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 Az adatok szerint a diákok közel fele (46%-a) legalább 
egyszer dohányzott már az életében, az előző 
hónapban dohányzók aránya 21%. Pozitív fejlemény, 
hogy a dohányzás valamennyi mutatója a legtöbb 
országban javuló tendenciát jelez. 

 



Az alkoholfogyasztás 
 még mindig elterjedt Európa fiataljai körében, de a javuló 

tendencia itt is megfigyelhető. A valaha alkoholt fogyasztók 
aránya 89%-ról 81%-ra, az előző hónapban alkoholt 
fogyasztók aránya 56%-ról 47%-ra csökkent 1995 és 2015 
között. A jelentősebb csökkenés 2003 után következett be.  

 A rohamivás mutatója (5 ital egy alkalommal egymás után 
történő elfogyasztása legalább egyszer a megelőző 
hónapban) a 2011-ig tartó növekedés után 2015-ben szintén 
csökkent a legtöbb országban. Így is azonban a diákok 35%-
a legalább egy rohamivásról számolt be a kérdezést 
megelőző hónapban. 



tiltott drog 
 A diákok 18%-a legalább egyszer használt már 

valamilyen tiltott drogot az életében. Országonként az 
arányok igen eltérőek: 6% és 37% között mozognak. A 
tiltott szer fogyasztás 1995 és 2003 között növekedett 
Európa diákjai körében, azóta azonban meglehetősen 
stabil a szert használók aránya. 

 A legelterjedtebb tiltott drog valamennyi résztvevő 
országban a kannabisz. A diákok 16%-a használt 
legalább egyszer az életében kannabiszt, országonként 
4% és 36% között változó arányban. A kannabisz 
életprevalencia értéke 2003-ban volt a legmagasabb, 
azóta enyhén csökken. 

 



új pszichoaktív szer 
 Európai átlagban a diákok 4%-a próbált már 

valamilyen új pszichoaktív szert (1%-10% közötti 
változó arányban országonként.) Az új pszichoaktív 
szerek elterjedtebbek, mint az amphetaminok, az 
ecstasy, a kokain vagy az LSD. 

 



A magyar diákok  
 4 kulcsindikátor tekintetében nem különböznek jelentősen más 

európai országban élő társaiktól: a kannabisz nélküli tiltott szerek, az 
orvosi recept nélküli nyugtatók, az inhalánsok és az új pszichoaktív 
szerek életprevalenciája hasonló, vagy azonos, mint az európai átlag. A 
valaha kannabiszt használók aránya enyhén elmarad az európai 
átlagtól. Az előző havi alkoholfogyasztás és rohamivás elterjedtebb a 
magyar fiatalok körében, és jelentősen magasabb Magyarországon az 
előző hónapban dohányzók aránya is, mint az európai átlag. A magyar 
fiatalok körében az átlagosnál elterjedtebb a szerencsejáték, és 
valamelyest több időt töltenek az interneten. Jóval ritkábban 
használják az internetet információ keresésre, valamelyest ritkábban 
játszanak és töltenek le filmet és zenét, viszont sokkal többet 
vásárolnak/eladnak, mint az európai átlag. 

 



 Fenti adatok 16 é diákok körében végzett vizsgálat 
adatai ….. 

 



Nehezített körülmények…jellemzők  
célcsoportunkra 



Egészségkerék 



 A viselkedést bizonyítottan módosító 
beavatkozások „viselkedésváltoztatás 
kereke” modell. Forrás: Michie et al 2014  
 



KÉK tréning és a drog prevenció kapcsolata 
 Alapvető célja a tréning programnak azon készségek 

kialakítása, fejlesztése, melyek védőfaktor jelentenek a  
drogfogyasztás megelőzésében, csökkentésében, 
visszaszorításában. 



Szakirodalmi adatok szerint is  
 Azok a megelőző iskolai programok bizonyulnak hatásosnak, amelyek 

a szociális kompetenciákat és a társas hatást egyaránt befolyásolják. Az 
ilyen beavatkozások 

 – például a Life Skills Training program – többek között fejlesztik 

 az egyén problémamegoldó, és döntéshozatali készségeit, az 
önkontrollt és az önbecsülést, képessé tesznek a 
médiahatásoknak, illetve a társas nyomásnak való ellenállásra, 
illetve segítségükkel a fiatalok megküzdési stratégiákat is 
elsajátíthatnak. A szakértők szerint a csupán az ismeretek 
átadásán vagy a társas hatáson alapuló tanulmányok nem 
mutatnak meggyőző eredményeket. 

