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          Megfelelő önismeret 
Önismeret 

                    
   Fogalma:Az önismeret önmagunk megértését, motivációink, belső 
folyamataink megértését, képességeink kiterjesztését, életünk 
mozgatórugóinak és nehézségeinek megértését jelenti.  
 
   Az önismeret egy hosszú út....... 
 
         „Ki vagyok én? Milyen vagyok én?” 

 
   Az önismeret arra irányul, hogy ezeket a kérdéseket minél 
alaposabban meg tudjunk válaszolni. 
   Személyiségünkkel kapcsolatos tudásunk gyarapításával, 
szélesítésével ugyanis elősegítjük az emberi kapcsolatokban, így 
magában az életben való pozitív elhelyezkedésünket. 
    



      Megfelelő önismeret 
Az önismeret szintjei: 

 

    * A felszín: milyen adottságaink, képességeink vannak, mik a              
céljaink, milyen az akaraterőnk, kitartásunk. 

 

    * Mélyebb szint: milyen élmények, történések alakították ki 
jelenlegi viszonyulásainkat, érzéseinket, honnan erednek és mire 
irányulnak indítékaink, vágyaink,viselkedésünk mennyire van 
összhangban  szándékainkkal, céljainkkal. 

 

    * Társas szint: hogyan tudok megfelelni az irányomban 
támasztott követelményeknek és elvárásoknak, milyen hatást váltok 
ki másokból, hogyan látnak engem mások, mennyire egyezik az a      
kép, amit mások rólam alkotnak, azzal, amit én önmagamról              
kialakítottam. 

 

 

 



         Megfelelő önismeret 
Önismeret 

 
   Az önismeret tehát azt jelenti, hogy áttekintésünk van a saját 
személyiségünk összetevőiről, határairól és lehetőségeiről, betekintésünk 
van viselkedésünk mozgató rugóiba, hátterébe, motívumrendszerébe, 
helyesen ítéljük meg az emberi kapcsolatokban játszott szerepünket, 
hatásunkat. 

 

                        Az önismeret gyarapításának módjai 

 

    * Társas kapcsolatainkból származó visszajelzések, melyek „tükör”                    
 gyanánt szolgálhatnak számunkra. 

    * Önmegfigyelés: viselkedésünk, motivációink megfigyelése és                            
 kiértékelése. 

    * Önismereti csoportokban való részvétel. 

    * Pszichológiai ismeretek gyarapítása által. 

 



Önmagunkról kiállított reális kép  
Önmagunkról alkotott elképzelésünket énképnek nevezzük, melynek 

az összetevői a következők: 

 

    * Testkép: a testi jellemzőink összessége. 

 

    * Morális énkép: erkölcsi tulajdonságaink összessége. 

 

    * Individuális énkép: személyiségünk jellemzői. 

 

    * Családi énkép: ahogyan a család értékelése alapján látjuk magunkat 

 

    * Szociális énkép: ahogyan szűkebb és tágabb környezetünk értékelése           
 alapján látjuk önmagunkat. 

 

 

 



     Énkép,reális énkép 
 Énképünk tekinthető önértékelésünk alapjának, mely pozitív vagy negatív    
irányba egyaránt fejlődhet.  

 Kialakulása elsődlegesen a szülők nevelés által gyakorolt hatásától függ, 
hiszen egy pozitív, támogató, szeretetteljes családi légkör nagymértékben 
elő tudja segíteni a pozitív önértékelés kialakulását.  

    

Az ilyen személyiség jeggyel rendelkezők jó viszonyra törekszenek 
környezetükkel, képesek a konfliktusokat elsimítani, és jól be tudnak 
illeszkedni egy közösségbe. 

 

 A feszült légkörű, kritikus családokban, ahol a büntetés és a hibák 
hangsúlyozása dominál, sokkal nagyobb eséllyel alakul ki a gyermekben 
negatív önértékelés.  

   Az ilyen én képpel rendelkezők felnagyítják saját gyengeségeiket, 
érzékenyek a környezet negatív jelzéseire, védekezésre és támadásra 
készek, nehezen alkalmazkodnak. 

 



  Társas kapcsolatok kialakítása 

A gyermeki szeretet logikája:     «Szeretek, mert szeretnek.» 

Az érett szeretet logikája:           «Szeretnek, mert szeretek.» 

