(11. évf.)

Gál
(11. évf.)

Oláh
(11. évf.)

Kropog
(11. évf.)

Kikindai 
(10. évf.)

1. Emberi fejlõdés

1.1. Nemek anatómiája és fiziológiája 4686 8460 8027 8526 3644

1.2. Reproduktív folyamatok 11867 7200 4951 6976 2471

1.3. Nemi érés, serdülés 160 810 676 1914

1.4. Testvázlat, testkép

1.5. Szexuális identitás

2. Kapcsolatok

2.1. Család

2.2. Barátságok

2.3. Szeretet, szerelem 546 1000

2.4. Randevúzás

2.5. Házasság

2.6. Szülõvé válás 756

3. Személyes készségek

3.1. Értékek

3.2. Döntéshozatal

3.3. Kommunikáció 315

3.4. Önérvényesítés

3.5. Egyezkedés

3.6. Segítségkérés

4. Szexuális viselkedés

4.1. Szexualitás az élet során 2165 783

4.2. Maszturbáció

4.3. Együttes szexuális viselkedés 315 609

4.4. Szexuális absztinencia

4.5. Emberi szexuális reagálás

4.6. Szexuális fantáziálás

4.7. Szexuális zavarok

5. Szexuális egészség

5.1. Fogamzásgátlás 924 2802 5139 1927 2149

5.2. Mûvi abortusz 450 286 412

5.3. Nemi úton terjedõ betegségek 4388 1876 1139

5.4. Szexuális visszaélések

5.5. Reproduktív egészség és nemzõképesség 3260

6. Társadalom és kultúra

6.1. Szexualitás és társadalom

6.2. Nemi szerepek 181

6.3. Szexualitás és törvénykezés

6.4. Szexualitás és vallás

6.5. Különbözõségek a nemiség terén 87

6.6. Szexualitás és mûvészetek

6.7. Szexualitás és média
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Bevezetés

Az egészséges életmódra nevelés, az
egészséges életvitel igényének kialakítá-
sa, a gyermekek testi fejlõdésének elõse-

gítése, illetve az egészséges életmód, mint szo-
kás kialakítása az óvodai-iskolai nevelés egyik
kiemelt területe. Több helyi pedagógiai prog-
ram, tantárgyi kerettanterv tartalmazza téma-
körként, feladatként, javaslatként az egészséges
testi-lelki gondolkodás kialakítását, a testápolás
(sport, higiénia, táplálkozás), az egészségmeg-
õrzés szokásainak alakítását.

A felnõtt korú lakosság egészségnevelése az
ilyen témában hirdetett képzések, tréningek, il-
letve a munkahelyi színtéren megvalósuló kép-
zési programok keretei között valósulhat meg
hatékonyan, az egész életen át tartó tanulás
rendszerén belül, melynek idõben és térben
egyik legnagyobb területe a felnõttek általános
és szakmai oktatása, illetve továbbképzése.
Számszerûsége és minõsége jelentõs tényezõ
mind a társadalmi, mind pedig a gazdasági fej-
lõdés sikerességében. Hazánkban az utóbbi két
évtizedben a felnõttképzés fejlesztését több kor-
mányzati intézkedés és program segítette, ezek
körébõl fontos kiemelni a TÁMOP 6.1.2 számú
pályázati programot, melynek elsõdleges célja 
a munkavállalók fizikai, szellemi és szociális közér-
zetének javítása, fejlesztése, az elkerülhetõ meg-
betegedések és balesetek megelõzése munkahelyi
egészségfejlesztési programok formájában, 
a munkavállalók aktív részvételére alapozva.

A munkahelyi egészségfejlesztés forduló-
pontjának az ENSZ Világegészségügyi Szerve-

zetének 1986. évi Ottawai Chartáját tekinthet-
jük. Ekkorra már felismerték a döntéshozók,
hogy az egészség, egészségfejlesztés nem egy fe-
lülrõl elrendelhetõ döntés eredménye, és nem
csupán a betegségek hiányaként jellemezhetõ,
annál sokkal nagyobb jelentõséggel bír. „Az Ot-
tawai Charta az egészségfejlesztést az egészség-
hez vezetõ új útként vetítette elénk, és ennek az
új egészségpolitikának fontos helyszíneként ne-
vesítette az iskolákat és a munkahelyeket.”
(Galgóczy, 2004. 7.)

Természetesen az Európai Unió is kinyilvání-
totta az egészség iránti elkötelezõdését. Már 
a Maastrichti Szerzõdés is utalt erre, majd az
Amszterdami Szerzõdésben kötelezettséget vállal-
tak a tagállamok a magas színvonalú egészségvé-
delem elérésére, a lakosság egészségi állapotának
javítására, valamint az egészséget fenyegetõ té-
nyezõk kiküszöbölésére. (Maastrichti Szerzõdés,
1992; Amszterdami Szerzõdés, 1997) Ezzel kez-
detét vette a célzott egészségfejlesztési programok
megjelenése, melyek nevelési, felvilágosító prog-
ramokat, elemeket is tartalmaztak a közösség kü-
lönbözõ színterein, így a munkahelyeken is.
Anderson (1984) ezt úgy fogalmazta meg, hogy
nõ a lelkesedés a pozitív egészség és a jobb minõ-
ségû élet iránt, illetve nõ az emberek vágya saját
életük irányítására, a fogyasztói trendekkel össze-
függésben. Mára felismertük, hogy sok egészségi
probléma az egyén életmódjára vezethetõ vissza,
és egyre inkább bebizonyosodik, hogy az egész-
ségügyi ellátás és az egészségi állapot között gyen-
ge kapcsolat van, és az egyre költségesebb egész-
ségügyi befektetések megtérülése nem kielégítõ. 
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Budán Eszter – Kiss Gábor

Hogyan segíti a felnõttoktatás 
az egészséges életmód kialakítását?
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Az egészségfejlesztés alapját képezõ né-
gyest Perry és Jessor (1985. 170.) definiálta
elõször úgy, hogy az „Olyan törekvések megva-
lósítása, amelyek elõsegítik a jobb egészséget és
a magasabb fokú jólétet mind a négy (testi, tár-
sas, pszichológiai és személyes) dimenzióban.”
Goodstadt, Simpson és Loranger (1987) az
egészségfejlesztést úgy képzelték el, mint 
„Az egészség meglévõ szintjeinek fenntartása és
erõsítése hatékony programok, szolgáltatások
és szakpolitika megvalósítása által.” Labonté és
Little (1992. 17.) már a környezeti tényezõk ha-
tásával is kiegészítette ezt a definíciót: „Olyan
tevékenység vagy program, amely úgy javítja 
a szociális és környezeti életkörülményeket,
hogy az emberek jóléttudata is növekedik.”
Napjainkra a munkahely egészségpolitikája te-
hát átfogó, egységes szemléletû, a környezetet is
figyelembe veszi, nemcsak a munkahelyen, ha-
nem tágabb értelemben is (Galgóczy, 2004).

Mint láthattuk, az egészségvédelem legtöbb
definíciója a kívánt végeredményt (célértéket) 
a jobb egészségben és a nagyobb jólétben mér-
ve fogalmazza meg, bár néhány az egészség
karbantartását is célként jelöli meg. Azt sugallja,
hogy az egészségvédelem alapvetõen az a fo-
lyamat, amely módot ad az egyéneknek szoká-
saik, életmódjuk átalakítására. E feltételek alap-
ján érvelni lehet azzal, hogy az egészségvédelmi
szemléletmód nagyon sok területen alkalmazha-
tó, ilyen például a megelõzés, a kezelés, a reha-
bilitáció és a hosszú távú gondozás.

Kutatásunkban azt vizsgáltuk, hogy a munka-
helyi színtéren egy egészségnevelési program mi-
lyen hatással bír a felnõttekre, a programba bevon-
tak milyen tevékenységeket tartanak fontosnak az
egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód-
programokkal kapcsolatban, és ezeknek a progra-
moknak milyen mérhetõ hatása, eredménye lesz.
A felnõttképzés eszközével és módszertanával 
(1. ábra) terveztük meg a programokat.
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1. ábra
A felnõttképzés funkciói Zachár (2008) alapján
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Egészségre nevelõ és szemléletformáló
életmódprogramok

Akutatásban elemzett egészségnevelési prog-
ram az Európai Unió által támogatott Tár-

sadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
keretei között valósult meg. „A TÁMOP célja
olyan beavatkozások sikeres végrehajtása 
a 2007–2013-as idõszakban, amelyek az egész
ország lakosságát érintik, és amelyekhez az inf-
rastrukturális hátteret, a minõségi szolgáltatások-
hoz való egyenlõ esélyû hozzáférést biztosítják.”
(TÁMOP felhívás)

A program átfogó célja tehát elsõsorban az
emberi erõforrások minõségének javítása, ame-
lyet bizonyos specifikus célok megvalósításán
keresztül lehetne elérni.

A specifikus célok között – melyek egyike
éppen az egészségnevelés – többek között az
alábbiak szerepelnek:
– a munkaerõ-piaci kereslet és kínálat össz-

hangjának javítása, 
– az egész életen át tartó tanulás elõsegítése,  
– a változásokhoz való alkalmazkodás segítése 
– és az egészségi állapot és a munkavégzõ ké-

pesség javítása.

Az utóbbi cél kutatásunk szempontjából azért
fontos, mivel úgy gondoljuk, hogy a lakosság
egészségi állapota közvetlenül befolyásolja az or-
szág versenyképességét. A hosszabb és egészsé-
gesebb élet a foglalkoztatás bõvülését, az aktívan
töltött évek növekedését eredményezheti. A ma-
gyar népesség rendkívül kedvezõtlen egészségi
állapota jelentõsen korlátozza a munkaerõ-piaci
aktív részvételt, ezért az egyik fõ célként fogalma-
zódott meg a népesség egészségi állapotának ja-
vítása, amellyel a munkaerõ-piaci helyzet és 
a gazdasági eredmények, a foglalkoztathatóság
és munkavégzõ képesség javulása várható. 

Az egészségben eltöltött életévek száma, va-
lamint az aktív dolgozók munkavégzéssel töltött
ideje növelhetõ, ha idõben megkezdõdik az
egészséges életvitelre nevelés. Közoktatási okta-

tó-nevelõ munkánk tapasztalatából tudjuk,
hogy emellett fontos tényezõ az egészséges élet-
vitelformák bemutatása, elterjesztése, továbbá
az egészségesebb alternatívák kínálatának bõví-
tése, a munkahelyi tájékozottságot növelõ prog-
ramok – melyek közül érdemes kiemelni többek
között az egészségmegõrzõ életmódprogramo-
kat – kidolgozása és alkalmazása, melyek mind-
mind az említett cél elérését szolgálják (2. ábra).

