
23

Pénzes Gabriella

Fiatalok életmódjának, egészségi állapotának javítását célzó intervenció 
kidolgozása és hatékonyságának vizsgálata
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A kutatás háttere: A gyermekek életmódjában, egészségmagatartási szokásainak kialakulásában 
a családi mintán túl az iskola, mint az intézményes szocializáció fontos színtere nagy szerepet játszik, 
ezért feltételezhető, hogy egy iskolai színtéren végbemenő hatékony egészségfejlesztési program se-
gítségével a gyerekek egészségmagatartása – és így hosszú távon az egészségi állapota – kedvezően 
befolyásolható.

Célja: Mindezek alapján célul tűztük ki egy egészséges életmód elsajátítását célzó program kidol-
gozását középiskolások körében.

Módszerek: Kutatásunkba egy három oktatási intézménytípust (gimnázium, szakgimnázium, szak-
középiskola) felölelő vidéki középiskola 2016-ban 9. évfolyamot kezdő tanulóit vontuk be. Az évfo-
lyam felét intervenciós, a másik felét pedig kontroll csoportba osztottuk, ahol az intervenciós csoport 
tagjai rendszeresen részesültek egészséges életmódra nevelő foglalkozásokban. Intervenciónk hatá-
sosságának értékeléséhez anonim önkitöltős kérdőív és teszt használatával felmértük a tanulók egész-
ségmagatartását és az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteit a tanév elején – intervenciónk 
előtt –, majd a tanév végén. Az adatelemzéshez a STATA 10.1 programot használtuk. Az intervenciós 
és kontroll csoport összevetéséhez a kategorikus változók esetében khi-négyzet próbát és Fisher-egzakt 
tesztet, a folytonos változók esetében t-próbát, illetve a nem normál eloszlású változók esetén Mann- 
Whitney tesztet alkalmaztunk.

Eredmények: Első intervenciós évünk után elmondhatjuk, hogy a kezdeti felméréshez képest a visz-
szamérés során az intervenciós csoportban a kontroll csoporthoz hasonlítva az elmúlt havi alkohol-
fogyasztás és a szexuális aktivitás tekintetében kedvezőbb eredményeket tapasztaltunk. Intézménytí-
pus szerinti bontásban vizsgálva az eredményeket kiemelhető, hogy a szakközépiskolások körében az 
intervenciós csoportban az átlag tesztpont magasabb lett, valamint a táplálkozással és szexualitással 
kapcsolatos ismeret szignifikánsan kedvezőbb képet mutatott a tanév végére, mint a kontroll csoporté.

Összefoglalás: Tekintettel arra, hogy a magatartásváltoztatásnak a tudás szükséges, de nem elég-
séges feltétele, a továbbiakban -a foglalkozások tananyagának és módszerének továbbfejlesztésén túl- 
tervezzük a tanárok és szülők intenzívebb bevonását intervenciónkba, valamint a helyi Egészségfej-
lesztési Irodával való szorosabb együttműködést.

Támogatások: A munka az EU és az Európai Szociális Alap által támogatott EFOP-3.6.3-VEKOP-16- 
2017-00009 projekt keretében valósult meg.