Az éretlen szeretet azt mondja:  «Szeretlek, mert szükségem van rád.» 

Az érett szeretet azt mondja:      «Szükségem van rád, mert szeretlek.»” 

 

(Erich Fromm: A szeretet művészete 

 

 

 

 

 



   Társas kapcsolatok kialakítása 
A kapcsolatok  egész életünkben meghatározóak. Az ezekkel összefüggő ismeretek 
és készségek elsajátításával a gyermek képes: 

 

    - megfelelő módon kifejezni a szeretetet és intimitást; 

    - jelentős kapcsolatokat kialakítani és fenntartani; 

    - elkerülni a kihasználó vagy erőszakos kapcsolatokat; 

    - felkészülten választani élettársat és életmódot 

 

                      A család szerepe a táras kapcsolatok kialakításában 

 

Az emberek általában családban nőnek fel, s legtöbben felnőttként is az általuk 
alapított családban élnek. 

A gyermekek függetlenedésük során felelősebbé válnak önmaguk és mások iránt. 

A szeretet, együttműködés és kölcsönös tisztelet elengedhetetlen a család jó 
működéséhez.  



  Társas kapcsolatok kialakítása 
 
 

A családnak fontos szerepe van a társas kapcsolatok helyes kialakításában   
A tizenévesek kezdenek felkészülni saját családalapításukra. 
Ilyenkor kezdődnek ugyanis a baráti és partnerkapcsolatok,s egyéb,családon 
kívüli elfoglaltságok.  
A szülő-gyermek kapcsolat a felnőtté válás során megváltozik. 
 
                                         A barátság 
 
A barátságok egész életünkben fontosak.  
A tizenéveseknek és a felnőtteknek gyakran vannak romantikus (szerelmi) 
kapcsolataik. Mielőtt elköteleznénk magunkat egy kapcsolatban, előbb egy 
ideig barátkoznunk kell, hogy jól megismerjük egymást. 

“Az igaz barát az, akivel meg tudod osztani örömöd és bánatod, és akivel a 
legjelentéktelenebb dolgoknak is együtt tudsz örülni!” (Hamvas Béla)  

 

 
  



Társas kapcsolatok kialakítása 

Szeretet-szerelem 

 

A sokféle szeretet-kapcsolat egész életünk fontos része.  

A szeretet mély és meleg érzéseket jelent önmagunk és mások iránt.  

Magában foglalja a megbecsülést és felelősségérzetet. Sok fajta szeret van. 
Különbözőképpen fejeződik ki a szülők, családtagok, barátok  vagy  pl.  kedvenc 
háziállatok iránti szeretet.  

Bárkit sokféleképpen szerethetünk. Önmagunk elfogadása erősíti a szeretet-
kapcsolatokat. Az ember képes szeretetet adni és elfogadni.  

A szeretet nem azonos a szexuális vonzalommal.  

Szeretni valakit az élet legnagyobb örömei közé tartozik. Az érett szerelemben 
közösek az értékek, kölcsönös az elkötelezettség és intimitás. A tartós kapcsolat 
során a szeretet gyakran növekszik.   



  Társas kapcsolatok kialakítása 

Házasság 

 

Törvényes elkötelezettség, amelyben két ember összekapcsolja életét és 
rendszerint családot 

Két ember azért házasodik össze, mert szeretik egymást és együtt kívánnak 
élni.  

A legtöbb férfi és nő  megházasodik, de jó néhány egymást szerető pár 
házasságkötés nélkül él együtt.  

 

                                                         Szülővé válás  

 

 A szülővé válás  az élet egyik legszebb időszaka ! 

A felnőttek többsége szívesen vállal gyermeket. A szülővé válás nagyszerű 
élmény, de sok munkával jár. A gyermeket vállaló szülők felelősek azok 
gondozásáért, neveléséért. 



  Az egészséges lelki egyensúly 

  A mentálhigiéné tulajdonképpen lelki egészségvédelmet 

  jelent, a mentálhigiénés tevékenység a mentális betegségek 
megelőzésére irányul. 

   A mentálhigiéné az egyén, a szervezet, a csoport, az 
intézmény, a közösség, a társadalom olyan képessége, amely 
alkalmassá teszi az embereket arra, hogy problémáikat 
megoldják. 