Az iskolai egészségnevelési kutatások rámutat-
tak arra, hogy a beavatkozások növelhetik az
egészségmûveltséget és hathatnak az egészségma-
gatartásra. A tanulók egészségmûveltségi szintjé-
ben bekövetkezõ változás (növekedés) növelheti
érdeklõdésüket az egészségterület iránt, könnyeb-
ben megérthetik az egészséggel kapcsolatos tan-
anyagokat, és motiváltakká válhatnak arra, hogy
egészségük fenntartása érdekében azt csinálják,
amit tanultak. Természetesen az iskolán kívül szá-
mos más szociális és környezeti faktor is determi-
nálja az egészség megértését, a mûveltséget és 
a magatartást (Nagy L.-né és Barabás, 2011).
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2. ábra
Az iskolában több mûveltségterületen belül,
több tantárgyban és témakörben (ember és

természet, egészségtan, környezeti nevelési té-
mák) tanítjuk, hogy egyes megbetegedések,

halálokok tekintetében hazánk negatív érte-
lemben kiemelkedõ helyet foglal el nemzetközi
szinten, s ennek hatása van a munkavégzésre,

a gazdasági eredményességre is. 
(Rajz: V. Molnár Júlia)
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Egészségtan-, illetve biológiaórán tanítjuk,
hogy a magyar lakosság egészségi állapota több
évtizede rendkívül kedvezõtlenül alakul. A veze-
tõ halálokok: a keringési rendszer betegségei,
valamint a daganatos betegségek. Tapasztalat
az, hogy a 19–54 éves nõk körében jelentõsen
gyakoribbak a daganatos megbetegedések (em-
lõrák, vastagbélrák), míg a férfiak körében 55
éves kor felett, és fõleg a tüdõrák figyelhetõ
meg. A szív- és érrendszeri megbetegedések
nagyarányú emelkedése visszavezethetõ a hely-
telen életvitelre, például egészségtelen táplálko-
zás, dohányzás stb. A halálozások több mint 
fele a keringési, szív- és érrendszeri megbetege-
dések következményeként tudható be, amely
visszavezethetõ a helytelen életvitelre, azaz az
egészségtelen táplálkozásra, a mozgásszegény
életmódra, dohányzásra (melyek súlyos népbe-
tegségnek tekinthetõk). Ehhez társul még az 
alkoholfogyasztás és az anyagcsere zavarai. 
A másodlagos megelõzés a betegségek korai fel-
ismerését, kezelését teszi lehetõvé. Ezáltal csök-
kenti a korai halálozást, illetve a rokkantságot.
A kormány az elmúlt évtizedek kedvezõtlen
népegészségügyi folyamatait figyelembe véve
kulcsfontosságúnak tekinti a népegészségügyi
helyzet gyökeres javítását, ugyanakkor a lakos-
ság részérõl is jogos elvárásként merül fel az
igény, miszerint a magyar lakosság születéskor
várható élettartama közelítsen az Európai Unió
országainak átlagához.

Egészségfejlesztés 
a munkahelyi életben

Aprogram megvalósítandó célként tûzi ki az
egészséget támogató politikai gyakorlat

mindennapi élet színterein, a településeken, az
oktatási intézményekben, a munkahelyen, vala-
mint az egészségügy intézményeiben történõ
megvalósítását csakúgy, mint az egészségfejlesz-
tés, betegségmegelõzés módszereinek hatékony
érvényesülését.

Az egészségfejlesztés a mindennapi élet szín-
terein való gondolkodás Magyarországon is ti-
zenöt évre tekint vissza. Elsõként az Egészsége-
sebb Városok Mozgalom indult el. Ezt követte
az Egészségesebb Falvakért, az Egészségesebb
Iskolákért, majd késõbb megjelent az Egészsé-
gesebb Munkahelyekért Mozgalom is, melynek
eredményeként tudható be, hogy hazánkban
jelenleg már több mint 200 kistelepülés rendel-
kezik egészségtervvel (46/2003. (IV.16.) OGY
határozat).

Az Európai Unió kiemelt kérdésként kezeli az
egészségfejlesztés szemlélet terjedését és alkalma-
zását, valamint fontosnak tartja kihangsúlyozni 
a civil szervezetek és egyéb nem-kormányzati
szervek szerepét, a tudás és készségek megfelelõ
fejlesztését, a kortárs befolyás és támogatás fon-
tosságát. Továbbá nagy súlyt fektet a pozitív al-
ternatívák hangsúlyozására, a szabadidõs progra-
mok, ezen kívül a szülõknek és pedagógusoknak
nyújtott érzékenyítõ programok indítására.

A kutatás célja, hipotézisei, módszerei

Akutatás alapvetõ célja volt feltárni azt,
hogy az Egészségre nevelõ és szemléletfor-

máló életmódprogramok során a résztvevõk ho-
gyan gondolkodnak az egészséges életmóddal
kapcsolatban, és a munkahelyi támogatással
megvalósuló programok során hogyan változik
a véleményük, s végül annak vizsgálata, hogy 
a program hatására hogyan változik a résztvevõ
munkavállalók egészséges életmóddal kapcso-
latos attitûdje, elképzelése.

Kutatási hipotéziseink a következõk voltak:

1. A programon való részvétel hozzájárul ah-
hoz, hogy a résztvevõk több tényezõre kiter-
jedõ, részletesebb meghatározásokat tudja-
nak adni az egészséges életmód, illetve 
a testi-lelki egészség fogalmával kapcsolatban.

2. A képzések végén a képzésen résztvevõk
egészséggel kapcsolatos attitûdje pozitívan
változik.
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3. A nõk számszerûleg több konkrét technikát
tudnak megnevezni az egészséges testi/lelki
életvezetéssel kapcsolatban, mint a férfiak,
mely különbség a képzések végére eltûnik.
A kutatás során a kérdõíves megkérdezés

módszerét alkalmaztuk, a válaszokat szöveg-
és szóanalízissel vizsgáltuk. A cégek dolgozóit
(133 fõ) arra kértük, hogy még a program meg-
kezdése elõtt töltsenek ki egy online kérdõívet,
amely a kutatás elõmérését jelentette. A kérdõ-
ív kitöltetésével azt vizsgáltuk, hogy a dolgozók
mennyire vannak tisztában az egészséges élet-
mód témaköréhez tartozó fogalmakkal, ezen
túlmenõen rákérdeztünk az egészséggel kapcso-
latos beállítódásukra, attitûdjeikre is. Fel kíván-
tuk mérni továbbá, hogy milyen programokat
preferálnának, melyeken vennének szívesen
részt, illetve mit gondolnak, megfelelõen támo-
gatja-e õket a munkahelyük az egészségük meg-
õrzésében. A programokon való részvételt kö-
vetõen egy utómérést végeztünk, ugyancsak
kérdõívvel. Ennek keretében a visszajelzések
alapján megvizsgáltuk a program sikerességét,
használhatóságát, illetve azt, hogy mennyiben
változott a programok hatására a munkaválla-
lók egészséges életmóddal kapcsolatos gondol-
kodása, fogalomalkotása, attitûdje.

Az elõmérés során használt kérdõív 14, míg
az utómérés során használt kérdõív 9 kérdés-
bõl/feladatból állt, melyek között zárt (egyszerû
és többszörös választás) és nyitott (rövid és
hosszú válasz) kérdések egyaránt elõfordultak.
A válaszokat elsõsorban leíró statisztikai mód-
szerekkel elemeztük, valamint a nyitott kérdések
esetében tartalomelemzést végeztünk. Eredmé-
nyeinket diagramok által, valamint a kitöltõk
válaszainak idézésével mutatjuk be.

A program bemutatása

Aprogramok lebonyolítója a Fürkész Hol-
ding Oktató-tanácsadó Kft. volt. A prog-

ram kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet-

tünk arra, hogy a képzésben résztvevõk lehetõ-
leg minél több új elméleti-gyakorlati ismerettel
gazdagodjanak. Ügyeltünk arra, hogy az elmé-
leti anyagok a mindennapi tapasztalatokkal le-
gyenek alátámasztva, illetve meghatározó szem-
pont volt a hasznosítandó technikák és
módszerek megfelelõ begyakorlása. A résztve-
võk trénereik segítségével, irányításával, változó
összetételû csoportokban, eredményeiket folya-
matosan nyomon követve, megtárgyalva oldot-
tak meg különbözõ feladatokat.

A programok céljaként fogalmaztuk meg az
egészséges életmódhoz szükséges tudás és kész-
ségek megszerzésének támogatását. Alapvetõ
cél volt, hogy minden résztvevõnél (életkortól
függetlenül) cselekvésen alapuló egészségtuda-
tos magatartás alakuljon ki. Célzott megelõzési
és egészségfejlesztési programokkal igyekeztünk
a legjelentõsebb egészség-kockázati tényezõket
befolyásolni (mozgás-sport szokások kialakítá-
sa, dohányzásról leszoktatás, tudatos egészsé-
ges táplálkozás kialakítása). A program további
célja volt a helyi közösségek szereplõinek
együttmûködésével megvalósuló egészségtuda-
tos döntések, tervezések számának a növelése.

A résztvevõk a program során betekintést
nyertek a lelki egészség védelmére irányuló
egészségfejlesztési és megõrzési technikákba.
Emellett fejleszthették életvezetési kompetenciá-
ikat, öngondoskodási képességüket. Támoga-
tást kaptak az egészséges életmódhoz szükséges
tudás és készségek megszerzéséhez, valamint az
egészségtudatos magatartás kialakításához.

A projekt ideje alatt folyamatosan töreked-
tünk arra, hogy a programban résztvevõk meg-
értsék a lelki egészségmegõrzés fontosságát.
Megismerkedhettek stressz- és konfliktuskezelõ
technikákkal, egyéb egészségmegõrzõ progra-
mokkal, mint például jógagyakorlatok, bajnok-
ságok szervezése, életmód tábor felnõtteknek,
túrázás, gyógytorna klub, valamint a lelki
egyensúly megteremtéséhez szükséges rövidebb
tréningekkel, elõadásokkal is.
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A programok komplex módszerekre épültek
(értelem – érzelem – gyakorlatok – tevékenységek),
tréneri elõadás, kiscsoportos munka, szituációs já-
tékok, prezentáció, egyéni gyakorlat is szerepel 
a programban. A résztvevõk elõadásokon keresztül
megismerkedtek a témához kapcsolódó elméleti
információkkal. Ennek keretében sor került fogal-
mak definiálására, összefüggések feltárására.

A program fontosabb egységei 
és tartalmuk

Egészségünk megõrzése elõadássorozat

A programban a résztvevõk a vitaminokról,
a helyes táplálkozásról és a táplálék kiegészítõk-
rõl informálódhattak.

Sokan érezzük azt, hogy hiába van nagyon
sok információ a vitaminokról és ásványi anya-
gokról, ha nem tudjuk, hogy mekkora mennyi-
ségre van szüksége a szervezetünknek. Továb-
bá, hiába szedünk multivitamin készítményeket,
ha nem vagyunk tisztában azzal, hogy az adott
termékben található összetevõk milyen hatás-
fokkal bírnak, illetve a készítményben lévõ ada-
lékanyagok milyen hatással vannak a szerveze-
tünkre. Esetlegesen rövid, illetve hosszú távon
nem rontjuk-e egészségi állapotunkat bizonyos
adalékok fogyasztásának következtében?

