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Előzmények
• Hazai és nemzetközi kutatások az egészségmagatartásról
• A társadalmak egészségmagatartásának tendenciái: UNESCO Institute for Lifelong Learning: GRALE 3 2016; Kraiciné 2016; ELTE, BME, SOTE stb. 

felsőoktatási kutatás 2015 (TÁMOP 6.1.1. 1/12/1 
Egészségfejlesztő Egyetem Program 2015); Kispálné 2015; Feketéné 2014, 2008; Szoboszlai 2013; Somogyiné 2012; Zrinszky 2009; Kopp és Skrabsky2008;

Egészség és tanulás
• A legjobb „fenntartható problémamegoldás” a prevenció. 
• A tanulás prevenció is lehet.
• A probléma-alapú tanulás
• Az egészségmagatartás megváltoztatása tipikusan transzformatív tanulás lehet. 

GRALE 3
• Az ALE (adult learning and 
development) hatása az egészségre               és a jól-létre
• Az egészség fogalmába beletartozik a jól-lét.
• A képzettség és az egészség összefüggése
• Az ALE, az egészség és a jól-lét hármas kapcsolatrendszere

A well-being és szinonimái
A good or satisfactory condition of existence; a state characterized by health, happiness, and prosperity.
Synonyms for well-being
•comfort
•happiness
•health
•prosperity
•welfar
•advantage
•benefit
•ease
•good
•Weal

Thesaurus.com
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GRALE 3 (11. o.)
„For individuals, good general healthtranslates into better learning outcomes and more positive engagement in families, communities and workplaces.”

Az egészség és a tanulási teljesítmény összefüggésrendszere
• Pl. Kutatási eredmények az iskolai teljesítmény és az alvási idő összefüggéséről: n=120
Kelley, P., Lockley, S. W., Forster, R. G. and Kelley, J. 2014  

Alvási idő átlagosan (a), valamint munkanapokra és pihenőnapokra bontva (b)
Teszteredmények 10 és 14 órakor

A jól-lét mérhető (WHO)
• Pl. WHO Jóllét Skála, Somogyiné 2012

A LLL boldogságindex (Lee 2016)
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Az egészség, a tanulás és a szociális ellátórendszer összefüggései
Pl. Komplex projektfeladat a felsőoktatásban

Konklúzió

Még több, az ALE egészségre kifejtett hatását kimutató kutatásra és az eredmények társadalmi méretekben történő hasznosítására lenne szükség.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