   Legfőbb célja a lelki egészség megőrzése és fejlesztése.  

  A lelki egészség kritériumai: munkaképesség, megoldott 
szociális beilleszkedés, örömképesség, önálló életvezetés 
képessége, és az életszerepeknek megfelelő viselkedés.  



Lelki egészség = Mentálhigiéné 

  „A mentálhigiéné tehát leginkább a lelki egészségpromóció értelmében         
használt összetett, nehezen meghatározható fogalom, amely egyszerre        
vonatkozik célokra, módszerekre, megközelítésmódra, szemléletre és          
konkrét tevékenységi területekre.  

 

   Magában foglalhat mindent, ami a lelki egészséget javítja, annak minden      
vetületében és szintjén, az egyén és környezet viszonyának                          
hagyományos megelőzési viszonyától a személyiség fejlődésének                
elősegítésén át, azokig a szociális képességekig és kapcsolatokig,                
együttműködésekig, amelyek a nehéz élethelyzetek, stresszek leküzdését   
segítik, amelyek a személyiséget és a szociális segítő hálózatokat                 
aktiválják.”  

 

  (Buda Béla: lelki egészségünk)  



       Aktív-passzív pihenés 

   A szabadidő a társadalmilag kötött időn (például munkavégzés) és a testi    
szükségletek kielégítésén túl fennmaradó szabad felhasználású idő. 

   A szabadidő testi-lelki feltöltődést eredményező felhasználását rekreációnak   
nevezzük. 

 A szabadidő eltöltése lehet aktív és passzív. A szellemi munkát végző 
emberek szívesebben töltik szabadidejüket aktív pihenéssel. Mások, akik 
fizikai munkát végeznek, előnyben részesítik a passzív eltöltését a 
szabadidejüknek, mint például a TV nézést, olvasást. 

 

  A szabadidőt aktívan tölti el az, aki a választott tevékenységnek tevőleges 
résztvevője, befolyásolója. Ez mindig szellemi, gyakran testi erőfeszítéssel, a 
képességek, készségek mozgósításával jár. A szabadidő aktív felhasználása a 
személyiségfejlődésben is fontos szerepet játszik.  

 Az aktív szabadidős tevékenységek közé tartozhatnak a testmozgás, az 
alkotás, a   művelődés és a társas szórakozás különböző formái. 

 

    



        Aktív-passzív pihenés 
 

 A szabadidő eltöltése passzív, ha a választott 
tevékenységnek a kikapcsolódáson kívül 
nincsen különösebb elérendő célja vagy 
végeredménye és nem igényel nagyobb testi, 
szellemi erőfeszítést. A szabadidő ilyen 
eltöltése elsősorban az otthoni pihenésre és 
az üdülésre jellemző. 

 



    A drog,az alkohol hatása 



        A segítő feladata a 
vezetőnek 
      
               A segítő lehetőségei a szorongás, a félelem leküzdésében 
 
A segítő beszélgetésben mindig a kliens aktuális gondjaiból, nehézségeiből 

indulunk ki. 
 A segítséget kérő – a kliensnek - egy számára megoldhatatlannak tűnő 

problémával keresi fel a segítőt.  
Amely lehet: 
 -magánéleti,  
- családi,  
- munkahelyi, 
-  egészségi problémák 
Ezek okozhatnak olyan konfliktusokat, amelyek megértéséhez és  feloldásához, 
  elfogadásához szakember segítségét igényli. 
 A nehéz élethelyzet, a normális életvitel megakadása gyakran hangulatromlással, 
 stressz-növekedéssel, a félelemérzés elhatalmasodásával jár. 
 
 
  



A segítő magatartás                                  
              jelentősége 

 

A kliens ilyen helyzetben tehetetlennek, tanácstalannak érzi magát, 
ugyanakkor  

akarja is a változást. 

Készen áll a továbblépésre, csak az útját és módját nem látja. 

A segítő  beszélgetés tehát arra irányul, hogy a kliens felelősségteljes 
döntést tudjon 

hozni az adott helyzetben. 