E program keretén belül a résztvevõk felso-
rolt tévhitekkel kapcsolatban kaptak informáci-
ókat és tehettek fel kérdéseket szakértõknek.

Kiégés elleni tréning

A kiégés mint probléma már igen régóta
megfigyelhetõ, de érdemben csak néhány évtize-
de – azon belül is az elmúlt tíz évben – kezdett el
vele foglalkozni az orvostudomány és a közvéle-
mény. Az elmúlt évek tapasztalata alapján azon-
ban elmondhatjuk: a kiégés mindenkit érinthet,
teljesen függetlenül attól, hogy mi a munkája, sõt
sokszor attól is, hogy dolgozik-e egyáltalán.

A kiégés fogalma egyelõre összemosódik 
a munkahelyi stressz, a munkával való elége-

dettség és a munkapszichológia fogalmával.
Olyan emocionális és fizikai kimerülést jelent,
amely a reménytelenség és az inkompetencia
érzésével párosul, és sok esetben az ideálok, cé-
lok teljes elveszítésével jár.

A Fürkész Holding Kft. által kidolgozott tré-
ning során (1. kép) lehetõség nyílt a kiégés tü-
neteinek megismerésére, azok kezelésének
megtanulására és begyakorlására, valamint
megelõzésük megismerésére.

Ma minden cég életében központi téma a ki-
égés, és nagyon hasznos ennek a jelenségnek 
a tudatosítása a szervezetben. A résztvevõk ké-
pesek lesznek felismerésére, kiváltó okainak
megismerésével megelõzésére. Teszt segítségé-
vel felmérhetik saját kiégési szintjüket, és a tré-
ningen megismerhetik azokat a technikákat,
melyekkel hatékonyan kezelhetõek a tünetek.

Bajnokság

Céges bajnokságot lehet rendezni az alábbi
versenyekben: kézilabda, foci, pingpong, tollas
labda, kosarazás. Célja a csapatépítõ progra-
mokhoz hasonlóan a cég munkatársainak ösz-
szekovácsolása. Versenybírók közremûködésével
kerülnek megrendezésre a felsorolt területeken 
a céges bajnokságok. A bajnokságok során ba-
rátságos mérkõzésekkel segíthetjük a versenyszel-
lem kialakulását, a csapatépítést, a mozgást, akti-
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vitást és a közös élmény megélését, mely erõsíti 
a csapatszellemet, a lojalitást. A jó hangulatú baj-
nokságok elkerülhetetlen végeredménye a felsza-
badult, jó érzés, hosszú távon a programok folya-
matos megrendezése, ezáltal a közhangulat
javítása és az egészséges életmód megélése.

Egészségügyi állapotfelmérés

Ezen programmal megelõzhetünk olyan
problémákat, amelyeket idõben észlelve és ke-
zelve, akár visszafordíthatjuk a lappangó beteg-
ségek nem kívánt hatásait.

Az egészségügyi állapotfelmérés elengedhe-
tetlenül fontos a megelõzés szempontjából. 
A rövid állapotfelmérés során is kimutathatóak
egyes betegségek kialakulására, meglétére utaló
jelek, melyre szakértõink felhívják figyelmüket,
segítve a további lépések kidolgozását (2. kép).

Az egészségügyi szakember által végzett
vizsgálatok: a testtömeg, testmagasság, vérnyo-
más, testzsír-arány mérése, valamint szemészeti,
bõrgyógyászati és kardiológiai alapvizsgálatok.
Egy vizsgálat 15 percet vesz igénybe személyen-
ként. A vizsgálatról az egyén részére egy ered-
ményeket tartalmazó értékelõ lap kerül kiállítás-
ra, valamint az illetõ szakszerû tanácsadásban
részesül.

Komplex dohányzásról leszoktatási 
program

A program több interaktív részbõl áll: van
egy prevenciós szakasza, melyben a résztvevõk
kitûzik a leszokást mint célt, motivációt növel-
hetnek. A második szakasza maga a leszokás,
mely egy gép (3. kép) segítségével történik. 
A harmadik szakasz a leszokás utáni támogatás,
ahol komplex segítséget, orvosi és gépi támoga-
tást kapnak a nehéz napokban.

Az AVS, vagy fénnyel-hanggal ingerlõ ké-
szülék három fõ részbõl áll: az alapkészülékbõl –
ami lényegében egy csökkentett funkciójú szá-
mítógép –, melyen a programokat állíthatjuk be;
egy speciális szemüvegbõl, amelyben parányi
fényforrások találhatók, és amelyek fény formá-
jában közlik az információt az agyunkkal; vala-
mint egy fejhallgatóból, amely a hangot adja.

Elmondhatjuk, hogy az általunk használt ké-
szülékek a világ leghatékonyabb fény-hang ké-
szülékei. Több mint 25 éves kutatás és fejlesztés
áll mögöttük. A készülékek programjait magas
kvalitású kanadai és amerikai szakemberek ter-
vezték, tervezik. A készülékeket Kanadában, il-
letve az USA-ban gyártják, nyílt piaci forgalom-
ban (üzletekben) nem kaphatók.

A készülékek mind a négy természetes agy-
hullám-tartományt aktivizálják, tartományonként
többféle programot kínálnak. A sokféle alapprog-
ram és a kiterjesztett programok stimulációs lehe-
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tõségei rendkívül szélesek, melyekbõl az elérendõ
cél függvényében szabadon határozhatjuk meg,
melyiket kívánjuk használni (4. kép).

A kutatás eredményei

Alezárult program végén 133 dolgozó (70 nõ,
63 férfi) adott választ a 9 kérdésbõl álló kér-

dõívre. A programok hangulatával, lebonyolítá-
sával, élményszerûségével kapcsolatos kérdések-
re adott válaszok között egyik szempontra sem
született az 1–10-es skálán 6-osnál rosszabb
eredmény. 10 pontot kapott az összes válaszadó-
tól a rendezvény hangulata, a tananyag gyakor-
lati alkalmazhatósága, az oktatók szakmai felké-
szültsége, kommunikációjuk, segítségnyújtásuk,
valamint a megjelenésük. 133 kitöltõ közül 68-an
értékelték az oktatók elõadásmódját és módszer-
tanát 9-esre, vagy ennél jobbra. Összességében
elmondható, hogy a résztvevõk eredményesnek
tartották a képzést, véleményük szerint színvona-
las programokon vettek részt.

A második kérdésre adott válaszokból az de-
rült ki, hogy a résztvevõk közül 43-an vélik úgy,
hogy egyáltalán nem segített a képzés új kap-
csolatok szerzésében, továbbá 13 szereplõ úgy
ítélte meg, új ismeretek szerzéséhez sem segítet-
te hozzá a program. A legtöbben viszont úgy
vélték, hogy új technikák megismerésében, gya-

korlati készségek fejlõdésében (61%) és új isme-
retek szerzésében (68%) is segített nekik a prog-
ramokon való részvétel (3. ábra).

A résztvevõket arra kértük, hogy „Írjon le
legalább egy gondolatot, amit a program során
megtanult!” A válaszadók közül 115-en adtak
értékelhetõ választ, a válaszok leggyakoribb ki-
fejezései a pozitív gondolatok, csapatban 
a munka hatékonyabb, kommunikáció voltak.
Például: 

„Több pozitív gondolat, nem csak a rosszat
kell kiemelni!”

„Többen ügyesebbek vagyunk!”, „Kommu-
nikáljunk egymással!”, „Csapatban dolgozni
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hasznosabb, mint egyedül!”, „Nem mindegy,
hogy hogyan szervezem meg magamnak 
a munkámat!”

A következõ kérdés nyitott típusú volt, mely-
re a többség egy szóval válaszolt, viszont voltak,
akik igyekeztek kifejteni válaszukat. Arra keres-
tük a választ, hogy milyen témákról szeretne 
a kitöltõ a jövõbeli hasonló eseményeken halla-
ni, milyen elõadókkal szeretne találkozni.

„Vezetõi szerepek”, „Motiváció”, „Életmód-
váltás”, „Kommunikációfejlesztés” szerepelt 
a válaszok között a leggyakrabban, illetve:

– „Szívesen hallanék még a gyakorlati dol-
gokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó tematikus
javaslatokat.” „Sok gyakorlati helyzetkezelõ,
még több stressz-konfliktusmegoldó probléma
felvetését.” „Szeretnék még többször dietetikus-
sal találkozni, ha lehetne.”

A kérdõív végén olyan kérdéseket kaptak 
a résztvevõk, amelyekkel az volt a célunk, hogy
megtudjuk, mennyiben változtak a program be-
fejeztével az egészséges életmódhoz kapcsolódó
fogalmaik, az egészséges életmódról kialakított
képük. A kérdések rákérdeztek az egészséges
életmód taníthatóságára/tanulhatóságára, az
egészséges életmóddal kapcsolatos fogalmakra,
illetve egy ötfokozatú skálán kellett válaszolniuk
arra, hogy mennyire tartanák most fontosnak,
illetve hasznosnak a felsorolt programokat 
a mindennapjaikban. Az eredményeket a kö-
vetkezõképpen foglalhatjuk össze.

Kutatásunk elsõ hipotéziseként azt fogal-
maztuk meg, hogy a programon való részvétel
hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevõk több ténye-
zõre kiterjedõ, részletesebb meghatározásokat
tudjanak adni az egészséges életmód, illetve 
a testi-lelki egészség fogalmával kapcsolatban.

A programot megelõzõen és a program vé-
gén is vizsgáltuk a résztvevõk elgondolását az
egészséges életmódról és a testi-lelki egészség-
rõl. Arra kértük a dolgozókat, hogy fejezzék be
az alábbi mondatokat aszerint, hogy mit jelent
számukra a két fogalom:

– Az egészséges életmód…
– A testi-lelki egészség…

Az elõmérést szolgáló kérdõívbõl kiderült,
hogy fontosnak tartják mindkettõt, emellett az
egészséges ételek-italok fogyasztása került elõ-
térbe, valamint a lehetõség szerinti rendszeres
sportolás.

A képzés alatt olyan programokon vettek
részt a dolgozók, amelyek során hasznos, konk-
rét információkkal lettek gazdagabbak. A ren-
dezvényt záró kérdõívben, a kitöltõk válaszai-
ban ez meg is mutatkozott. Míg korábban
általános megfogalmazások születtek az egész-
séges életmóddal, illetve a testi-lelki egészséggel
kapcsolatban, addig a képzés végére konkrétan
meg tudták fogalmazni, részletesebben ki tudták
fejteni, hogy mit is jelentett a számukra, azaz
személyes értelmezéseket voltak képesek meg-
fogalmazni, több elembõl álló értelmezéseket
tudtak megadni a fogalmakkal kapcsolatban. 
A válaszokban megjelent a harmónia, a ki-
egyensúlyozottság, a stressz megfelelõ kezelése,
az egyensúly megteremtése és megtartása.