  



A hogyan! 
Forrás: Csermely Péter:A rejtett hálózatok ereje, Vince Kiadó 2005 
Szűcs Édua grafikája 



A program átfogó célja: 
  Személyiség fejlesztése a minden emberben jelenlévő 
kreativitás kiteljesítésével 

 Kommunikációs és magatartástudományi ismeretek 
átadása, attitűdváltás, viselkedés változás 
megalapozása 

 A drogfogyasztás visszaszorításában fontos készségek 
fejlesztése 

 



Programunk konkrét tervezett célja: 
 Önismeret mélyítése, önbizalom erősítése 

 Az alkotás élményének megtapasztalása, flow élmény megélése , élményt 
nyújtó szabadidős elfoglaltság alternatívájának megtapasztalása és 
megismerése, gyakorlása,  

 A droghasználat helyett –drog alternatívát jelentő - alkotó tevékenység által 
felkínált új, pozitív élmények megélése- átélése 

 Asszertív kommunikációs és viselkedés minták átadása , kérések 
megfogalmazása, NEM –et mondás f 

 Együttműködési kompetencia fejlesztése 

 A  probléma megoldási  lehetőségek  gyakorlása 

 



 Fejleszteni az egymás iránti segítőkészséget,  

 Adaptív levezető készségek: saját gyakorlatok és progresszívvillám  
relaxació tanulása 

 Célok-tervek- lépések a megvalósításig 

 A józanság, mint életforma kialakításának, fejlesztésének lehetőségnek 
a  bemutatása. 

 Háttér információk, fogalmak: függőség, legális, illegális drog 
(kiemelten alkohol, kábítószerek, dohányzás),  



Program során megjelenő –növendékek 
által nevesített és csoportvezetői megítélés 

- célok 

 Hibázás lehetősége, korrigálása 

 Szükségletek halasztása, a most és azonnal 
eltolása 

 Segítséget kérni , elfogadni lehetőségének és 
adni örömének megtapasztalása 

 SZTB, tetoválás egészségi kockázata 

 Hitek-tévhitek a dohányzással kapcsolatban 



A foglalkozások általános felépítése:  
 A lelki egészséggel összefüggő téma előadása csoportvezetők prezentációjában, majd interaktív 

feldolgozása a csoportban. 

 Rövid progresszív relaxáció tanulása, gyakorlása. Több változat megismertetése. 

 Előkészület az adott alkalommal tervezett alkotására: a választott alkotás indoklása, 
jelentőségének közös megbeszélése, összefüggés keresés az alkotás és gondolatok-
érzések között, a tervezés folyamatának megbeszélése, a szükséges eszközök 
használatának,egyéni igények megfogalmazása, egyéni tervezi változtatások 
megbeszélése (anyag, szín stb. választás). 

 A csoport segítésébe bekapcsolódó „mentor”-ok jelentkezése a résztvevők közül, az 
alkotás lépéseinek első körös megismertetése 

 Személyes alkotások elkészítése a közös témáról adott művészeti technikával Az adott 
alkalom kreatív alkotásának megvalósítása, amit a foglalkozás után magukkal 
vihettek. Ezen alkotások, tevékenységek amennyire lehetséges kapcsolódnak a 
céljainkhoz. 

 A kreatív tevékenység is folyamatosak a  megbeszélések pl. tervezés, segítés, hibázás…. 

  Visszajelző kör: értékelés, érzések megbeszélése, zárás.  

 Mindkét csoportvezető modell szerepet is betöltött: az egymásra figyelés, a 
segítőkészség, türelem, figyelem gyakorlása révén.  

 



Feljegyzések, célok, titkok…. 







Kapcsolatok ápolása 



Kincses doboz 





Ragasztott cérnakép mandala motívummal 





Emlékeink, szeretteink… 











 

 

Köszönöm a figyelmet! 