Ezért mondhatjuk azt, hogy a mentálhigiénés segítő beszélgetés 
tulajdonképpen egy 

önismereti vezetés 

 



A segítő foglakozások  
jelentősége 

  A segítő foglalkozásúak tevékenysége a klienssel kapcsolatban 

 

 megértés  

 meghallgatás 

 együttérzés 

 megnyugtatás 

 vigasztalás                                      . 

 várakozó türelmesség . 

 szeretetteli attitűd 

 segítő odafordulás  

 mély érdeklődés 

 tanácsadás 

 megerősítés-bátorítás  



Stressztűrő képességünk 
fokozása 

                                   Korunk népbetegsége a Stressz 
                         Selye János a stressz elmélet megalapozója 
    A  stressz nem egyszerű betegség, hanem betegségsorozat elindítója lehet. 

Okozója a rohanó életformánk, a határidők, áremelések, dugók, a tömeg, a zaj, 
úgy érezhetjük, szétforgácsolódunk a hétköznapokban. Szervezetünk képtelen 
alkalmazkodni a folyton változó körülményekhez. Az állandósult stressz 
hatására tüneteink között megjelenik a depresszió, és a neurózis, azután ezek 
ellensúlyozására rossz esetben a dohányzás, az alkoholizmus, drogfüggőség, 
szélsőséges esetben az öngyilkosság. 

 
                                   A stressz hatása egészségünkre 
 

    A stressz lelki és testi hatásokat egyaránt előidéz az 
emberben, melyek között összefüggés áll fenn. A 
stresszkeltő tényezők folytonos jelenlétéhez való 
alkalmazkodási kísérlet kimerítheti a test erőforrásait, 
és hajlamossá teheti a betegségre. A stressz közvetlenül 
pedig az immunrendszerre fejti ki hatását. A kialakuló 
ún. pszichoszomatikus betegségek olyan testi 
rendellenességek, amelyek létrejöttében az érzelmek 
központi szerepet játszanak. 

 
 



 Stressztűrő képességünk 
fokozása 

                                   A stressz leküzdése 

 

Fontos, hogy a stressz leküzdésében az alábbi elemzést önmagunkban 
elvégezzük! 

 

   1. Elemezze őszintén a helyzetet, és képzelje el, mi a legrosszabb, ami az 
adott           helyzetben megtörténhet. 

   2. Készüljön fel rá, és fogadja el, hogy elviseli, ha a legrosszabb bekövetkezik. 

   3. Ha elfogadta a legrosszabbat, akkor fordítsa arra az energiáját, hogy 
megvizsgálja, hogyan tud egy kicsivel jobb eredményt elérni, mint a 
legrosszabb, aminek az elfogadására felkészült. 

 

     Az elemzést követően  ha nem tudunk egyedül megoldást találni  a stressz 
leküzdésére, megelőzésére, akkor szakember segítségét kell kérni!! 

 

 



         Stresszoldó gyakorlatok                            
jelentősége 

Pszichológusok által javasolt módszerek: 

 

    * autogén tréning 

    * asszertív tréning 

    * hipnózis 

    * imagináció 

    * KIP 

    * kognitív- és viselkedésterápia 

    * NLP 

    * pszichodráma 

    * relaxációs technikák  

 

Lelki agyával rendszeres beszélgetés 

Lelkigyakorlaton való részvétel 

 

       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stresszoldó gyakorlatok                                
jelentősége 

   A neuro-lingvisztikus programozás (NLP)  
 
   - egyrészt tapasztalatokra épülő konkrét pszichológiai, pszichoterápiás és 

kommunikációs technikák rendszere, amely képviselőinek állítása szerint a 
nyelvhasználatot és viselkedést tanulmányozva a kiválóság struktúráját 
igyekszik megfejteni, ezzel megismételhetővé és elsajátíthatóvá tenni az egyes 
ember számára. 

    Az így elsajátított tudás az NLP szerint azután alkalmazható az élet bármely 
területén, ahol a hatékony kommunikáció mint releváns szempont megjelenik 
(nevelés, vállalatvezetés, üzleti élet, politika stb.). 

 
    Asszertív tréning 
 
   - a viselkedéstanulásnál nagyobb hangsúlyt kap a kognitív szinten végzett 

munka, az önérvényesítő viselkedés gyakorlása.  
   - konkrét csoportos gyakorlatok formájában elsajátítja a résztvevő a 

stresszkezelés, konfliktuskezelés, az érzelem-felismerés, az érzelmekkel való 
konstruktív bánásmód különböző formáit. 