Úgy látjuk, hogy a programok hatására min-
den egyes résztvevõ komolyabban el tudott
gondolkozni azon, hogy mit jelentenek a fogal-
mak saját maguk számára:
– „Az egészséges életmód az a dolog, ami egyre

nagyobb figyelmet kap a társadalomban, így
ennek minél erõteljesebb tudatosításával az
ember maga is tehet azért, hogy életminõsé-
ge minél jobb legyen.”

– „A testi-lelki egészség egy egyensúlyi állapot,
amely minden ember vágya, ugyanakkor sok,
napi döntésünk visz más irányba.”

– „Az egészséges életmód olyan életvitel, amely
során az ember a teljes szervezetét (fizikai,
szellemi, lelki, szociális) tiszteletben tartva
szervezi a napjait.”

– „A testi-lelki egészség az, amikor tudunk fi-
gyelni szervezetünk jelzéseire, és sem lelkileg,
sem testileg nem terheljük túl magunkat.”
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Második hipotézisünk az volt, hogy 
a képzések végére a résztvevõk egészséggel
kapcsolatos attitûdje pozitívan változik.

A hipotézis a következõ feladatra irányult,
amely megtalálható volt az elõzetes és a progra-
mokat záró kérdõívben is: Értékelje, mennyire
tartaná fontosnak/hasznosnak az alábbi progra-
mokat az Ön mindennapi életében! Mind az
elõmérést, mind pedig az utómérést szolgáló
kérdõívben egy ötfokozatú skálán jelölhették be
a kitöltõk válaszaikat (1 – nem fontos, 5 – na-
gyon fontos).

Az elõmérés során a válaszadók szinte az
összes program fontosságát, hasznosságát kö-
zepesre értékelték, kimagaslóan nagy jelentõ-
séget nem tulajdonítottak egyik programnak
sem. A kérdõíveket kitöltõk közül 47-en dohá-
nyoznak, mégis csak 25-en érezték úgy a kép-
zést megelõzõen, hogy nagyon fontos lenne
számukra a dohányzásról leszoktató program
(4. ábra). A program végére azonban számuk
növekedett és már 37-en gondolták azt, hogy 
a késõbbiekben fontos lenne számukra ez 
a program a mindennapi életük során. Koráb-
ban a válaszadók közel fele (57 fõ) teljesen el-
utasította a programot, mely szintén pozitívan
változott, hiszen számuk a képzés végére csök-
kent (39 fõ). 

A válaszadók 66%-a rendelkezik valamilyen
káros szenvedéllyel. A szenvedélybetegségek
veszélyeirõl szóló elõadásokat 105 résztvevõ
egyáltalán nem tartotta fontosnak a programok
elõtt, amely a képzést követõen pozitívan válto-
zott, hiszen a képzés végére 33%-ról 17%-ra
csökkent azon személyek száma, akik nem tá-
mogatnák a programot a mindennapjaik során.
A résztvevõk hozzáállása a programhoz összes-
ségében nem mutatott kiugróan magas pozitív
változást. Míg korábban a kitöltõk 51%-a érté-
kelte 3-asra vagy annál jobbra a program hasz-
nosságát, addig az utómérést szolgáló kérdõív-
ben arányuk 64%-ra emelkedett. 

A programok után a legnagyobb népszerû-
ségnek a stressz-kezelõ technikák elsajátítása,
valamint a dohányzásról leszoktató program, il-
letve a kiégés elleni tréning örvendett a dolgo-
zók körében, emellett a dietetikus elõadás és 
a mozgást javító gyógytorna program is nagy
érdeklõdésre tett szert.

Az 5. ábra jól mutatja, hogy több mint há-
romszorosára emelkedett azon dolgozók száma,
akik hasznosnak gondolják az egészségmegõrzõ
programok meglétét mindennapjaik során. 

Az elõmérést szolgáló kérdõív eredménye
azt mutatta, hogy a kitöltõk között megoszlik 
a vélemény a konfliktuskezelésrõl szóló progra-
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mok hasznosságát illetõen (6. ábra). Korábban
közömbös volt, illetve negatívan vélekedett a ki-
töltõk 70%-a, azonban a program során hozzá-
állásuk pozitívan változott, és az utómérést szol-
gáló kérdõívben 82%-uk jelölte meg a fontos,
illetve a nagyon fontos lehetõséget.

Az utómérés eredményeit vizsgálva arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk, hogy a programokon va-
ló részvétel pozitívan járult hozzá a dolgozók atti-
tûd-változásaihoz. Az egyes programok során
megvitatott problémák és a bemutatott megoldá-

si, megelõzési lehetõségek rádöbbentették a mun-
kavállalókat a mindennapi életben lezajló folya-
matok, események fontosságára, hasznosságára.
A rendezvény után kitöltött kérdõívek eredménye
azt mutatja, hogy a résztvevõk beállítódása, viszo-
nya a témához pozitív irányba változott.

A harmadik hipotézisünk az volt, hogy 
a nõk körében több a konkrét technika megne-
vezése az egészséges testi/lelki életvezetéssel
kapcsolatban, mely különbség a képzések végé-
re eltûnik.
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A hipotézis a következõ kérdésre irányult,
amely az elõmérést szolgáló kérdõívben így
hangzott:

– Mit gondol, hogyan tanítható/tanulható az
egészséges életmód?

Ahogy az elõmérés elemzésébõl kiderült, 
a férfiak többsége a rendezvény elõtt nem tu-
dott konkrét választ adni erre a kérdésre, úgy
vélték, nagyon nehezen tanítható, sok idõ kell
hozzá, és nem utolsó sorban pénz kérdése is az
egészséges életmód. Ezzel szemben a nõk sok-
kal pontosabban fejtették ki véleményüket,
gondolataikat, konkrétabb válaszokat adtak e
kérdésre. A képzés során az elõadóktól hallott
ismeretek, a programok során bemutatott pél-
dák, módszerek következtében azonban az utó-
mérést szolgáló kérdõívben feltett kérdésre a vá-
laszok más eredményt mutattak. A kérdés 
a következõ volt:

– A program befejeztével mit gondol, ho-
gyan tanítható/tanulható az egészséges életmód?

A két kérdés között számottevõ különbséget
nem lehet felfedezni, a válaszok között azonban
annál inkább. A nõk válaszai között nem mutat-
ható ki esszenciális különbség, a legtöbben 
a rendezvényt követõen is konkrét technikákat,
gondolatokat fogalmaztak meg és írtak le a kér-
désre. A férfiak körében, korábban a „nem tu-
dom” válasz dominált (82%), de a programo-
kon való részvételt követõen már õk is
technikákat tudtak megfogalmazni az egészsé-
ges életmód tanításával/tanulásával kapcsolat-
ban (73%). Néhány idézet a válaszokból..

Nõi kitöltõ:
„Feltételek megteremtésével, példamutatás-

sal (a fontos pozícióban levõ vagy ismert embe-
rek viselkedésével), és nagyon fontos lenne 
a háziorvosi rendszer, a háziorvosok hatékony
mûködése, egészségnevelõ munkája.”

„Szülõi nevelésen múlik elsõdlegesen, de
fontosak a tájékoztató mûsorok, reklámok; fon-
tos, hogy a mindennapok természetes részévé

váljon az egészséges ételek evése, a sportolás, 
a relaxáció.”

„Már gyerekkorban el kell kezdeni játszva
tanítani a gyerekeket. A felnõtteknek az elret-
tentõ példák lehetnek a leghasznosabbak.”

Férfi kitöltõ:
„Példákkal, jó mintákkal, példamutatással,

következetesen, de még mindig úgy gondolom,
hogy felfogás, hozzáállás kérdése, nehezen ta-
nítható.”

„Családi példa alapján, iskolában szervezett
keretek között, jó példát állítva, szakszerû ta-
nácsadással.”

„Példamutatással (szülõktõl, iskolától, peda-
gógustól), a környezetemtõl (ha nem dohányoz-
nak körülöttem, én sem, vagy kevesebbet 
dohányzok), oktatással (munkahelyi progra-
mokkal).”

„Könyv, internet, elõadások megfelelõ szak-
emberrel.”

Összegzés

Az egészség nem tekinthetõ statikus állapot-
nak, napról napra dinamikusan változik, és

számos tényezõ befolyásolja. A népegészségügy
a legszélesebben vett közügy. A lakosság egész-
ségi állapotának javítása, egészségének fejleszté-
se társadalmi prioritás, a Fürkész Holding Kft. 
a programok során ezt célozta meg (Kiss, 2012).

A képzés során láttuk, hogy az egészségneve-
lési képzési programok pozitív hatással lehetnek
a résztvevõkre, továbbá, hogy a cégvezetõk és 
a munkavállalók számára is fontos az egészség
megõrzése, megtartása a folyamatos minõségi
munkavégzés miatt. A képzés folyamán szívesen
vettek részt a programokon az alkalmazottak,
örömmel végezték el a modulokhoz tartozó fel-
adatokat. 

Ahogy az elemzésbõl kitûnik, a felnõttek
motiváltak a változásra, a tanulásra, életmód-
váltásra. Ha a mindennapi életbe illeszthetõ
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megoldások születnek a javuló egészséges élet-
vitelért, életmódért, akkor hatékony, valóban
változást elõidézõ programokat lehet lebonyolí-
tani. Ezen túlmenõen közösségformáló ereje is
van az egészségfejlesztõ programoknak, hiszen
hasonló problémákkal találkoznak a dolgozók,
azonos céljaik lehetnek problémáik megoldása
érdekében, valamint a további programok so-
rán közös cselekvésre van lehetõségük.

Összességében a programot sikeresnek tart-
juk, mert lehetõséget adott a munkavállalóknak
arra, hogy készségeiket, képességeiket fejlesz-
szék, ismereteiket gyarapítsák. Eszközöket kap-
tak az eredményes kommunikációhoz, stressz-
és konfliktuskezeléshez, valamint családi és ba-
ráti kapcsolataik fejlesztéséhez. Sikerült a prog-
ram során olyan bizalmi légkört kialakítani ve-
lük, amiben egymásnak tudtak jó tanácsokat,
hasznos gondolatokat is átadni. 
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Bevezetés

Mai szemmel talán gyerekesnek tûnhet-
nek azok az eredmények, amelyeket 
a görögök és a rómaiak a tudomány te-

rületén elértek. Azonban a görögök voltak az
európai tudomány úttörõi, így nem volt könnyû
dolguk, hiányoztak az elõzõ korok tapasztalatai.
Ha az antik mûvészetet nézzük, az hatalmas
becsben áll, akkoriban korszakos alkotások szü-
lettek. Egy mai mûvész nem áll olyan messze
ókori kollégájától, mint egy mai tudós. A tudo-
mány más; a tudás gyarapodásához idõre van
szükség, egy mai iskolázott ember valószínûleg
többet tudhat a világegyetemrõl, mint egy 200
évvel ezelõtti sokoldalú természetbúvár.

De mi is a tudomány?
Egyik legfontosabb jellemzõje az, hogy ku-

mulatív. Ebbõl a szemszögbõl nézve a tudo-
mány nem más, mint ismeretanyagok egymás-
ra épülése. Az ismeretanyagokat azonban nem
szabad kritika nélkül egymásra pakolni. Ugyan-
is a már ismert tudás új megvilágításba kerülve
nem biztos, hogy megállja a helyét. Van rá pél-
da, hogy egy addig fáradságos munkával, kísér-
letekkel felépített koncepció megbukik, át kell
adnia a helyét valami újnak. Egy ilyen „rombo-
ló korszak” akár jelentõsebb is lehet, mint egy
olyan idõszak, amikor rengeteg (hamis) tudás
halmozódik fel (Szabó és Kádár, 1984).

A tudomány alapja a megfigyelés, a világot
alakító szabályok megismerése. Összehasonlító
elemzést végezve kiderül, hogy a tudomány
miben tér el a többi megismerési formától. 
A megismerésnek négy jelentõsen különbözõ
fajtája alakult ki az írott történelem során: a
hétköznapi, a mûvészi, a tudományos és a val-

lásos. A köznapi általában felszínes és egy má-
sok által kialakított sémát követ, amitõl nem-
igen tér el. Az utóbbi hármat érdemes egymás
mellé tenni és megnézni, hogy a tudományos
megismerést mi választja el a másik kettõtõl. 
A mûvészi megismeréstõl való legfõbb válasz-
tóvonal az, hogy a tudományban egy ered-
ményt ismét el lehet érni, tehát reprodukálha-
tó. Ezzel szemben például egy szobor, amit 
a mûvész saját világa szerint faragott, megismé-
telhetetlen. A másik lényeges különbség, hogy
a mûvészi alkotás meglehetõsen személyfüggõ,
mind a mûvész, mind a szemlélõ oldaláról. 
A tudományos megismerés ezzel szemben pró-
bálja kiszorítani a szubjektumot, tehát egy jóval
objektívabb képet kíván adni a világról. Azon-
ban nem szabad a tudomány világát szubjektív
elemek nélkül elképzelni, az intuíció nagyon is
fontos része. A görögök teljesítménye mögött is
ez az egyik hajtó ok. Ahogy Szent-Györgyi Al-
bert mondta: „A tudományos kutatás nem egy
állandó elfoglaltság, hanem egy intenzív mûvé-
szi elhivatottság.” (idézi Csermely, Gergely,
Koltay és Tóth, 1999. 29.) A vallás és a tudo-
mány kapcsolata érdekesebb. Errõl akár külön
tanulmányt is lehetne írni, mivel itt nem csupán
egymás mellett élõ békés kapcsolatról, hanem
rivalizálásról van szó. Nem térnék ki rá bõveb-
ben, de egy idézetet mindenképp szeretnék
megosztani, amely azt mondja, hogy nem kell
e kettõnek folyton ellentmondania egymásnak.
„Amikor az ész és a hit látszólag szembekerül
egymással, akkor minden bizonnyal vagy a kul-
turális tevékenység, vagy a hitbõl táplálkozó
reflexió túllépte a saját illetékességi körét, nem
vette figyelembe saját módszere követelménye-
it.” (II. János Pál pápa)
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A tudományt nem szabad az ókortól kezdve
a középkoron át a napjainkig egy folyamatos
fejlõdésen keresztülmenõ jelenségnek tekinteni.
Amikor megjelenik maga a tudomány az ókor-
ban, nem különül el élesen a mágiától, a babo-
nától, sem a vallástól. A középkorban akár ha-
nyatlásnak is indulhatott némely tudományág 
a fanatikus hitbuzgalomnak köszönhetõen. 
Az inkvizíció eretnekséggel vádolva a tudóso-
kat, többször szabott gátat a tudomány áttörésé-
nek. Elég, ha például Galileire gondolunk, aki-
nek a tanait kellett visszavonnia, hogy elkerülje
a biztos halált. Az ókorban lejegyzett, tudo-
mánnyal foglalkozó könyveket égettek el,
mondván: az abban leírtak nem egyeztethetõek
össze a Bibliával. A „tudósok” akkoriban egyér-
telmûen a papok voltak.

A tudomány további ismérve, hogy határo-
zott céllal rendelkezik. Célja a világ minél töké-
letesebb megismerése, majd az eredményeket
felhasználva az élet könnyebbé tétele. Elõbbi az
alapkutatás, utóbbi az úgynevezett alkalmazott
tudomány (Ozogány, 1999).

Probléma maga a tudomány kifejezés értel-
mezése a különbözõ korokban. Szabad-e egy
általános definíciót ráhúzni a tudományra,
amely értelmében ugyanúgy beszélhetünk a gö-
rög-római vagy a mai tudományról? Anakroniz-
must követünk el, ha a tudomány szót ugyan-
úgy használjuk az ókor és a jelen esetében.
Tehát megállapítható, hogy például az ókori gö-
rögök nem rendelkeztek a mai értelemben vett
tudománnyal. Nem arról van szó, hogy az ak-
kori tudomány primitívebb lett volna vagy fej-
letlen, hanem, hogy maga a tudomány nem
úgy létezett a köztudatban, mint ma. Ha azt
nézzük, hogy akkoriban a tudomány nem külö-
nült el a vallástól, akkor talán a vallásban kelle-
ne keresnünk a választ. Ám ekkor is abba a hi-
bába esünk, hogy a tudományt egy egységes,
korokon átívelõ jelenségnek fogjuk fel, mert mai
értelemmel kiragadjuk a környezetébõl, és meg-
próbáljuk mai kritériumok alapján osztályozni.
A tudományfilozófia segítségét kell kérni, hogy

megmondhassuk, melyek azok a kritériumok,
amelyek alapján elválasztható a valódi tudás 
a vallástól, a babonától és a miszticizmustól.
Ezek az úgynevezett demarkációs kritériumok,
amelyek vita tárgyát képezik, hogy valóban se-
gítenek-e a szétválasztásban. Beszélhetünk óko-
ri tudományokról, bizonyos megszorításokkal.
Vannak olyan szabályok, összefüggések, isme-
retek, amelyeket joggal tartunk a mai tudás
elõzményének, de ezeket az ismereteket nem
szabad kiszakítani az akkori világképbõl és kul-
túrából. Például az egyiptomiak kitûnõ ismere-
tekkel rendelkeztek a síkbeli és térbeli alakzatok
terén. Gondoljunk csak a piramisokra, hogy
mennyi ismeretanyag szükséges a megépítésük-
höz. Ám elmondhatjuk, hogy a geometria, mint
tudomány, nem volt jelen az ókori Egyiptom-
ban. A tudásukat csupán az építkezésekre hasz-
nálták fel, mely sokszor egyesült a vallással. Te-
hát az akkori ismeretek a vallásos világképbe
ágyazódva voltak jelen, nem különálló terület-
ként. Persze ezek az ismeretek helyesek voltak
és ma a geometriához kapcsoltan szerves részei
a tudománynak (Ropolyi és Szegedi, 2000).
Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy az ókori görög
tudomány jelentõs forrása a mainak. Még ha
nem is egy folytonos fejlõdési vonalat látunk,
hanem csomópontokkal és elágazásokkal telit, 
a gyökereket vissza lehet vezetni a görögökhöz.
Történetiségében nézve akár folytonosnak is
mondhatjuk e vonalat, az ókori tudomány egy-
értelmûen a mai elõzménye. Maga a tudo-
mánytörténet azonban visszanyúlik az idõben 
a görögök elé. Itt Egyiptomra és Mezopotámiá-
ra kell gondolnunk, hiszen ezek a civilizációk
elõbb léteztek, mint a görögök, akik késõbb ren-
geteg ismeretanyagot vettek át az ókori Keletrõl.

A tudomány kezdetei

Ha a tudomány kezdeteit keressük, akkor
magának a gondolkodásnak a kezdetét kell

megtalálnunk. Az archaikus ember megélhetése
érdekében figyelte a természetet, próbálta sze-
lektálni a rá káros hatásokat. Ha ezt tudomány-

MOZAIK KIADÓ36

A BIOLÓGIA TANÍTÁSA 2012. május

Bio12_02.qxd  2012.05.30.  8:26  Page 36



nak tekintjük, akkor visszanyúlhatunk akár az
õskorig is. A „tudomány” szorosan egybefüg-
gött az akkori emberek életével. 

Az ókorban a tudás párosul valami maga-
sabb rendûvel. A materialisztikus és transzcen-
dens elemek sokszor fonódnak olyan szorosan
egymásba, hogy lehetetlen szétválasztani õket.

A tudomány kezdeteit az öntözéses földmû-
velõ népeknél találhatjuk. Talán nem véletlen.
Ekkor már szükség volt olyan ismeretekre, ame-
lyek révén például gátakat lehetett építeni, vagy
az idõjárást megfigyelve próbáltak alkalmazkod-
ni az adott körülményekhez. Azonban, míg az
õskorban a tudás egyértelmûen a túlélést szol-
gálta, az ókorban már nem csak gazdasági tevé-
kenységgel kapcsolódott össze. A terménytöbb-
let lehetõvé tette, hogy az ismereteket ne csak
gazdasági tevékenységre korlátozzák, hanem
vallási, kulturális célokra is. Ez a tudás azonban
nem képzett egészet, csak bizonyos ismeretek
voltak meg, melyek nem álltak össze egésszé. 
A geometria mint egységes rendszer nem létezett,
de ismerték például a pí-t, melyet felhasználtak
építkezéseknél (Ropolyi és Szegedi, 2000).

Fontos mozzanat a hellén természetvizsgá-
lók munkássága. A keleti népektõl átvettek sok
ismeretanyagot, és talán õk voltak az elsõk, akik
megpróbálták reálisabban szemlélni a természe-
tet, elválasztva a babonától és a vallástól. A tu-
dománynak a filozófia nevet adták, ezzel jelöl-
ték a gyakorlati és az elméleti ismereteket. Ma 
a szót sokkal szûkebb értelemben használjuk. 
A tudományt afféle sportnak tartották, aminek
mûveléséhez nemcsak adottságra, hanem idõre
is szükség van (Zamarovsky, 1974). Zama-
rovsky egyértelmûen állítja, hogy a görögök
gyakorlati célokra használták fel a tudást és ez
volt az elsõdleges szempont náluk. Természete-
sen, mint minden más népnél, az ismeretekkel
próbáltak az életen könnyíteni, például jobb és
biztonságosabb házat építeni, azonban nem
szabad elfelejteni, hogy a görögök elméleti szin-
ten is mûködtek, sõt talán ez a jelentõsebb vo-
nal. Nem hiába a görögöknél találjuk az össze-

foglaló mûveket a zoológiában és a botaniká-
ban, és az élet keletkezésére is számtalan hipo-
tézist alkottak. Az a gyakorlatias szemlélet,
amelyet Zamarovsky említ, sokkal inkább a ró-
maiakra jellemzõ. A rómaiak elméleti szinten
egy az egyben átvették a görög tudósok ered-
ményeit, õk maguk nem sokat tettek hozzá.
Gyakorlati célokra próbálták hasznosítani a hel-
lének tudását.