 
 
 
 
  



A konfliktushelyzetek oldása,                          
technikái 

A konfliktus definíciója szociológiai szempontból: 

 

 Azon társadalmi helyzetek, vagy folyamatok, amelyben két vagy több személy 
vagy csoport között érdekellentét van, amely érzelmi és/vagy szándékbeli 
ellentétben, ellenséges interakciókba is kifejeződik. 

 

 Pszichológiai szempontból:  aktív frusztrációt jelent. 

 

 

(kommunikáció)  



   A konfliktushelyzetek oldása,                          
technikái 

 

       A konfliktusok hatékony kezeléséhez ki kell fejlesztenünk 
magunkban             bizonyos viselkedési – magatartási módokat, 
kommunikációs képességeket: 

 

- képesnek kell lennünk ellentétes nézeteket kimondani, 

- magatartásunk , viselkedésünk sugallja, hogy készek vagyunk a probléma     
    megoldására, 

- gondolataink higgadt, őszinte kifejezésére, 

- fejlesszük ki a meghallgatni tudás képességét pl.: jelezzük (szemkontaktus,           
bólogatás), hogy értjük  amit a beszélgetőtársunk mond, 

- célirányosan kérdezzünk, 

- a problémát kívülről lássuk, elemezzük, 

- törekedjünk a másik szempontjának megértésére, érveinek meghallgatására,          
adott esetben elfogadására. 



  Hangulatváltozások és azok okai 

Ezer+egy oka lehet! 

Találjunk ki közösen néhány okot! 



        A érzelmi élet egyensúlya 

                           Az érzelmi egyensúly megteremtése 
 
     „Az emberi élet teljességéhez hozzátartoznak a mélyen átélt érzelmek és 

indulatok. Elborzasztó látvány egy állandóan higgadt, szenvtelen ember, aki 
soha nem adja jelét örömének, bánatának, szeretetének, féltésének, 
haragjának, megelégedettségének. Az állandó szenvtelenség - amely 
nemegyszer a beszédstílus monotóniájában, a modulálatlan, színtelen 
hangban is megnyilvánul - vagy az érzelmi sivárság jele, vagy pedig arról 
tanúskodik, hogy valaki fél a saját érzelmeitől, igyekszik azokat elfojtani, 
önmaga és mások előtt elleplezni. 

     Az érzelmi élet elszegényedését az is előidézheti, ha egyetlen érzelem, 
indulat vagy szenvedély eluralkodik rajtunk, hosszabb vagy rövidebb ideig 
kizárólagossá válik, elfedi lelki életünk egész horizontját, s elnyom minden 
más érzelmi, hangulati reakciót. „ 

 
   Popper Péter: A belső utak könyve 
                          (Részletek)  



              Az akaraterő 

 

    Az akaraterő talán a legfontosabb emberi jellemvonás, a boldogulás forrása. 

 

   pl.   ma igazán jókedvem van, hiszen érzem acélosodik az akaratom.  

       Az akaraterőnél talán nincs is fontosabb emberi jellemvonás, mindenki 
tudja,     hogy segítségével  hegyeket tudunk megmozgatni, mások pedig 
nem ismernek akadályt. 



             Az akaraterő 

    

    Az akarat pusztán valamely célra irányítva erőkifejtést jelent és nem 
makacsságot. 

    A mód, amellyel akaratunkat keresztülvisszük, nem tartozik az akarás 
folyamatához.  

    Az, aki „szamár módra” csökönyösködik, nem rendelkezik erősebb akarattal, 
mint aki látszólag enged, de utólag mégis megvalósítja szándékát. 

     

 Gyakran éppen az a jele az erős akaratnak, hogy az illető tud engedni! És 
várni! A várakozás a kitartással és türelemmel együtt lényeges alkotóeleme 
az  akaratnak. Sok olyan terv van, sőt a legtöbb nagyszabású elgondolás 
ilyen, amelyet csak az egyenletes, kitartó munka tesz megvalósíthatóvá. 

     Az akaraterő helyes használatának titka a megfelelő időpont kivárásában és 
az alkalomszerű elszánt cselekvésben van. 