Amikor az ókori természettudományokat
vizsgáljuk, figyelembe kell venni, hogy akkori-
ban nem álltak rendelkezésre olyan pontos mé-
rõeszközök, mûszerek, mint manapság. Szinte
mindig csak az érzékszerveikre hagyatkozhat-
tak, így nem csoda, hogy az elsõ gondolkodók
kizárólag a látás, hallás, tapintás útján jutottak
el az ismeretekhez.

Emellett volt egy másik tényezõ, ami hátrál-
tatta a természettudományok fejlõdését. A való-
di tudományok mellett párhuzamosan mûköd-
tek, sõt manapság is mûködnek különféle
áltudományok. Ezzel az emberi hiszékenységet
használták ki, és az ókorban nagy népszerûség-
nek örvendtek. Tehát a különféle mágiák és az,
hogy sok dolgot nem tudtak megmagyarázni,
sok embert arra vitt rá, hogy a tudománytól el-
fordulván természetfölötti erõkben keresse a vá-
laszokat. A racionálisabb világszemlélet a ho-
méroszi idõk után kerül elõtérbe (Kr.e. IX–VII.
század). Az eposzokban még sok mitikus élõ-
lénnyel találkozunk, mint például a Küklopsz.

A görögök kezdetben számos helyes megfi-
gyelést tettek, de javarészt ezek csupán tapasz-
talatok voltak. Nem „intéztek kérdést” a termé-
szethez, a látottakat kritika nélkül elfogadták, és
naivan hitték, hogy megfigyeléseik helyesek, és
egybõl általános tételeket állítottak fel. Ez az ál-
talánosítás az ókori keleti népeknél nem volt
megtalálható, õk konkrét problémák megoldá-
sára törekedtek, semmint egy általános világné-
zet kialakítására. Arisztotelész volt talán az elsõ,
aki nem ment el kritika nélkül a jelenségek mel-
lett, és megkezdte az addigi eredményeket rend-
szerbe foglalni.
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A görögök tekintetében sokat beszéltek 
a „görög csodáról”, miszerint a tudás hirtelen
lépett elõ az addigi sötétségbõl, úgymond kipat-
tant az emberek fejébõl. Ezzel addig ismeretlent
alkottak, egy teljesen új korszak kezdõdött, és
Görögország lett az európai kultúra bölcsõje.
Vajon mi tette lehetõvé a „görög csodát”? 
Az egyik ok szerint maga az athéni demokrácia
intézménye és a föld-magántulajdon rendszere,
mely egyfajta szabadságot biztosított. A görög
embert vállalkozó kedvûnek tekinthetjük, mely
nélkül aligha születhettek volna ezek az áttöré-
sek. A politikai berendezkedés, a magasabb
életszínvonal mind-mind nagyobb szabadságot
nyújtottak. Más ókori népektõl eltérõen a tudás
nem korlátozódott szûk rétegre, bárki számára
elérhetõvé vált. Így az elitnek muszáj volt lépés-
elõnyre szert tennie, hogy megõrizhesse gazda-
sági és politikai hatalmát.

A hellén kor egyik jellegzetessége, hogy az
ember tudatosan elválasztja önmagát a társada-
lomtól, az individuum kerül elõtérbe, az egyén
és az egyéni szabadságjogok, a magántulajdon
szerepe megnõ. A görög ember önálló világ-
megértésre törekedett, így születtek azok a sajá-
tos kérdések, amiket a világ felé intézett. Azon-
ban ez a személyiségtípus nemcsak magának 
a „görög embernek” köszönhetõ, hanem külsõ
tényezõknek is. Így például a földrajzi viszo-
nyok, a kereskedelem, a másfajta kultúrák és
népek megismerése, más ókori társadalmak ha-
gyományainak az átvétele szerepet játszottak ki-
alakulásában. Ez az álláspont szembeállítható 
a fentebb leírtakkal, mely elsõdlegesen a föld-
magántulajdon viszonyát hangsúlyozza, mely
alapot biztosított a görög kultúra megszületésé-
hez és fejlõdéséhez. Talán mindkettõ sajátosan
hozzájárult a görög kultúra és ember formálásá-
hoz, és valóban tekinthetjük ezt „görög csodá-
nak” (Zamarovsky, 1974).

Arisztotelésznél már megfigyelhetõ, hogy 
a különféle természeti jelenségeket kritikával ke-
zelték, próbáltak rájuk ésszerû magyarázatokat
találni. A kritika kezdetben nem jelentett mást,

mint hogy egyazon jelenséget több érzékszerv-
vel is próbáltak megvizsgálni. Más-más összeha-
sonlítási alappal dolgoztak, például Arisztotelész
a tapintást tette elsõdlegessé.

A kritikus világszemlélet létrehozta a fogalmi
gondolkodást, amikor az összes érzékszervünket
kizárjuk, és úgy szemléljük a világot, hogy a kör-
nyezetünket semmibe vesszük. Ilyen filozófiai is-
kola volt az eleai, Parmenidész szerint csupán az
a valóban létezõ, ami ellentmondásmentes gon-
dolkodással írható le. Majd erre a tanra alapoz-
za platón az idealista világnézetét (Ropolyi és
Szegedi, 2000).

A görögöknél tehát nem egy empirikus vi-
lágszemlélet volt kibontakozóban, hanem egy
elméleti orientációjú. Ennek a megvitatása kö-
zösségi jellegûvé válik, melynek során a szub-
jektív gondolatok háttérbe szorulnak, és egy jó-
val objektívebb kép jön majd létre. A tudás
ilyen nyilvános szereplése megkülönbözteti az
antik Görögországot a folyam menti kultúráktól,
ahol az ismeretek egy szûk, kiváltságos réteg ke-
zében összpontosultak.

Nemcsak a fogalmi gondolkodás volt fontos,
hanem a bizonyítási módszerek is. Összegezve
tehát három fontos eleme volt a filozófiának: 
a mindenre kiterjedõ kritika, az elvont fogalmi
gondolkodás és a felállított hipotézis helyessé-
gének a bizonyítása.

A biológia kezdetei természetesen vissza-
nyúlnak a görögök elõtti idõkhöz. A közel-kele-
ti népek, az egyiptomiak, kínaiak, indiaiak
mind sok és hasznos információt halmoztak fel.
Azonban ezek a népek még nem a környezet
megismerésére használták fel tudásukat, a szel-
lemi és isteni világot próbálták megérteni. Pél-
dául nem azért boncoltak állatokat, hogy 
a szerveiket megvizsgálják, hanem hogy meg-
jósolják a jövõt.

Természetesen a biológia, mint egységes és
önálló tudomány, nem volt jelen az ókori Gö-
rögországban sem. Azonban maga a biológia
megjelenik, amint az ember öntudatra ébredt és
meg tudta különböztetni saját magát a mozdu-
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latlantól. A fejlõdése azonban mindaddig lassú,
míg a babonák a tudás felett állnak. Az egyik
legfontosabb név Hippokratész (Kr.e. 460–380
körül), aki az orvoslásban ért el nagy eredmé-
nyeket. Az általa kialakuló szemlélet a biológiá-
ra is hatással volt. Ha dátumot kellene adni 
a biológia kezdetére, akkor az Kr.e. 400, a Hip-
pokratész által elkészült könyv (Szent Betegsé-
gekrõl) megszületése (Asimov, 1972).

A mai értelemben vett biológiáról csupán 
a XIX. századtól beszélhetünk. Az elõtte lévõ
századokban nem volt más, mint természetrajz
és orvostudomány laza kapcsolata. A döntõ
mozzanat az, hogy felismerték, hogy az organiz-
musok alapvetõen különböznek az élettelen
dolgoktól (Junker, 2007).

A kialakult egységes világszemlélet, a filozó-
fia nem maradhatott egységes rendszer. A kü-
lönféle irányzatok és ismeretek más-más kate-
góriákra osztották fel. Ezek a különálló
rendszerek sokszor egymásnak is ellentmond-
hattak, más eljárásokat részesítvén elõnyben.

Az ókori iskolák

AKr.e. VII–VI. században az ión filozófia volt
kibontakozóban, olyan gondolkodókkal,

mint Thálész, Anaximandrosz, Anaximenész,
Empedoklész, Démokritosz. Thálész volt az el-
sõ, aki szakított az addig uralkodó világszemlé-
lettel és felvetette egy õsanyag létezését. Ezzel
elültette a csírát a többi gondolkodónak, hogy
azok utána továbbfejlesszék munkásságát. Õk
már úgy gondolták, hogy a világot nem démo-
nok és istenségek uralják, hanem a természeti
törvények irányítanak. Az ok-okozat összefüg-
gés itt bukkan fel elõször. Elsõsorban érzéki ta-
pasztalatokra hagyatkoztak, nem gyakoroltak
kellõ kritikát, és naivan hittek a megfigyelt je-
lenségekben. Már sok mindent kritizáltak a val-
lásból, de számos olyan dolog volt, amit nem
tudtak megmagyarázni, mivel azok érzékszer-
vekkel nem voltak észlelhetõek, elvontnak szá-
mítottak.

Egy másik csoport az eleai filozófusok: Par-
menidész és Zénón. Szerintük nem elég csupán
az érzékszervekre hagyatkozni, mert azok eset-
legessége miatt nem kapjuk meg a valódi ered-
ményeket. A tapasztalatok sem elegendõek, ha-
nem szükség van a gondolkodásra. Egyazon
jelenséget két ember kétféleképpen értelmezhet,
akkor melyik az igaz? Ebbõl következõen elve-
tik az örök mozgás filozófiáját, a lét és a létezõ
változatlan (Benedek, 1976). E gondolkodás
nem tartalmazhat ellentmondásokat, sõt jelen-
ségeket leíró folyamatokat sem.

A püthagoreusok tanítása szerint a valóság
örök és változatlan, amelynek alapelve a szám.
A mennyiségi viszonyokat figyelik, és számok-
kal, adatokkal, összehasonlítással jellemzik õket.

Platón mestere, Szókratész munkásságát fe-
jezi be és fejleszti tovább. Ideatana szerint a va-
lós tudással csak az ideák világában van mód
megismerkedni. A puszta érzékelés nem elegen-
dõ a világ megismeréséhez, ekkor csupán egy
másolatot ismerünk meg. Lelki tevékenységgel
eljuthatunk az ideákhoz, amely után örök és va-
lós tudást kapunk. E három iskola tanítása
nagyban hozzájárul a görög, illetve a római ma-
tematika és csillagászat fejlõdéséhez.

Arisztotelész nem veti el az ión filozófia taní-
tását, miszerint a tapasztalatok útján is eljutha-
tunk a valós tudáshoz, csupán helyesen kell al-
kalmazni a megismerés szabályait. Szerinte 
a tudomány princípiumai nem szorulnak bizo-
nyításra (definíciók, hipotézisek), ezekbõl kikö-
vetkeztethetõ az igazság a szillogizmus módsze-
rével. Arisztotelésznél megfigyelhetõ, hogy 
a dolgok minõségi tulajdonságai jobban érdek-
lik, mint a mennyiségiek. Tehát a jelenségek
alapos megfigyelése történik, és nem kísérletek
sokaságát végzi el. Érhetõ okokból ekkor a ma-
tematika háttérbe szorul, és csak a XVII. század-
tól válik a tudomány nyelvévé, amikor a passzív
megfigyelés helyett döntõ többségben az aktív
kísérletezést alkalmazzák.

A görög tudományt három nagy korszakra
oszthatjuk fel. A klasszikus korszak, amely a kez-
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detektõl Arisztotelész munkásságáig tart, a helle-
nisztikus korszak Nagy Sándor után, illetve a ró-
mai korszak, mint a görög tudomány örökösei.

A tudományok szétválása Arisztotelésznél
kezdõdik meg. Õ maga három ágat nevez meg:
elméleti, gyakorlati és produktív tudomány. 
A különbség közöttük az, hogy a tudást mi cél-
ból keresik. Az elméleti magának a tudásnak 
a kedvéért, a gyakorlati valami haszon, gazda-
sági cél érdekében, a produktív pedig valami
hasznosat, szépet szeretne alkotni. Ekkor kezdõ-
dik meg a filozófia széttagolódása is: matemati-
ka, csillagászat, fizika, orvoslás.

Nemcsak a tudományok jelennek meg, ha-
nem az õket vizsgáló intézmények is. Ilyen példá-
ul Iszokratész retorikai iskolája, Platón Akadémi-
ája, Arisztotelész Lükeionja. Megalkották azokat
a fogalmakat és kereteket, amikkel késõbb dol-
gozni fognak (Ropolyi és Szegedi, 2000).

Õsnemzés, õselemek

Az õsnemzés az ókorban két független jelen-
ség megmagyarázásra szolgált. A szaporodás

alternatívájának tekintették, és úgy gondolták,
hogy ez a fajta utódlási mód némely organizmus
esetén természetes dolog (Junker, 2007).

Thálész az õselemek közül a vizet tette meg
a kezdeti elemnek. Úgy gondolta, hogy ez az
élet alapja, és a kezdeteket is ott kell keresni.

Anaximandrosz és Démokritosz is a nedves-
séget tartotta az elsõ elemnek, elõbbi pedig már
arról is beszélt, hogy az ember vízi élõlényekbõl
alakult ki. Maga az élet mocsarakban jött létre,
majd kialakultak a halak és a szárazföldi állatok.
Õ volt az õsnemzés gondolatának az úttörõje.

Anaxigorász (Kr.e. 500–428) megpróbált
magyarázatot találni arra, mikor lesz egy állat
hím vagy nõstény: ha a sperma a jobb oldalról
válik ki és a méh jobb falára tapad, akkor hím,
ellenkezõ esetben nõstény.

Empedoklész már a négy õselemet külön
választja: föld, levegõ, tûz, víz. E négy anyagnak
a keveredése és szétválása mindennek az oka,
az életet pedig a földbõl eredezteti.

Arisztotelész (Kr.e. 384–322) megkülönböz-
tette az ivaros szaporodást és az õsnemzést.
Szerinte az élõlények vagy az egyik, vagy a má-
sik módon szaporodnak, és mindkettõ egy ter-
mészetes folyamat. A földigilisztát rothadó mo-
szatból származtatta, a növényeket magról
eredeztette.

Az õsnemzés egészen a XIX. századig tartot-
ta magát, amikor felváltja az evolúcióelmélet
(Both és Csorba, 1999).

A római kor

Ahellenizmus és a császárkor idején fokoza-
tosan megváltozik a természetbölcselõk

gondolkodása a bioszférával kapcsolatosan.
Már nem az elméleti kérdések foglalkoztatják
õket, hanem a gyakorlati problémák. Nem talá-
lunk olyan mûveket sem a botanikában, sem 
a zoológiában, amelyek elmélyülten, általános
problémákkal foglalkoznak.

A tudományok egyre jobban differenciálód-
tak, ennek gazdasági és társadalmi okai is vol-
tak. Egyre nagyobb szerephez jutottak a növény-
termesztéssel és állattenyésztéssel kapcsolatos
területek. Az a zoológia, ami Arisztotelésznél
megtalálható, szétválik, a vadászat, az állattan,
az agrártudomány és az orvostudomány terüle-
teire kerül át. Fõleg az állati eredetû gyógyszerek
és mérgek kutatása kerül elõtérbe.

Talán visszaesés is bekövetkezett, fõleg 
a császárkor idején, de stagnálás szinte biztos.
Rengeteg új növény- és állatfajt ismertek meg 
a hódításoknak köszönhetõen, de nincs adat,
hogy ezeket tanulmányozták vagy boncolták
volna. Az adatgyûjtésre szorítkoztak, csak né-
hány tudós tett hozzá saját kutatásaiból ered-
ményeket.

Nem vonhatunk merev határt az akkori tu-
dományos és mûvészeti könyvek közé, sokszor
egy-egy költõ mûvében jelentõs növény- és ál-
lattani megfigyeléseket találunk. Ez is oka an-
nak, hogy tudományos szempontból ezek a mû-
vek elmaradnak a görög tudósok által írtaktól
(Szabó és Kádár, 1984).
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Összegzés

Acikk igyekezett bemutatni az ókori tudomá-
nyok megjelenését és fejlõdését. Vajon be-

szélhetünk-e egyértelmûen ókori tudományok-
ról, vagy ildomosabb a természetfilozófia
elnevezést használni? Mi tette lehetõvé, hogy
éppen az antik görög földön indult fejlõdésének
a természettudományos vizsgálódás? Mikor je-
lentek meg az elsõ racionálisabb gondolkodók
és hogyan képzelték el a világot?

Ezen a vonalon végighaladva láthatjuk,
ahogy megjelenik a tudomány, fokozatosan ki-
szorítva a miszticizmust és a megfigyelésekre
alapozva viszonylag egységes rendszerré áll ösz-
sze, amit filozófiának neveztek akkoriban. Majd
a filozófia szétválik különbözõ területekre, amik
fejlõdésnek indulnak. A görög világban egyér-
telmûen elméleti orientációjú mûvek vannak
többségben, amelyet majd a római korban fel-
vált a gyakorlatias szemlélet. Az egykor tündök-
lõ görög gondolkodók munkái vesznek semmis-
sé a kereszténység elterjedése miatt.
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Pálfi-Mikulás Tünde

Kooperatív technikák alkalmazása
biológiaórán
Óratervezetek a 7. és 8. évfolyam anyagához

Ahagyományos tanulási formák már nem
mindig célravezetõk a tanórán. Emellett
megjelent egy olyan társadalmi igény,

ami a tananyag elsajátítása mellett a szociális
képességek fejlesztését is fontosnak tartja.

A kooperatív tanulási módszer a tanulók
együttmûködésén alapul. A csoportok közösen
oldják meg a feladatokat, így közösen is vállalják
a felelõsséget munkájukért. Az egymásnak át-
adott tudás tartósabb marad, mivel a tanulók

motiváltak, tanulásuk tevékenységhez kötõdik. 
A kritikát és dicséretet társaiktól kapják, ami kü-
lönösen fontos, hiszen a kamaszoknál a kortár-
sak véleménye a mérvadó. A módszer esélyt ad
a lassan haladóknak is részt venni a munkában.
Egymás segítésére, toleranciára, türelemre nevel. 

A következõkben két tanítási tervezet kerül
bemutatásra, amelyek a kooperatív technikák
alkalmazására épülnek. Érdemes kipróbálni! 
A különbözõ kooperatív tanulási technikák rész-
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letes leírása Spencer Kagan (2001) könyvében
olvasható. Az óratervek bármely tankönyvhöz
használhatók.

Irodalom
[1]Spencer Kagan (2004): Kooperatív tanulás.

3. kiadás. Önkonet Kft., Budapest.

Évfolyam: 7. 

Témakör: Távoli tájak élõvilága

Tananyag: A szavannák ragadozói

Óra típusa: új ismeretet feldolgozó óra

Az óra feladatai:

Oktatási feladatok: a ragadozó életmódból adó-
dó testi jellemzõk megismerése; az állatok testfel-
építésének, életmódjának megismerése; rendsze-
rezés, rögzítés, ellenõrzés, értékelés.

Nevelési feladatok: fegyelmezett magatartásra,
munkára és türelemre nevelés; emlékezet, fi-
gyelem, gondolkodás fejlesztése, logikus gon-
dolkodásra nevelés; esztétikus munkavégzésre
nevelés.

Képzési feladatok: szövegértõ képesség, kon-
centrációs képesség, lényegkiemelõ képesség
fejlesztése.

Szükséges eszközök: tankönyv, füzet, írólap

MOZAIK KIADÓ42

A BIOLÓGIA TANÍTÁSA 2012. május

Idõ Az óra menete
Módszerek,
eszközök

3’

5’

5’

1’

20’

1. Csapatalkotás

Oroszlán, foltos hiéna, nílusi krokodil, kölyök oroszlán képét felvágom 4–5
részre (létszámtól függõen). Összekeverem, mindenki húz egy képdarabot,
az összetartozók megkeresik egymást, õk alkotnak majd egy csapatot.

2. Ismétlés
a) Keveredj, állj meg, csoportosulj! – módszerrel.
Csoportosulj aszerint, hogy:
– hány cm-es a kis kenguru, amikor erszénybe bújik? (3)
– hány ujjú patás az antilop? (2)
– hány utódja van a csimpánznak? (1)
– hány méter az anakonda? (10)
– hány cm-es a legkisebb kolibri? (4)
b) Csoporton belül döntsétek el, ki legyen az idõfelelõs, szószóló, írnok, esz-

közfelelõs!
Minden csoport ugyanazt az állatot kapja jellemzésre. 1 perc alatt annyi tu-
lajdonságot kell róla írni, amennyit tudnak. Minden állatjellemzõ 1 pontot ér,
ha olyat tudnak, ami egyik csoportnak sem jutott eszébe, 2 pontot kapnak.
Két állat: csimpánz, zebra.

3. Célkitûzés
Ma a szavannák ragadozó állataival ismerkedünk meg.

4. Új anyag feldolgozása
Csoporttagok A, B, C, D betûjelet kapnak. A csoport minden tagja más-más
szövegrészt dolgoz fel a tankönyvbõl. Az azonos betûjelûek összeülnek min-
den csoportból és megbeszélik az olvasottakat, arról közös vázlatot írnak.

állatképek

írólap, ceruza

tankönyv, füzet
szakértõi
mozaikkal
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Évfolyam: 8.

Témakör: Az ember légzése

Tananyag: A légzõszervrendszer betegségei

Az óra típusa: új ismeretet feldolgozó 

Az óra feladatai:

Oktatási feladatok: a légzõszervrendszeri beteg-
ségek jellemzõinek megismerése, rendszerezés,
rögzítés, ellenõrzés, értékelés.

Nevelési feladatok: egészséges életre nevelés,
megelõzés fontosságára nevelés, fegyelmezett,
türelmes munkára nevelés.