      Érzelmi stabilitás 

 

LELKIISMERETESSÉG 

ÉRZELMI 

STABILITÁS 



           

LELKIISMERETESSÉG 
 

   Megbízhatóság, pontosság, precizitás  rugalmasság, lazaság                    

 Pontosság: 

  rendszeresség  alaposság 

 

 Kitartás: 

 képesség a tevékenységek véghez vitelére 

 

 

 

        Érzelmi stabilitás 



         Érzelmi stabilitás 

 

     Feszültségtűrés, stresszhelyzetekben is jó teljesítmény  

– Érzelmi kontroll: 

     érzelmekkel való megküzdés 

– Impulzivitás kontroll: 

    düh, ingerlékenység szabályozása 

 

Tolerancia más emberek, szokások, életstílusok és az újdonság 
iránt 

– Nyitottság a kultúrára: 

    tág vagy szűk kulturális érdeklődés   

– Nyitottság a tapasztalatokra: 

    értékekre, szokásokra,életstílusokra való nyitottság 

 

 



Gondolkodásunkat befolyásoló                          
tényezők 

                                    A gondolkodás fogalma: 
 
     A gondolkodás a megismerőtevékenység legmagasabb foka. 
     Gondolkodásunk segítségével vagyunk képesek a problémák megoldásához 

vezető út megtalálására, szabályok megfogalmazására, alkalmazására, 
következtetések levonására és véleményünk megindokolására. 

 
                                   A gondolkodás műveletei 
 
A gondolkodás összetett folyamat, amely különböző gondolkodási műveletekre 

épül. A gondolkodás folyamatában a műveleteket a gondolkodás 
mikrostruktúrájának nevezik, mivel a gondolkodás legkisebb elemeiről van szó: 

 
    * Analízis: elemzés, részekre bontás. 
    * Szintézis: a részek egységes egésszé történő összefoglalása. 
    * Absztrakció: elvonatkoztatás. 
    * Generalizáció: általánosítás. 
    * Konkretizálás: kézzelfoghatóvá tétel. 
    * Analógia: a hasonlóságok kiemelése, megállapítása. 



Gondolkodásunkat befolyásoló                          
tényezők 

     A problémamegoldást számos tényező befolyásolja. Vannak 
olyan tényezők, amelyek segítik, míg mások pedig gátolják a 
gondolkodást. Nézzünk néhány ilyen tényezőt! 

 
    * Megoldási sémák: a megoldási sémák segíthetik, hiszen 

segítségükkel gyorsabban eljuthatunk a megoldáshoz, de 
ugyanakkor gátolhatják, és merevvé tehetik gondolkodást. 

 
    * Beállítódás: készenléti állapot egy meghatározott reagálási 

formára vagy a problémamegoldásban elképzelt cél, vagy 
megoldási mód felé való irányvétel.  

Tehát a beállítódás magába foglal egy rutinszerű cselekvést, 
amely szintén gátolhatja gondolkodásunkat.  

. 
     



   Gondolkodásunkat befolyásoló                          
tényezők 

 

   * Funkcionális rögződés: akadályozza a tárgyak szokásos felhasználási 
lehetőségétől való eltérő új felhasználási lehetőség észrevevését, ami adott 
esetben a problémamegoldásához vezetne.  

     Például, ha van egy gombostűm, egy doboz gyufám és egy gyertyám, akkor 
hogyan tudom az égő gyertyát a falra helyezni? Ezt a feladatot csak akkor 
tudom megoldani, ha rájövök hogy a gyufásdoboz, nem csak a gyufa 
tárolására alkalmas, hanem a falhoz rögzítve képes a gyertyát is megtartani. 

 

 



              Egészségnevelés 
Az egészségnevelés célja: 

 

az egészségkultúráltság kialakítása, s ezzel az egyén alkalmassá tétele arra, 

 hogy az egészségével kapcsolatos szükségleteit önmaga kielégítse. 

 Az egészségnevelés a személyiségre irányul.  

  

Az egészségnevelés feladata: 

Az emberek tudatos és felelősségteljes magatartásának kialakítására irányuló  

sokoldalú nevelőtevékenység. 
Ez magában foglalja az ismeretek átadását, az egészségi jártasságok,        

készségek, valamint szokások kialakítását.  
 

  

 

 

 



            Egészségnevelés 

 A fő feladata, hogy az egyén interiorizálja mindezeket. 