Képzései feladatok: szövegértõ képesség, lé-
nyegkiemelõ képesség fejlesztése, összefüggé-
sek felismerése.

Szükséges eszközök: tankönyv, írólap, cso-
magolópapír, filctoll
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Idõ Az óra menete
Módszerek,
eszközök

6’

5’

Majd mindenki visszamegy a csoportjába és megtanítja a saját feldolgozott
anyagát a többieknek.
A – Oroszlán (testfelépítése, fogazata, végtagjai)
B – Oroszlán (zsákmányszerzése, szaporodása, életmódja)
C – Foltos hiéna (testfelépítése, táplálkozása, szaporodása, életmódja)
D – Nílusi krokodil (kültakarója, táplálkozása, szaporodása, élõhelye)

5. Megértés ellenõrzése
Minden csoport megfogalmaz a témából 2 igaz és 1 hamis állítást.
Ezeket a papírokat összegyûjtjük, és minden csoport eszközfelelõse kijön, húz
egy feladatot. Visszaviszi a csoportjának; ki kell találni, melyik a hamis állítás.

6. Értékelés
csoportos és egyéni is

feladat 
a táblán

füllentõs játék

Idõ Az óra menete
Módszerek,
eszközök

3’

5’

1. Csapatalkotás
Közmondásokat, szólásokat felvágom szavakra, létszámtól függõen. 
Mindenki húz egy szót, megkeresi, kivel tartozhat egy közmondásba, õk al-
kotnak majd egy csapatot.

Közmondások, szólások: 
Mindnyájunknak kettõ az orra lika.
Maga orrát még senki sem harapta el. 
Tikkadó gégébe ment.
Jó garat mindent lejár. 
Most válik el a tüdõ a májtól.

2. a) Ismétlés
– Minden csapat olvassa fel a közmondását, szólását!
– Magyarázza meg, mi a jelentése!

szókártyák

írólap
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Idõ Az óra menete
Módszerek,
eszközök

5’

1’

20’

4’

5’

2’

– Emeljék ki a légzõszervrendszerhez kapcsolódó szót!
– Határozzák meg, hogy az alsó vagy a felsõ légútba tartozik-e?

b) Gyakorlás

Van egy külsõ és egy belsõ kör. A belsõ kör kérdez. Mindenkinek készítek
egy kártyát, amin az eddig tanultakból van kérdés, és rajta van a válasz is.
A belsõ kör tagjai felteszik kérdéseiket a külsõknek, a külsõ kör körbejár.
Majd aki külsõ volt, belülre kerül, hogy õ is kérdezhessen. 
Pl. Mi a légzés?
Mit jelent a csillós hám?
Hol történik a légcsere?

3. Célkitûzés 
A légzõszervrendszer betegségeivel ismerkedünk meg.

4. Új anyag feldolgozása
Minden csoport kap egy betegségleírást a tankönyvbõl. El kell olvasniuk kü-
lön-külön, majd meg kell beszélniük, ki kell emelniük a lényeget, és a fontos
jellemzõket egy csomagolópapíron kell rögzíteniük. 
Betegségek: 
gégegyulladás
tüdõgyulladás
dohányzás
mandulagyulladás
Minden csoportból egy tanuló marad a helyén, a többiek körbejárnak más
csoportokhoz, ahol az ottmaradó tanítja õket az adott betegségbõl. Ha visz-
szaértek, elmondják az otthonmaradónak, mit tanultak, megbeszélik a hal-
lottakat.

5. Megértés ellenõrzése
Csoporton belül mindenki kérdez mindenkitõl, a választ közösen értékelik,
javítják. 

6. Gyakorlás
A csoportok a saját témájukból küldenek kérdést a többi csoport számára,
a válaszokat a kérdezõk értékelik.

7. Értékelés
egyéni, csoportos

kettõs kör
módszerrel

kártyák

3 megy, 
egy marad
módszer
csomagoló-
papír, filctoll

szóforgó

feladatküldés
írólap
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A természettudomány tanítása – Fesztivál Magyarországon

Részvételi felhívás a hazai válogató versenyre

Fõvédnök: Prof. Pálinkás József akadémikus, az MTA elnöke
Védnökök: Prof. Falus András, akadémikus, SOTE

Prof. Hargittai Magdolna, akadémikus, BME

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat ismét megszervezi a Science on Stage (SonS) konferencia
magyarországi válogatóját. Részvételre hívjuk hazánk újító kedvû, kreatív, szívesen és örömmel kí-
sérletezõ fizika, kémia és biológia szakos tanárait, továbbá az általános iskolákban természetisme-
ret (vagy környezetismeret) keretében természettudományt tanító kollegákat. Pályázhatnak továb-
bá határon túli, magyar nyelven természettudományt oktató tanárok is, ha saját országuk nem indít
csapatot a 2013-as konferenciára. 

Szeretnénk, ha a tanárkollégák bemutatnák érdekes és új módszereiket, kísérleteiket, oktatási
programjaikat, megvalósított projektjeiket, innovatív ötleteiket, amelyek segítik a természettudomány
tanítását, tanulását, felkeltik a diákok érdeklõdését, motiválják õket az ilyen irányú továbbtanulásra. 

A nemzetközi konferencia helyszíne két város, Slubice és Frankfurt (Oder) lesznek, melyek a len-
gyel-német határon találhatók. Idõpontja 2013. április 25–28. 

Magyarországról 9 fõ vehet részt, 2–2–2 fõ a fizika, a kémia és a biológia területérõl, 1 fõ ter-
mészettudományt tanító és 2 fõ szervezõ. Megkötés még továbbá, hogy a delegációnak legfeljebb
a fele lehet olyan kolléga, aki már részt vett ilyen konferencián.

A pályázati anyagnak a tervezett bemutató rövid, legfeljebb 6 ezer leütésnyi, mindösszesen 2 ol-
dalnyi (esetlegesen képekkel, ábrákkal együtt) leírást kell tartalmaznia. 

A pályázat beadási határideje 2012. augusztus 1. 

A pályázatot e-mail-en kell elküldeni a következõ címekre:
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat titkárságára: elft@elft.hu
Radnóti Katalin szervezõ: rad8012@helka.iif.hu

A szakmai zsûriben mindegyik tudományterület képviselve lesz. A zsûri által kiválasztott pálya-
munkákat a Csodák Palotájában 2012. szeptember 29-én kell majd bemutatni. 

Fõdíj: kiutazás a Slubice – Frankfurt (Oder) városokban rendezendõ nemzetközi konferenciára.
A szponzoroknak köszönhetõen a zsûri értékes különdíjakat is odaítél. 

További információk a következõ weblapokon érhetõk el:
Az elõzõ, 2011-es koppenhágai konferenciáról: http://www.science-on-stage.eu/?p=137
A 2013-as konferenciáról: http://www.science-on-stage.eu/; http://www.science-on-stage.eu/?p=194
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MOZAIK KIADÓ46

A BIOLÓGIA TANÍTÁSA 2012. május

Az Ericsson Magyarország, a Graphisoft
R&D. és a Richter Gedeon közös díjat
alapított magyarországi tanároknak, me-

lyet a Fasori Gimnázium legendás hírû matema-
tikatanáráról „RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETMÛDÍJ”-
nak nevezett el.

A díjra a közoktatás 5–12. évfolyamain bi-
ológiát, matematikát, fizikát vagy kémiát
tanító (vagy egykor tanító) tanárok terjeszthetõk
fel írásban szakmai és társadalmi szervezetek, az
ajánlott tanár tevékenységét jól ismerõ kollektí-
vák, kivételes esetekben magánszemélyek által.

A felterjesztés feltétele, hogy a jelölt a magyar-
országi közoktatás területén – nem szervezõi mun-
kakörben – dolgozó, az 5–12. évfolyamokon kima-
gasló oktató-nevelõ tevékenységet végzõ/végzett
olyan életmûvel rendelkezõ tanár legyen: 

– aki legalább 10 éves közoktatási tanári gya-
korlattal rendelkezik,

– akinek tanítványai az országos hazai és/vagy
nemzetközi versenyeken a fenti tantárgyak va-
lamelyikében az elsõk között szerepeltek vagy
többször a döntõbe jutottak, 

– aki tevékenységében gondot fordít a hátrá-
nyos helyzetû, tehetséges diákok felfedezésé-
re, tudásuk gyarapítására, 

– aki jelentõs szerepet vállal a fenti négy tan-
tárgy valamelyikéhez kapcsolódó országos,
regionális vagy iskolai szakmai programok (pl.
versenyek, továbbképzések, tanácskozások)
megszervezésében, a program tartalmának
felépítésében és kivitelezésében (pl. elõadá-
sok tartása, szakanyagok készítése, friss infor-
máció továbbítása), 

– aki rendszeresen továbbképzi magát, tájékozott
az adott tudomány területén elért eredmények-
rõl, a tantárgy tanításával kapcsolatos aktuali-
tásokról, tapasztalatait megosztja kollégáival, 

– aki szakmai lapokban publikál, könyveket,
tankönyveket, tanítási segédleteket írt vagy ír, 

– aki a szaktárgyi felkészítés mellett hivatásának
tekinti tanítványai nevelését, személyiségük
fejlesztését, problémáik megoldásához segít-
séget nyújt, 

– akinek személyisége, szakértelme, egész élet-
vitele példamutató. 

A díjakat a Bolyai János Matematikai Társu-
lat és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat díjbi-
zottságai, a Magyar Kémikusok Egyesülete, va-
lamint a Magyar Biológia Társaság, a Magyar
Biofizikai Társaság, illetve a Magyar Biokémiai
Egyesület ajánlásai alapján a három cég által
felkért Alapítvány a Magyar Természettudomá-
nyos Oktatásért Kuratóriuma – melynek elnöke
Dr. Kroó Norbert akadémikus – ítéli oda az
adott év kitüntetettjeinek.

A négy tudományos társaság a beérkezett
ajánlásokat a fenti feltételek szellemében érté-
keli, s ennek alapján teszi meg javaslatait a díja-
zottakra 2012. október 8-ig. Ezen javaslatok
alapján hozza meg döntését az Alapítvány 
a Magyar Természettudományos Oktatásért 
Kuratóriuma 2012. október 15-ig. A díj átadá-
sára várhatóan 2012 novemberében kerül sor.

Az írásos felterjesztéseket legkésõbb
2012. szeptember 26-ig kérjük eljuttatni
elektronikusan az info@ratztanarurdij.hu
e-mail címre. 

A felterjesztéshez szükséges adatlap a
http://www.ratztanarurdij.hu honlapon találha-
tó, a „Pályázati felhívás” oldalról letölthetõ.

A pályázattal vagy a felterjesztéssel kapcso-
latos kérdések feltehetõk munkaidõben
Lukovics Ildikónak a következõ telefonszámon:
06-20-203-5507.

Alapítvány a Magyar Természettudo-
mányos Oktatásért Kuratóriuma

Pályázati Felhívás
Rátz Tanár Úr Életmûdíj – 2012
biológia-, matematika-, fizika-, kémiatanárok elismerésére
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