  

 Ez a primer-, a szekunder-, és a tercier prevencióban 

 nyilvánul meg.  

 a primer prevenció az egészséges emberekre irányul 

 (szűrővizsgálatok,anya-gyermekvédelem,foglalkoztatás  egészségügy, stb...). 

 

  szekunder prevenció az egészségesekre,a kockázati helyzetekben levőkre,  

   a betegekre irányul 

   (  

 tercier prevenció a kompenzált állapotú, az egyensúlyban levő idült 
betegekkel,   

utógondozottakkal,és a rehabilitációra szorulókkal foglalkozik  

      

     

   

· 
 
 



             Egészségnevelés 
Az egészségnevelés területei: 

 

 szomatikus: higiénés nevelés (személyi és környezeti), betegségek elkerülése, 

 kondicionálás (testnevelés, fittség,állóképesség),baleset-megelőzés, 
elsősegélynyújtás, 

 táplálkozás, önvizsgálat-önszűrés. 
 
 pszichés: egészséges életvezetés (napirend, életrend), stressz-elhárítás 

(harmónia, rendszeresség), deviancia profilaxisa, érzelmi nevelés (empátia, 
nonverbális- és metakommunikáció), 

       akarati nevelés és a relaxáció. 

 

 Szociálhigiéné: kedvező társas miliő működtetése,  

 kommunikációs nevelés, szerepfeszültségek feloldása, társadalmi izoláció 
prevenciója, 

szociális háló. 



Egészségnevelés színterei, 
            szervezeti formái 
Színtér 
családi szféra  
 
egészségügyi szféra                                    
bölcsőde 
járóbeteg  
fekvőbeteg ellátás 
gyógyszertár, 
szociális otthon 
 
Oktatásügy: 
oktatásintézmények,nevelési 

tanácsadó 
nevelőintézet,tábor, óvodai eü.-i 

szolgálat 
 
Egyházi személy 
 
 
 

 szervezeti forma 
 (családi események: 
iskolakezdés,munkába állás,stb.) 
 
 
 beíratás,nyílt nap, 
betegfogadás,kivizsgálás,amanézis felv. 
vizitek, műtéti előkészítés 
gyógyszerkiadás 
utógondozás 
 
 
Óvodában óvodán kívüli programok 

ünnepségek, 
 
Lelkiatya 



          Preventív szemlélet 
 

    Primer prevenció célja :olyan szemléletű attitűd kialakítása, amelynek 
segítségével az egyén interiorizálhatja azokat az egészséges életmóddal és 
életvitellel kapcsolatos ismereteket, amelyek hozzásegítik egészsége aktív 
megőrzéséhez, és a károsító hatások tudatos elkerüléséhez  

     Mindez vonatkozik a környezetre, a túlterhelés elkerülésére, stb  



 Leggyakoribb vezetői hibák 
   
 Leggyakoribb hibák 
  
•   Túl gyors beszéd. 
•   Túl halk beszéd. 
•   Hangsúlytalan beszéd. 
•   Szabad előadás helyett felolvasás. 
•   Nem a hallgatóság felé irányított beszéd. 
•   Rossz időbeosztás. 
•   Rossz a strukturáltság, a fontos információk nincsenek kiemelve. 
•   Túlbonyolított és ezáltal érthetetlenné tett magyarázat. 
•   A segédeszközök helytelen használata.        
  



Egészségvédelem a nagycsoportban 
• moss kezet (étkezés előtt, 
   WC használat, játék, homokozás, 

gyurmázás után)  
• minden étkezés után moss fogat 
• minden nap fürödj meg és utána 

törölközz szárazra 
• naponta többször fésülködj meg, körmöd 

rövidre kell vágni 
• köhögéskor és tüsszentéskor tegyél 

zsebkendőt a szád el 
• ha sétálni mész öltözz fel rendesen, a 

sapkát ne a zsebedben hord 
 
 
 
 
 



Egészségvédelem a nagycsoportban 

• egyél sok gyümölcsöt és zöldséget 

• sportolj sokat 

• az állatokat szeresd, de óvakodj a 
harapásuktól, ha ez történik szólj a 
szüleidnek 

• ne ülj sokat a számítógép előtt, inkább 
menj játszani a szabadba 

• aludj annyit, hogy ne legyél fáradt, de 
minimum 10 órát naponta 

 

 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 


